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  تقريرا المجلس التنفيذي عن دورتيه 
  ئةائة والخامسة عشرة بعد الماالرابعة عشرة بعد الم

  
  
  

  
١-  طبقاً لمواد النظام  ) ٢٠٠٤مايو  /  أيار ٢٦-٢٤ (المائةورة المجلس التنفيذي الرابعة عشرة بعد       قدت د ع

 في الفترة مـن     المائةوعقد المجلس دورته الخامسة عشرة بعد       . ١ق١١٢م ت الداخلي المعدل المعتمد في القرار      
لهاتين الدورتين؛ وتحتـوي    ويلخص هذا التقرير الحصائل الرئيسية      . ٢٠٠٥يناير  /  كانون الثاني  ٢٤ إلى   ١٧

 علـى النـصوص الكاملـة للقـرارات         ١/سجالت /١١٥/٢٠٠٥م ت و ١/سجالت /١١٤/٢٠٠٤م ت الوثيقتان  
  .والمقررات اإلجرائية التي اعتمدها المجلس في كلتا الدورتين

  
  

  )٢٠٠٤مايو /  أيار٢٦-٢٤(الدورة الرابعة عشرة بعد المائة 
  
تقديمه إلى جمعيـة    ل،  لتوقي ومكافحة السل  ن التمويل المستدام     بشأ ١ق١١٤م ت اعتمد المجلس القرار      -٢

وطلب . دحر السلتها بالفعل من أجل  طعلتزامات التي ق  الالصحة، ويشجع القرار الدول األعضاء على الوفاء با       
تكثيف الدعم المقدم إلى الدول األعضاء، بما في ذلك تعزيز آليـات تيـسير التمويـل      أيضاً   القرار إلى األمانة  

  .لمستداما
  
الوقايـة مـن الـسرطان       بـشأن    ٢ق١١٤م ت  مستفيضة اعتمد أعضاء المجلس القرار       ناقشةوبعد م   -٣

لسلطات الصحية الوطنيـة    موجهة إلى ا  وقد تضمن القرار توصيات     . ، لكي تنظر فيه جمعية الصحة     ومكافحته
وطلب إلى المدير العـام     ،  انلبرامجها الوطنية لمكافحة السرط   تركز على تحقيق النتائج     من أجل تحديد غايات     

  . المعتمدة بالفعلعنيةجملة أمور منها جعل عمل المنظمة يتم في سياق االستراتيجيات الم
  
. بما في ذلك التدبير العالجـي والتأهيـل       ،  العجزمسألة  وثمة تركيز مماثل على الوقاية تخلل مناقشة          -٤

 القرار على جملة أمور منها      وقد حثّ . ة الصحة  من أجل إحالته إلى جمعي     ٣ق١١٤م ت واعتمد األعضاء القرار    
تعزيز السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية في سياق االلتزامات والتوصيات الحالية الصادرة عن األمم       

  .أكثر موثوقيةالمتحدة، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، وطلب القرار جمع بيانات 
  
ـ دارة والميزانية والشؤون المالية ولجنة تطـوير البر       تخذ قرار رسمي بإلغاء لجنة اإل     واُ  -٥ امج ولجنـة   ن

 بدالً مـن هـذه اللجـان        لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة   تدعى  مراجعـة الحسابات، وإنشاء لجنـة واحدة ُ     
  ).٤ق١١٤م تالقرار (
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 واتصاالتها وإصدار   ، بما في ذلك مشاوراتها التقنية     أنفلونزا الطيور  بشأنوأشاد المجلس بعمل األمانة       -٦
  . المحتملةائح األنفلونزاووشدد األعضاء على أهمية التأهب لمكافحة ج. المبادئ التوجيهية والتوصيات

  
، مع اإلجـراءات    بتوظيف العاملين الصحيين من العالم النامي     وأحاط المجلس علماً بالتقرير الخاص        -٧

بـالموارد البـشرية    التقرير الخاص   وبكاء الدوليين؛   البلدان والشر من أجل   والتوصيات المقترحة من المنظمة     
 بشأن الهجرة الدوليـة للمـوظفين       ١٩-٥٧ج ص ع  ، حيث حث األعضاء على التوسع في تنفيذ القرار          الصحية

وثمة موضوعان . بصنع األدوية المضادة للفيروسات القهقرية في البلدان الناميةالتقرير الخاص بالصحيين؛ و
منظمـة للتحديـد     مشروع ال  جدوىة المسألة األخيرة، وهما الجودة العالية لألدوية و       جرى بحثهما خالل مناقش   

  ).٢٩نظر الفقرة ا. (المسبق لألهلية
  
، على الرغم   التعددية اللغوية في منظمة الصحة العالمية     وتمت اإلحاطة علماً بالتقدم المحرز في تنفيذ          - ٨

 بعض األعضاء بتعليقات بشأن الحاجة إلـى        إدالءبات، و عتراف بما يشكله الوقت والمال من عق      المن أنه تم ا   
  . في هذا المضمارالدراسةالمزيد من 

  
 لـنص   مـشروع  وافق األعضاء على إعداد      التأمين الصحي االجتماعي   مستفيضة بشأن    مناقشةوبعد    -٩

ء إعادة النظـر    وقرر المجلس أيضاً بالمثل إرجا    . المائة بعد   ةدورة المجلس الخامسة عشر   أثناء  نظر فيه   يقرار ُ 
 الـصحة    في عالقات رسمية مـع منظمـة       همادخولقبول   من منظمتين غير حكوميتين ل     ين المقدم ينفي الطلب 
  .) على التوالي٣٥ و١٧نظر الفقرتين ا. (العالمية

  
  

  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤-١٧ (المائةالدورة الخامسة عشرة بعد 
  
 بقدر كبيـر    ٢٠٠٤ديسمبر  / في جنوب آسيا في كانون األول     ستأثرت األحداث المأساوية التي وقعت      ا  -١٠

 في تقريره تركيزاًَ كبيراً على استجابة المنظمة، وتضمن عـرض هـذا             المدير العام وقد ركز   . من المداوالت 
 مع األخصائيين والموظفين الميدانيين العاملين على متن حاملة طـائرات فـي منطقـة              ياًالتقرير مؤتمراً فيديو  

المعنـي  ووأشار إلى أن الفريق الرفيع المستوى التابع لألمين العـام لألمـم المتحـدة               .  بإندونيسيا يهآتش بندا
أكد على دور منظمة الصحة العالمية الذي ال غنى عنـه لـضمان األمـن               قد  بالتهديدات والتحديات والتغيير    

الصحة العمومية، سواء كان    وقد وقعت كوارث ال يمكن التنبؤ بها زادت الطلب المتنامي على أنشطة             . الدولي
 بعضاً مـن   كلهلك  ذمحددات االجتماعية للصحة، وقد شكل      ائح أو بالتصدي لل   وذلك يتعلق بالتأهب لمواجهة الج    

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦أسباب الزيادة المقترحة في الميزانية البرمجية للمدة 
  
فبرايـر  /  شـباط  ١راً مـن     اعتبا مديراً إقليمياً ألفريقيا  وعين المجلس الدكتور لويس غوميز سامبو         -١١

ـ      ـ، وأع ٢٠٠٥ ـ  ـرب عن تقديره للمدير اإلقليمي المتقاع   نالقـرارا (ور إبـراهيم مالـك سـامبا        ـد، الدكت
ـ   وأعاد المجلس تعيين الدكتور مـارك دانـزون         . ) على التوالي  ٢ق١١٥ت مو ١ق١١٥م ت   اً ـمـديراً إقليمي

  ).٣ق١١٥م ت  القرار (٢٠٠٥فبراير /  شباط١عتباراً من ا اـألوروب
  
عدة توصيات إلى المجلس بشأن الميزانية البرمجية  الجديدةلجنة البرنامج والميزانية واإلدارة وقدمت    -١٢

وأبدت اللجنة قلقها بخصوص النسبة العالية التي تشكلها المساهمات الطوعية مـن            . ٢٠٠٧-٢٠٠٦المقترحة  
ر المرغوب فيها والمترتبة على تنـاقص       لعواقب غي ل للتصديالميزانية اإلجمالية، وحثت على اتخاذ خطوات       

 بعد عقـد    ٢٠٠٦واقترح المجلس استعراض عمل اللجنة الواحدة في عام         . النسبة التي تشكلها الميزانية العادية    
 بـشأن وقبل المجلس التوصية المقدمة من اللجنة بأن تـستمر عمليـة التـشاور              . دورة كاملة من االجتماعات   
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 دورته السادسة عشرة بعـد      الجديدة في لمبادئ التوجيهية   امع تقديم مسودة    ،  مخصصات الموارد االستراتيجية  
 ٢٠١٥-٢٠٠٦الحادي عشر   العام  برنامج العمل   بشأن   بعملية التشاور المستمرة     وأحاط المجلس علماً  . المائة

  .ومسودة الخطوط العريضة لذلك البرنامج
  
الميزانية وبعد النظر في    . ٢٠٠٣-٢٠٠٢ية  الميزانية البرمج  لتقييم أداء    رب المجلس عن تقديره   عوأ  -١٣

عملية الميزنة القائمة على تحقيق النتـائج،       ب أبدى األعضاء ترحيباً كبيراً      ٢٠٠٧-٢٠٠٦البرمجية المقترحة   
أبديت آراء مختلفة بخـصوص  ُ غير أنهبالتوجهات االستراتيجية واألولويات المعروضة، ووالتي تزداد تحسناً،  

فق المجلس على أن ينخرط المـدير العـام فـي المزيـد مـن               واو. شتراكات المقدرة الزيادة المقترحة في اال   
المشاورات قبل أن يقدم من جديد، إلى جمعية الصحة، تلك الميزانية المقترحة والمنقحة على ضوء تعليقـات                 

  .األعضاء
  
السابعة عشرة  طلب المجلس تقديم تقرير في دورته       بصندوق العقارات وبعد النظر في التقرير الخاص        -١٤
األجل لتمويلهـا    بشأن التقدم المحرز في إعداد خطة رئيسية لألصول الرأسمالية وإنشاء آلية طويلة              المائةبعد  

وقرر المجلس أيضاً أن تنظر لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة فـي              . ))١٠(١١٥م ت المقرر اإلجرائي   (
إلى جمعية  رأساً   وأن تقدم تقريراً عن تلك االقتراحات        ،نيجتماعها الثا ا  في االقتراحات الخاصة بمشاريع البناء   

  .الصحة
  

  المسائل التقنية والصحية
  
ـ إاالستجابة لمقتضيات الجوانب الخاصة بالصحة       مستفيضة بشأن    مناقشةبعد    -١٥ هـي  و،   األزمـات  انب

ت فيها، اعتمد   عوقمناقشة غلب عليها النظر في آثار الزلزال الذي ضرب جنوب آسيا وكارثة التسونامي التي               
وقد دعا نص القرار المجتمع الدولي إلى مواصـلة         .  إلحالته إلى جمعية الصحة    ١١ق١١٥م ت المجلس القرار   

الدعم القوي عند حدوث أزمات إنسانية، وشدد على جملة أمور منها ضرورة وضع خطط للتأهـب، وتنـسيق       
  . والتعاون مع سائر الوكاالت الدولية،االستجابات

  
تغذيـة   منقحاً بشأن  قرار   شروع إلى التوفيق بين اآلراء المختلفة لألعضاء أعد فريق صياغة م          ياًوسع  -١٦

 لجمعيـة   ، الموصى بـه   وتضمن القرار . )١٢ق١١٥م ت القرار  ( اعتمده المجلس    قد، و الرضع وصغار األطفال  
 لمدة ستة أشهر،    علرضحث على تأييد التوصية باالقتصار على الرضاعة الطبيعية ل        الجملة أمور منها    الصحة،  

 الخاصة بالتغذية والصحة فيما يتعلق بأغذية الرضع وصغار األطفـال،           المزاعموفرض ضوابط صارمة على     
وطلب القرار وضـع مبـادئ توجيهيـة لألطبـاء          . لبن الرضع بالميكروبات  البديلة ل مساحيق  الومراقبة تلوث   

  .ن الرضعالمساحيق البديلة للبالسريريين ومقدمي خدمات الرعاية بشأن 
  
عت صيغته بعـد    ، والذي وض  التأمين الصحي االجتماعي  بشأن  وتمت مناقشة وتعديل القرار المقترح        -١٧

 لكي تنظر فيـه     ١٣ق١١٥م ت واعتمد المجلس القرار    ).  أعاله ٩نظر الفقرة   ا (المائةالدورة الرابعة عشرة بعد     
 للتحول إلى توفير التغطية للجميع ونظـم        لتزام القوي بوضع الخطط   الوقد حافظ القرار على ا    . جمعية الصحة 

كما طلب جملة أمور منها تقديم الدعم التقني إلى الـدول           . التمويل الصحي التي تتضمن طريقة للسداد المسبق      
  .األعضاء لتطوير هذه النظم والتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين

  
يوم عالمي  كريسصحة، مع الموافقة على تحالته إلى جمعية الإل ١٥ق١١٥م تاعتمد المجلس القرار و  -١٨

وحـث  .  المتبرعين بالـدم   الستنهاض من البرامج الوطنية     ال يتجزأ  ينظم سنوياً ويكون جزءاً      للمتبرعين بالدم 
الـسريري ودعـم    الدول األعضاء على ضمان االستخدام السليم لعمليات نقل الدم في ممارسات الطب             القرار  

  .برامج الدم المنسقة والمنظمة والمستدامة، مع التركيز على التبرع بالدم طوعياً ودون مقابل
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األسماء الدولية غيـر    ومع اإلشادة بعملية التشاور السابقة اعتمد المجلس اإلجراءات المنقحة الختيار             -١٩
 وأحاط علماً بالمبادئ العامة المنقحـة       ،)٤ق١١٥م ت القرار  (الموصى بها للمواد الصيدالنية     المسجلة الملكية   

وعلى العكس من ذلك وافق المجلس على اإلبقاء علـى المبـادئ            . هذه األسماء  بها في استحداث     ي يسترشد الت
 مـن أجـل     للمواد النفسانية التأثير التي تؤدي إلى االعتماد عليهـا         المنظمة   الستعراض الموجودة   التوجيهية

  . في هذا المجالالدراسةية، وطلب االضطالع بمزيد من إخضاعها للمراقبة الدول
  
ـ      المالريا بشأن   ١٤ق١١٥م ت واعتمد المجلس القرار      -٢٠  قـرار   شروع، والذي أوصى جمعية الصحة بم

يركز على جملة أمور منها تأثير المرض في أقاليم أخرى من العالم غير أفريقيا، وإتاحة فرص الحصول على                  
فائدة الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، والبحوث، والترصـد، واسـتخدام          ودة،  ة الجدي يفيولتالعالجات ال 

  .على نحو يحقق الكفاءةاألموال 
  
مـشاكل   قـرار بـشأن      اقتراح خاص بمشروع  وثمة عملية تشاور أخرى واسعة النطاق أسفرت عن           -٢١

  عتمـد فـي القـرار      وقـد طلـب الـنص الم      . الصحة العمومية الناجمة عن تعاطي الكحول على نحو ضار        
بما في ذلك نظـم  (لصحة، جملة أمور منها تكثيف التعاون الدولي ا والمقدم لكي تنظر فيه جمعية    ،٥ق١١٥م ت 

الة والتعاون الواسع النطاق على تنفيـذ الـسياسات والمـشاورات           وضع توصيات للتدخالت الفع   و) المعلومات
  .المفتوحة

  
بالنـسبة إلـى    تـصاالت   البفائدة تكنولوجيا المعلومـات وا    عتراف الدول األعضاء    اوعلى الرغم من      -٢٢
م واعتمد المجلس القرار    . تباع هذا النهج  ا األمـانة بتوخي الحيطة في      د نُصحت سـتراتيجيات الصحيـة فق  اال
جملة أمور منها مواصـلة     القرار   طلب   قد إلحالته إلى جمعية الصحة، و     لكترونيةالصحة اإل  بشأن   ٢٠ق١١٥ت

لكترونية في الخدمات والنظم الصحية، وتقاسم الخبرات، ودعم المبـادرات          دماج الصحة اإل  أعمال التحضير إل  
  .لكترونية فيما بين البلدان التي تتحدث لغة مشتركةفي مجال الصحة اإل

  
ـ  من قبل الواصفين والمرضى نظـر األعـضاء          استخدام األدوية على نحو رشيد    ناقشة  مولدى    -٢٣ ي ف

عتبارها خطراً يتهدد األمـن الـصحي       ا على مقاومة مضادات الميكروبات ب     مشروع قرار يركز بوجه خاص    
 اعتمـده  ي، الـذ ٦ق١١٥م تأما القـرار  .  نحو سالمة المرضى والمعالجة الناجعة وجه العالمي، ولكن القرار  

المجلس لكي تنظر فيه جمعية الصحة، فقد حث على جملة أمور منها تعزيز الدور القيادي الذي تـضطلع بـه    
ما مقاومة مضادات الميكروبات، وتقديم     تنفيذ القرارات السابقة التي تتناول      ب التعجيلة الصحة العالمية، و   منظم

  .تقاسم المعارف والخبراتوالدعم بناء على الطلب، يرتبط بذلك من 
  
الـذي   ٧ق١١٥م ت   اعتمد األعضاء القـرار    خطة العمل الدولية بشأن الشيخوخة    وبعد مناقشة تنفيذ      -٢٤

قد انصب تركيز مشروع القـرار الـذي        و.  المنظمة توفير اإلرشادات لإلجراءات التي تتخذها     أجل   صيغ من 
أوصى به جمعية الصحة على الوقاية والعالج من األمراض ذات الصلة بالسن، والبيئة االجتماعية التي يعيش                

  .فيها المسنون، واآلثار االجتماعية
  
ا الطيور والجائحة المحتملة من ساللة فيروس األنفلونزا من         وعاد المجلس إلى تناول موضوع أنفلونز       -٢٥

جائحـة األنفلـونزا واالسـتجابة      لمواجهة  التأهب   بشأن تعزيز    ١٦ق١١٥م ت  ، واعتمد القرار     H5N1النوع  
وشدد النص على التأهب والترصد والتعاون مع القطـاع المعنـي           . ، لكي تنظر فيه جمعية الصحة     لمقتضياتها

النقص الحالي في اللقاحات واألدوية المـضادة للفيروسـات،         الحد من   ره من القطاعات، و   بصحة الحيوان وغي  
  .هذه األدوية، وإجراء تقييم لتدابير الحماية الشخصيةتخزين وتقدير مدى إمكانية 
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المتعمد لفيروس الجدري وافق المجلس على االقتراح       أو  واعترافاً بخطورة عواقب اإلطالق العرضي        -٢٦
  .لقاح الجدري عالمي كبير من  باحتياطيالحتفاظباالخاص 

  
 عن التقدم المحرز    عرض للمعلومات ، وذلك عقب    تنقيح اللوائح الصحية الدولية   وأكد المجلس أهمية      -٢٧

شـلل  مع اإلحاطة علماً أيضاً بالتقرير الخـاص باستئـصال          و.  رئيس الفريق العامل الحكومي الدولي     من قبل 
  .لتزامهم بذلك الهدف وطالبوا باستمرار الدعم والتمويل أعرب األعضاء عن ااألطفال

  
٢٨-  األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة      تقرير الحالة الخاص ببلوغ     لحب أعضاء المجلس بالتحليل الصريح      ور

بغرض لكترونية بشأن مشروع قرار     إ وافق المجلس على عقد مشاورة       تشعبة، وبعد مناقشة م   المتعلقة بالصحة 
ضطالع بعملية مماثلة فيما يتعلق بمشروع القرار الخاص        الوقرر أعضاء المجلس ا   . لصحةا إلى جمعية    تقديمه

  ).٢٠٠٤نوفمبر /  تشرين الثاني٢٠-١٦مكسيكو سيتي، (بمؤتمر القمة الوزاري المعني بالبحوث الصحية 
  
المضادة مل  لعوابإنتاج ا  على طلب إحدى الدول األعضاء تمت من جديد مناقشة القضايا المتعلقة             وبناًء  -٢٩

 حقوق الملكية الفكرية المتصلة     االتفاق المتعلق بجوانب   المرونة التي يتيحها     أوجهومحلياً   للفيروسات القهقرية 
  .وأحاط المجلس علماً بتقرير األمانة).  أعاله٧نظر الفقرة ا( )تريبس(بالتجارة 

  
 بمجاالتها االستراتيجية   ة للتمنيع االستراتيجية العالمي  عن تأييدهم بوجه عام لمسودة     األعضاء   عربوأ  -٣٠

الخمسة، ومع اإلحاطة علماً بالتقرير قدم األعضاء إرشادات للعمل في المستقبل، بما في ذلك مواصلة التشاور                
ليونيسيفوالجهاز الرئاسي لمنظمة الصحة كل من الجهاز الرئاسي لدة على قبل عرض المسو.  

  
  المسائل المالية

  
-٢٠٠٦ الدول األعـضاء للثنائيـة       جدول لتقدير اشتراكات  ب ٨ق١١٥م ت ار  أوصى المجلس في القر     -٣١

 االشتراكات المقدرة للدول األعضاء أقر المجلـس  بحالة تحصيلولدى اإلحاطة علماً بالتقرير الخاص      . ٢٠٠٧
 قبل إعـداد التوصـيات      ٢٠٠٥مايو  / لمعلومات في أيار  ا أحدثلجنة البرنامج والميزانية واإلدارة     تتلقى  بأن  
  . عرضها على جمعية الصحةل
  
الالئحـة  المدخلة علـى    تعديالت  اللصحة  ا بأن تعتمد جمعية     ٩ق١١٥م ت وأوصى المجلس في القرار       -٣٢

  . النظام المالي المنقحبهذا يكون قد صدق على و،التي تبسط السياسات واإلجراءات الماليةو المالية
  

  المسائل اإلدارية
  
 أعضاء المجلس على التخلي عن تنظـيم الموائـد          وافق  الصحة أساليب عمل جمعية  لدى استعراض     -٣٣

  .لكنهم طلبوا إلى المدير العام مواصلة النظر في القضايا األخرى في تقريرهوالمستديرة، 
  
 لجمعية الـصحة العالميـة     منقحاً   جدول أعمال  ،)١(١١٥م ت  في المقرر اإلجرائي     ،واعتمد األعضاء   -٣٤

دورة المجلـس    عقـد  علـى    األعـضاء  وافق   )٢(١١٥م ت قرر اإلجرائي   ، وبموجب الم  الثامنـة والخمسين 
 في المقر الرئيسي لمنظمـة الـصحة     ٢٠٠٥مايو  /  أيار ٢٨ إلى   ٢٦ من   في الفترة  المائةالسادسة عشرة بعد    

  .العالمية بجنيف
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المنظمـات غيـر     لـبعض    العالقات الرسـمية   تغيير حالة    ،١٠ق١١٥م ت  في القرار    ،وقرر المجلس   - ٣٥
بعد اإلحاطة علماً بتقرير    ) ٣(١١٥م ت ، واعتمد المجلس مقرره اإلجرائي      مية مع منظمة الصحة العالمية    الحكو

 طلبيهمايبت في وألن كلتا المنظمتين غير الحكوميتين اللتين لمُ . لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية
ت إرجاء مواصلة النظر في طلبيهما قرر المجلس        قد طلب ) ٩ نظر الفقرة ا (المائةفي الدورة الرابعة عشرة بعد      

  .عدم مناقشة المسألة
  
 أسماء الفـائزين المختـارين لتـسلم        )٩(١١٥م ت  إلى   )٤(١١٥م ت وتسجل المقررات اإلجرائية من       -٣٦

وقرر المجلس أيضاً تنقيح مادة من مواد النظام األساسي لجائزة مؤسسة إحسان دغرمجـي لـصحة                . الجوائز
لمبـادئ  علـى ا دولة الكويت لتعزيز الـصحة  مؤسسة ختيار الفائز بجائزة    ا هيئة   موافقة علماً ب  األسرة، وأحاط 

  .التوجيهية اإلجرائية
  
 وتقاريرها الحديثـة،  وحدة التفتيش المـشتركة وأحاط المجلس علماً بالتقرير الخاص بتنفيذ توصيات     -٣٧
سـلّم بعـض    فقد  نترنت  لتقدم المحرز في موقع اإل     وعلى الرغم من ا    .بالتعددية اللغوية منها  ما ما يتعلق    يوالس

  .األعضاء باآلثار المالية المترتبة على التعددية اللغوية
  

  مسائل للعلم
  
، والتي تتناول التقدم المحـرز      طلب تقديمها بموجب قرارات سابقة    بالتقارير التي ُ  أحاط المجلس علماً      -٣٨

تـدمير مخزونـات    :  والعنف والصحة، واستئصال الجدري    تعزيز أنماط الحياة الصحية،   : في المجاالت التالية  
، وتعزيز العالج والرعاية في إطار التصدي بشكل منسق وشامل          )الشعبي(فيروس الجدري، والطب التقليدي     

، كما أحاط علماً بالمعلومات     ستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية    لأليدز والعدوى بفيروسه، والنهج اال    
مـارس  / فـي آذار  يزمع أن تبدأ نـشاطها      ، والتي   للجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة    االمقدمة عن   

النقاش الدائر في الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن استنساخ          حالةالمعلومات المقدمة عن    أحدث  ، وب ٢٠٠٥
جنـة  للّ واألربعـين  وأحاط المجلس علماً كذلك بالتقرير الخاص بالـدورة الثانيـة  . البشر ألغراض اإلنجـاب   

، والذي يدعو إلى    بلجان الخبراء ومجموعات الدراسة    والتقرير الخاص    االستشارية المعنية بالبحوث الصحية   
  .متابعة التوصيات

  
  شؤون العاملين

  
 تعديالت الئحـة    صدق على  يكون المجلس قد     ١٩ق١١٥م ت  إلى   ١٧ق١١٥م ت قرارات من   الباعتماد    -٣٩

  .الموظفين
  
، لجنة الخدمة المدنيـة الدوليـة     ، وتقرير   الموارد البشرية جلس علماً بالتقرير السنوي عن      وأحاط الم   -٤٠
  .بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالميةو
  
  
  

=     =     =  


