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  تقريرا المجلس التنفيذي عن دورتيه
  المائة والسابعة عشرة بعد المائة السادسة عشرة بعد

  
  
  

 ودورتـه   ٢٠٠٥مـايو   /  أيار ٢٧ و ٢٦رة بعد المائة يومي     عشعقد المجلس التنفيذي دورته السادسة        -١
وفيما يلي تقرير عن الحصائل . ٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٢٧ إلى ٢٣السابعة عشرة بعد المائة في الفترة من 

  .الرئيسية
  

  )٢٠٠٥مايو /  أيار٢٧ و٢٦(الدورة السادسة عشرة بعد المائة 
  
الذي أجلت مناقشته في الدورة الخامسة عشرة بعـد         والصحة  التجارة الدولية   تناول المجلس موضوع      -٢

وبعد نقاش مستفيض وطرح مشروع قرار من قبل المشاركين في الدورة وافق المجلس علـى إرجـاء                 . المائة
  ). أدناه١٦انظر الفقرة (بحثه باستفاضة إلى الدورة السابعة عشرة بعد المائة 

  
 على تقـديم    بالتغذية واأليدز والعدوى بفيروسه،   رير الخاص   ووافق المجلس، بعد أن أحاط علماً بالتق        -٣

  ). أدناه١٠انظر الفقرة ( فيه للنظرالموضوع إلى دورته السابعة عشرة بعد المائة   قرار حول هذامشروع
  
، خلص األعضاء إلى أن المجلـس       المبادئ التوجيهية للتخصيص االستراتيجي للموارد    وبعد مناقشة     -٤

ووافقوا على دراسة هذه    .  ورحبوا بمواصلة العملية التشاورية في هذا الصدد       آلية التحقق ار  ليس مهيأ بعد إلقر   
  ). أدناه٢١انظر الفقرة (المسألة بإسهاب في الدورة السابعة عشرة بعد المائة 

  
مكافحـة األمـراض    : وتضمنت مناقشات المجلس أيضاً دراسة التقارير الخاصة بالمواضيع التاليـة           -٥

 بـشأن اسـتجابة     ١٦-٥٥ج ص ع  التركيز على البلدان؛ وتنفيذ القرار      ومكاتب المنظمة القطرية    والوراثية؛  
الصحة العمومية على النطاق العالمي للحدوث الطبيعي أو اإلطالق العرضي واالستخدام المتعمـد للعوامـل               

 المحـرز فـي   والتقـدم   البيولوجية والكيميائية أو المواد النووية اإلشعاعية التـي تـؤثر علـى الـصحة؛               
انظر  (تقرير لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية صياغة
  .وقد أحاط المجلس علماً بتلك التقارير).  أدناه١٧الفقرة 

  
  )٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٢٧-٢٣(الدورة السابعة عشرة بعد المائة 

  
قريره ردود الفعل التي حدثت في اآلونة األخيرة إزاء انتشار أنفلونزا الطيـور             في ت المدير العام   بين    -٦
في ذلك إعارة أحد كبار الموظفين ليشغل منـصب كبيـر منـسقي األمـم المتحـدة لـشؤون أنفلـونزا                      بما

ثرة واألنفلونزا البشرية؛ ومواصلة تقديم الدعم إلنعاش الخدمات الصحية في المجتمعات اآلسيوية المتـأ             الطيور
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وشدد المدير العام على التقدم المحرز في إطار مختلف البرامج التقنيـة وعلـى              . بالزالزل وأمواج التسونامي  
 منـذ   ٪٤٠الشراكات في إطار العمل الذي تقوم به المنظمة مشيراً إلى أن التمويل الطوعي قد زاد بنحو                  قيمة

  .٢٠٠٣-٢٠٠٢الثنائية 
 

  المسائل التقنية والصحية
  
 األعضاء، بوجه   وأيد. تي حدثت في اآلونة األخيرة    للكوارث ال مجلس اهتماماً بالغاً باالستجابة     أعار ال   -٧

عام، مشروع قرار اقترحته باكستان بشأن التأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتها، ووافقوا علـى النظـر فـي                 
مشروع قرار متفق عليه التعديالت المقترحة عن طريق التشاور بالوسائل اإللكترونية بعد الدورة بغرض طرح 

  .على جمعية الصحة العالمية
  
 بـشأن   ٧ق١١٧م ت  واعتمد القرار    أنفلونزا الطيور  منوناقش المجلس بإسهاب أيضاً الخطر المتمثل         -٨

، وقد أوصى ذلك القرار جمعية الصحة باعتماد قـرار يـدعو            )٢٠٠٥(تطبيق أحكام اللوائح الصحية الدولية      
وأحاط المجلس علماً   .  فوراً، وعلى أساس طوعي، لألحكام ذات الصلة من اللوائح         لالدول األعضاء إلى االمتثا   

أيضاً بتقرير حول استخدام تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية في تعزيز النظم الصحية ونظـم               
  .الترصد في إطار التأهب لجائحة األنفلونزا ومواجهتها

  
 شلل األطفال   قلة االهتمام الذي يجري إيالؤه للبلدان التي يتوطنها          وأعرب األعضاء عن مخاوفهم إزاء      -٩

. ٢٠٠٥والبلدان التي سجلت فيها إصابات وافدة غير أنهم أثنوا على التقدم المحرز الـذي سـجل فـي عـام                     
 الذي يتضمن قراراً مطروحاً على جمعية الصحة للنظر فيه، ويحث ذلك القـرار              ١ق١١٧م ت واعتمدوا القرار   

الكتـشاف  ول األعضاء على تعزيز التزامها بقطع سلسلة انتقال فيروس شلل األطفال واالستجابة بـسرعة               الد
فيروس شلل األطفال البري، وطلب القرار إلى المدير العام، أيضاً، في جملة أمور، مواصلة تزويـد الـدول                  

  .األعضاء بالدعم
  
تزام العالمي ببلوغ مرمى تيسير حـصول الجميـع         وأحاط المجلس علماً بالعملية المقترحة لتعزيز االل        -١٠

 ورعاية وعالج مرضاه وكما أحاط علماً بالـدروس         مرض األيدز والعدوى بفيروسه   على خدمات الوقاية من     
وأعتمد أيـضاً قـرارين     . المستفادة في مجال توسيع نطاق البرامج الوطنية لمكافحة األيدز والعدوى بفيروسه          

 بـشأن التغذيـة     )٢ق١١٧م ت القـرار   (على جمعية الصحة للنظر فيه، أحدهما        كل منهما قراراً يطرح      يحوي
بشأن تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصـيات فريـق      ) ٨ق١١٧م ت القرار  (واأليدز والعدوى بفيروسه واآلخر     

  .األيدز بين المؤسسات المتعددة األطراف والمانحين الدوليين فيما يتعلق بل العالمي المعني بتحسين التنسيقالعم
  
مسودة االستراتيجية العالمية حـول     وأعرب األعضاء عن خيبة أملهم فيما يتعلق بالتأخير في إصدار             -١١

 واتفقوا على إجراء مشاورة في هذا الصدد بالوسـائل اإللكترونيـة            توقي ومكافحة األمراض المنقولة جنسياً،    
ل تلك المشاورة والتعليقات التي سـتبدى        الدول األعضاء خال   منوسيراجع النص في ضوء التعليقات الواردة       

 .خالل الدورة وذلك لطرحها على جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين للنظر فيها
  
 اتفق األعضاء على دعـوة فريـق        تدمير مخزونات فيروس الجدري،   وبعد مناقشة متشعبة لموضوع       -١٢

وسـيطرح  . شروع قرار ستتولى األمانة إعداده    عامل حكومي دولي مفتوح العضوية إلى االنعقاد للنظر في م         
  .النص الناتج على جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين للنظر فيه
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 وهو أحد أشيع األمراض الوراثية في العـالم،         بفقر الدم المنجلي،  ونظر المجلس في التقرير الخاص        -١٣
جمعية الـصحة باعتمـاد     وقد أوصى ذلك القرار     .  الذي اقترحته عدة دول أعضاء     ٣ق١١٧م ت واعتمد القرار   

إحدى أولويات الصحة العمومية وحث     كقرار يعرب عن بالغ القلق إزاء عدم االعتراف الرسمي بهذا المرض            
  .ددالدول األعضاء على عدة أمور من بينها تنفيذ برامج وطنية للوقاية والتدبير العالجي في هذا الص

  
 الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكـن تجنبهمـا،          بشأن   ٤ق١١٧م ت واعتمد المجلس القرار      -١٤

والذي سيطرح على جمعية الصحة للنظر فيه، ويحث ذلك القرار على القيام بجملة أمور مـن بينهـا تعزيـز                    
  ، كما دعـا إلـى ذلـك القـرار     ٢٠٢٠الجهود المبذولة والدعم المقدم للخطط الوطنية الخاصة بمبادرة الرؤية      

  .٢٦-٥٦ج ص ع
  
صوب بلوغ المرامي اإلنمائيـة لأللفيـة       المحرز  وأعرب األعضاء عن مشاعر القلق إزاء بطء التقدم           -١٥

وأحاط األعضاء علماً بالتقارير الخاصـة      . ذلك أن بعض تلك المرامي قد يتعذر تحقيقه بالنظر إلى ذلك البطء           
 فـي جتماع العام الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة لألمم المتحدة           االبأحدث المعلومات فيما يخص     

مساهمة منظمة الصحة العالمية في تنفيـذ اسـتراتيجية صـحة ونمـاء األطفـال                و ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول
  . في سياق المراميوالمراهقين

  
  بعد المائةلسادسة عشرة التي أرجئت من الدورة االتجارة الدولية والصحةوتطرق المجلس إلى قضية   -١٦

 الذي سيطرح على جمعية الصحة للنظر فيه، ويعكس ذلك القرار التعديالت التـي              ٥ق١١٧م ت واعتمد القرار   
وهو يدعو، فيما يدعو إليه، إلى زيادة فهم التفاعل بين التجارة الدوليـة والـصحة               . اقترحتها عدة دول أعضاء   

  .لعمل على تحقيق التساوق بين سياسات قطاعي التجارة والصحةوزيادة قدر االستجابة لهذه المسألة، وإلى ا
  
بحقـوق الملكيـة    وبعد نقاش مستفيض ومشاورات غير رسمية في إطار بند جدول األعمال الخاص               -١٧

وعلى الرغم من الطابع    . ١٣ق١١٧م ت  اتفق المجلس على اعتماد القرار       الفكرية واالبتكار والصحة العمومية،   
 حيث  المقترحةكل التعديالت   مت به المناقشات التي دارت فقد تعذر التوصل إلى اتفاق حول            اإليجابي الذي اتس  

الذي أوصيت جمعية   ) للبحث والتطوير األساسيين في المجال الصحي     ] اإلطار العالمي   ([ احتوى نص القرار    
تفاق على أن تعقد    وتم اال . الصحة بالنظر فيه على عبارات واردة بين معقوفتين وهي عبارات مطروحة للنقاش           

لجنة مؤلفة من عضوين يمثالن كُّل إقليم من أقاليم المنظمة اجتماعاً في جنيف تُدعى إليه كل الدول األعـضاء                   
الستعراض تقرير لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية الذي 

  .٢٠٠٦أبريل / سيصدر في نيسان
  
دور منظمة الصحة العالميـة ومـسؤولياتها فـي مجـال            بشأن   ٦ق١١٧م ت عتمد المجلس القرار    وا  -١٨

 الذي سيطرح على جمعية الصحة للنظر فيه، ورحب المجلس بدعوة ذلـك القـرار الـدول                 البحوث الصحية 
هـذا  األعضاء والمدير العام إلى بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد وإلى تكريس المزيـد مـن المـوارد ل                   

 تشارك  مشاورةري تنظيم   ستعراض ورقة الموقف المقترحة سيج    ونزوالً على طلب تم التقدم به ال      . الموضوع
أحـاط المجلـس علمـاً      " مسائل للعلم "وفي إطار البند المعنون     . سائل اإللكترونية وفيها الدول األعضاء عبر ال    

  .بتقرير اللجنة االستشارية للبحوث الصحية
  
 وأوصـى جمعيـة   تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة،     بشأن   ٩ق١١٧م ت لقرار  واعتمد المجلس ا    -١٩

ورحب األعضاء، في جملة أمور، بالدعوات إلى النظر في ضرورة زيادة حجم االستثمارات             . الصحة باعتماده 
والحاجة إلى إنشاء آليات خاصة بإشراك الحكومات، في مجملها، في التصدي للمحددات االجتماعية للـصحة               

  .كذلك الستخدام المحافل القائمة االستخدام األمثل للتشجيع على تعزيز الصحةو
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  المسائل البرنامجية ومسائل الميزانية
  
برنامج العمل العام الحادي    نظر المجلس في تقرير وتعليقات لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة بشأن             -٢٠

 الصدد بما في ذلك الحاجة إلـى        هذاف في    وأعرب األعضاء عن شتى المخاو     .٢٠١٥-٢٠٠٦عشر للحقبة   
وأقر المجلس إجراًء تم اقتراحه ويقضي بإدراج التعليقـات التـي يبـديها             . إعادة صياغة نص برنامج العمل    

األعضاء والتعليقات الناجمة عن المشاورات غير الرسمية في نص منقّح يطرح للنظر فيـه علـى اجتمـاع                  
 وفـوض المجلـس     ).بعد االتفاق على تعديل اختصاصاتها    (اإلدارة  وانية  استثنائي تعقده لجنة البرنامج والميز    

صالحياته إلى اللجنة للبت في ما إذا كان النص المنقح مقبوالً أو ال، وإذا كان األمر كذلك، تقرير النظر فـي                     
  .مشروع قرار يطرح على جمعية الصحة مع المسودة المنقحة

  
 بما في ذلك المقترح الخاص للتخصيص االستراتيجي للموارد،المبادئ التوجيهية ونظر األعضاء في    -٢١

 وقد نوقش هذا الموضوع أيضاً بإسهاب من قبل لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة واتفـق                  بآلية التحقق 
األعضاء على إحالة هذه المسألة إلى اجتماع اللجنة القادم الذي يسبق انعقاد جمعية الصحة العالميـة التاسـعة                  

  .ن لكي ينظر فيها المجلس مرة أخرى في دورته الثامنة عشرة بعد المائةوالخمسي
  

  شؤون العاملين
  
تعديالت الئحـة   ، على التوالي، صدق المجلس على       ١١ق١١٧م ت   و ١٠ق١١٧م ت باعتماد القرارين     -٢٢

 وأوصى جمعية    بما في ذلك أجور الموظفين واستحقاقاتهم فيما يتعلق بمنحة التعليم والمنح األخرى،            الموظفين،
  .رواتب الموظفين في الوظائف غير المحددة الدرجات وراتب المدير العامالصحة باعتماد قرار بشأن 

  
  المسائل اإلدارية األخرى

  
المنظمات غير الحكومية ذات العالقات      وقرر تغيير وضع بعض      ١٢ق١١٧م ت اعتمد المجلس القرار      -٢٣

المجلس علماً بتقرير لجنته الدائمة المعنيـة بالمنظمـات غيـر            وأحاط   .الرسمية مع منظمة الصحة العالمية    
الحكومية حول استعراض ثلث هذه الهيئات ذات العالقات الرسمية، ووافق على سلسلة من اإلجراءات تم بيانها     

  ).٣(١١٧م تفي المقرر اإلجرائي 
  
ية الصحة العالمية التاسعة    جدوالً مؤقتاً ألعمال جمع   أقر األعضاء   ) ٨(١١٧م ت وفي المقرر اإلجرائي      -٢٤

دورة المجلس التنفيذي الثامنة عشرة على أن تعقد ) ٩(١١٧م ت ووافق، بموجب المقرر اإلجرائي والخمسين،
  . بالمقر الرئيسي للمنظمة في جنيف٢٠٠٦يونيو /  حزيران١مايو إلى /  أيار٢٩ في الفترة من بعد المائة

  
  
  

=     =     =  


