
    
  
  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

  ٦٥/٤٣ج 
  ٢٠١٢ مايو
 A65/43  

يجي لمســودة 

شــادات بشــأن 

 الفعلية بشـأن 
ن يشـتمل هـذا 
مـا ُيحقـق مـن 

 ة فـي آن معـاً 
ل العـــام صـــلة 
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عــد والمعــايير 

لـة علـى ن أمث

ـــنهض دوائـــر 

م/ أيار ٢١ 
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  وأبرز أعضاء المنظمة العديد من المسائل المحددة.  -٣
  

ة مــــن الوثيقــــة دور المنظمــــة فيمــــا يتعلــــق بســــائر األطــــراف ينبغــــي أن ُيحّلــــل فــــي المســــودة المقبلــــ  (أ)
  الصحية الفاعلة ودورها في تشييد البنية الهيكلية للصحة في العالم.

  
 ُفِقدت نقـاط هامـة بسـبب اسـتخدام مصـطلحات مختزلـة فـي اإلطـار التخطيطـي لفئـات العمـل بـدالً   (ب)

جتماعها بشأن تحديد األولويـات. واكتسـى من تدوين النص الكامل الذي اتفقت عليه الدول األعضاء في ا
هذا األمر أهمية خاصـة فيمـا يتصـل بوضـع أهـداف بشـأن تـوقي المراضـة ال الوفيـات فحسـب، واالعتـراف 
بالـــدور الُمضـــطلع بـــه فـــي مجـــال تعزيـــز الصـــحة والحـــد مـــن المخـــاطر فـــي تخفيـــف عـــبء األمـــراض غيـــر 

  لعمل العام.السارية. وسيتناول هذه المسائل النص الكامل لبرنامج ا
  

بناء القدرات وٕاجراء البحوث هما كالهما مـن المهـام األساسـية للمنظمـة وهمـا مجسـدان علـى هـذا   (ج)
األســاس فــي العــرض التخطيطــي وال يــرد ذكرهمــا علــى وجــه التحديــد فــي الفئــات أو األولويــات. ويلــزم أن 

رمجيـة بوضـوح كيفيـة تمويـل الوظـائف يوضح برنامج العمل العام هذه المسألة وسيلزم أن تبّين الميزانية الب
  األساسية وكيفية التعبير عنها على أساس مخرجات محددة بالنسبة إلى كل فئة.

  
أبرز العديد من البلدان أهمية المحددات االجتماعية للصحة ودور المنظمة في التصدي لحاالت   (د)

ض الـدول األعضـاء علـى وجـه الغبن في الصـحة وتعزيـز العدالـة االجتماعيـة. وفـي هـذا الصـدد الحـظ بعـ
التحديد أنه يمكن تضمين برنامج العمل العام فئة عمل أخرى تتناول المحـددات االجتماعيـة للصـحة علـى 
أن اللجنــة لــم تؤيــد ذلــك. ومــن شــأن الفئــة البرنامجيــة السادســة المقترحــة أن تشــمل مســائل منهــا الحــد مــن 

تماعيــة، والتنميــة المســتدامة. ومــن المســّلم بــه أن حــاالت الغــبن فــي المجــال الصــحي، وتحقيــق العدالــة االج
البــرامج التقنيــة ولكــن يلــزم تجســيدها فــي برنــامج العمــل العــام بطريقــة  لجميــعهــذه المســائل شــاملة بطابعهــا 

تكفــل تـــوفير المــوارد الكافيـــة لألنشـــطة ذات الصــلة. وعـــالوة علـــى ذلــك فـــإن ربـــط العمــل بشـــأن المحـــددات 
والعدالة االجتماعية بمختلف الفئات يعكس حقيقة مؤداها أن المنظمة معنية  االجتماعية للصحة والمساواة

في إطار الدور الذي تؤديه بالصحة ال بمقارعة المرض فحسب. وسـوف يوضـح برنـامج العمـل العـام هـذه 
المســـــائل فيمـــــا ســـــتحدد الميزانيـــــة البرمجيـــــة المخرجـــــات المرتبطـــــة بالعمـــــل بشـــــأن المحـــــددات االجتماعيـــــة 

  ة والبيئية للصحة.واالقتصادي
  

بمـداوالتها بشـأن مسـودة  وأوصت اللجنة نيابة عن المجلس التنفيـذي بـأن تحـيط جمعيـة الصـحة علمـاً 
  برنامج العمل العام الثاني عشر.

  
  اآللية المنقحة لتحسين التنبؤ بالتمويل

  
ل الزمنـــي لمواعيـــد مســـألة التنبـــؤ بالتمويـــل بـــاالقتران مـــع البنـــد المتعلـــق بتحديـــد الجـــدو نظـــرت اللجنـــة فـــي   -٤

  اجتماعات األجهزة الرئاسية في ضوء االعتراف بالصالت المشتركة الرابطة بين هاتين المسألتين.
  
وأعربـت اللجنـة عـن تأييــدها للمبـادئ األساسـية إلقامـة حــوار بشـأن التمويـل علـى النحــو المبـّين فـي الوثيقــة   -٥
يـات المتفـق عليهـا مـن أجـل تقـديم توقعـات دقيقـة عـن ، وأقرت بمسؤولية الدول األعضـاء عـن تمويـل األولو ٦٥/٥ج

اإليرادات المحتمل تحصـيلها فـي فتـرة السـنتين، وكـذلك الحاجـة إلـى الشـفافية والقـدرة علـى التنبـؤ فـي مجـال التمويـل 
  من أجل تحميل المنظمة المسؤولية عن تحقيق النتائج المتوقعة.
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من شأن التفاصيل المرتبطة بإقامة حوار بصـدد التمويـل  بيد أن العديد من أعضاء اللجنة حّذر بالقول إن  -٦
بالهـدف المتمثـل فـي وضـع نمـوذج  أن تنطوي على مزيد من البحـث للتأكـد مـن أن هـذا الحـوار سـوف يمضـي قـدماً 

تمويل شفاف ويمكن التنبؤ به وميزانية برمجية واقعية. وُأجريت على وجـه الخصـوص مـداوالت حـول تنظـيم وهيكـل 
  التمويل، وأعرب أعضاء اللجنة عن طائفة واسعة من اآلراء حول آليات التمويل الممكنة.الحوار بشأن 

  
لمزايــا وعيــوب الحــوار  وأعــرب الكثيــرون مــن أعضــاء اللجنــة عــن الحاجــة إلــى إجــراء تحليــل أكثــر تفصــيالً   -٧

ي الحـوار علـى اتبـاع المقترح بشأن التمويل، بما يشمل مخاطره وآثـاره، إضـافة إلـى ضـمان أن ال يقتصـر التفكيـر فـ
مــن المعلومــات عّمــا هــو متــاح مــن خيــارات أو  نهــج واحــد ومحــدود. كمــا طلــب العديــد مــن أعضــاء اللجنــة مزيــداً 

  إمكانيات إضافية لبلوغ الهدف المنشود.
  
ورحب المدير العام بالتوجيهات المقدمة من اللجنة وأكد أنه سيتواصل تقّصي اآلثار المترتبة على كل من   -٨

الخــاص بالتمويــل وغيــره مــن الخيــارات المتاحــة لتــوفير تمويــل يمكــن التنبــؤ بــه. كمــا أكــد المــدير العــام علــى  الحــوار
المسألة التي طرحتها اللجنة والتـي تفيـد بـأن المسـؤولية عـن تـوفير التمويـل الكـافي لتنفيـذ أولويـات المنظمـة وااللتـزام 

عـن تقـديره للجنـة العترافهـا  وأعـرب المـدير العـام أيضـاً  بتوفيره يقع في نهاية المطاف على عـاتق الـدول األعضـاء.
بـــأن وضـــع نمـــوذج مناســـب لتمويـــل المنظمـــة أمـــر بـــالغ األهميـــة لضـــمان مســـاءلتها وقـــدرتها علـــى تحقيـــق النتـــائج 

  المتوقعة.
  
 اً وأكّد المدير العام من جديد رأي اللجنة القائل إن عملية ضمان وضع ميزانية برمجية واقعية ترتبط ارتباط  -٩

بتحديد الجدول الزمني لمواعيد اجتماعات األجهزة الرئاسـية وتنسـيق تلـك االجتماعـات. وسـتكون األمانـة علـى  وثيقاً 
وجه الخصـوص فـي وضـع أفضـل يمّكنهـا مـن أن تقـدم إلـى جمعيـة الصـحة ميزانيـة مقترحـة تبـّين بإيجـاز اإليـرادات 

دت مساهمات من األجهزة الرئاسـية فـي إطـار دورة تبـدأ مـع المتوقعة والثغرات التي تتخلل التمويل الالزم، إذا ما ور 
وشملت إقامة حوار  -من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة إلى المجلس  -انعقاد اجتماعات اللجان اإلقليمية 

 علــى هــذا األســاس مــع الــدول األعضــاء فــي الفتــرة الموديــة إلــى انعقــاد جمعيــة الصــحة. وأكــد المــدير العــام أن مــن
  في الحوار بشأن الجوانب المالية للعملية. حاسماً  المتوقع أن تؤدي اللجنة دوراً 

  
بمـداوالتها حـول وضـع آليـة  لماً عأوصت اللجنة نيابة عن المجلس التنفيذي بأن تحيط جمعية الصحة 

 منقحة لتحسين التنبؤ بالتمويل.
  

  الجدول الزمني الجتماعات األجهزة الرئاسية
  

ة عـــن طائفـــة واســـعة مـــن اآلراء فيمـــا يتعلـــق بالجـــدول الزمنـــي الجتماعـــات األجهـــزة أعـــرب أعضـــاء اللجنـــ  -١٠
الرئاسية وتنسيق تلك االجتماعات، ومختلف مستويات الدعم للخيـارات المتاحـة لتحديـد الجـدول الزمنـي علـى النحـو 

  .٦٥/٥المبين في الوثيقة ج
  

ف الشــؤون تبــدأ مــع انعقــاد دورات اللجــان وبــرغم أن اللجنــة أعربــت عــن موافقتهــا علــى اتبــاع دورة لتصــري  -١١
مـــن االعتبـــارات فيمـــا يتصـــل باألســـاس المنطقـــي  اإلقليميـــة وتنتهـــي بعقـــد جمعيـــة الصـــحة، فقـــد بحثـــت اللجنـــة عـــدداً 

الباعــث علــى تعــديل الجــدول الزمنــي الجتماعــات األجهــزة الرئاســية. وفــي هــذا الصــدد علــق بعــض أعضــاء اللجنــة 
دأ مع انعقاد اجتماعات اللجان اإلقليمية وتصون الصالت القائمة بينهـا وتنتهـي بعقـد بالقول إن اإلبقاء على دورة تب

جمعيــة الصــحة هــو اعتبــار أهــم مــن التوقيــت المحــّدد لبــدء الــدورة. كمــا طلبــت اللجنــة معلومــات عــن جــدوى الناحيــة 
أعـرب أحـد أعضـاء اللجنـة اللوجستية لتغيير موعد عقد جمعية الصحة إلى الربع األخير من السـنة التقويميـة، فيمـا 

  عن قلقه إزاء حضور وزراء الصحة الجتماعات جمعية الصحة في حال تقّرر تغيير موعدها على النحو المذكور.
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وبحثت اللجنة مزايا وعيوب فصل دورة المجلس التي ُتعقد في كانون الثاني/ يناير عن دورة اللجنة التابعة   -١٢
ر مواعيـد عقـد اجتماعـات هـذين الجهـازين الرقـابيين. وطلبـت اللجنـة علـى وجـه له، وكذلك اآلثار المترتبة على تغيي

من المعلومات عن إمكانية زيادة تـوفير المعلومـات الماليـة لكـي تدرسـها إذا مـا تقـرر تغييـر موعـد  الخصوص مزيداً 
الفصـل بـين دورة  بتعليقات على التكاليف المترتبة على عقد الدورتين في وقت الحق من العام. وأدلت اللجنة أيضاً 

المجلــس ودورة لجنتــه؛ ألن مــن شــأن ذلــك أن يحمــل البلــدان عــبء تكلفــة إضــافي لضــمان تمثيلهــا فــي اجتمــاعين 
  منفصلين.

  
وأعربت األمانة عن تقـديرها للتوجيهـات المقدمـة مـن اللجنـة وأبلغتهـا بـأن التقريـر السـنوي لمراجعـة الشـؤون   -١٣

شـهر آذار/ مـارس أو نيسـان/ أبريـل مـن السـنة الماليـة التاليـة. وأكـدت األمانـة للمراجعـة قبـل  المالية ال ُيتاح عموماً 
بخصوص الجدول الزمني النهائي لمواعيد اجتماعات األجهزة  من جديد أن من شأن الدول األعضاء أن تتخذ قراراً 

أن هناك مبررات إلدخال  الرئاسية، ولكن ينبغي النظر في اآلثار المترتبة على عقد دورات اللجنة اإلقليمية إذا ُرِئي
  تغيير جذري على دورة جدول مواعيد االجتماعات الزمني.

  
وأكــد المــدير العــام أنــه يلــزم إجــراء مزيــد مــن البحــث لجــدوى تغييــر موعــد عقــد جمعيــة الصــحة إلــى أواخــر   -١٤

ؤولين المعنيــين العــام، بوســائل منهــا إجــراء مــا يلــزم مــن مشــاورات مــع المــؤتمر المعنــي باللجــان فــي نيويــورك، والمســ
بوضع الجداول الزمنية في قصر األمم بجنيف، والسلطات السويسرية. كما استرعى المـدير العـام انتبـاه اللجنـة إلـى 
ضرورة النظر في األعمال المحتملة التي يلزم أن تنهض بها األمانة فيما بين الدورات وٕاعداد الوثائق المرتبطة بها 

 جدول مواعيد االجتماعات الزمني.عند اتخاذ قرار بشأن تنقيح دورة 
  

بمـداوالتها حـول الجـدول  أوصت اللجنـة نيابـة عـن المجلـس التنفيـذي بـأن تحـيط جمعيـة الصـحة علمـاً 
  الزمني لمواعيد اجتماعات األجهزة الرئاسية.
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