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  ٦٠/٢ج  الستونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٧مارس /  آذار٢٩   من جدول األعمال المؤقت  ٢البند 

  A60/2    
  
  
  

  تقرير المجلس التنفيذي عن دوراته الثامنة عشرة
  بعد المائة والتاسعة عشرة بعد المائة

  والعشرين بعد المائة
  

  
 
، ٢٠٠٦مـايو   / أيار ٣١ إلى   ٢٩امنة عشرة بعد المائة في الفترة من        عقد المجلس التنفيذي دورته الث      -١

ودورته العشرين بعـد     ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨إلى   ٦ودورته التاسعة عشرة بعد المائة في الفترة من         
  .وفيما يلي تقرير بأهم نتائج هذه الدورات. ٢٠٠٧يناير/ كانون الثاني ٢٩إلى  ٢٢المائة في الفترة من 

  
  )٢٠٠٦مايو/  أيار٣١-٢٩(دورة الثامنة عشرة بعد المائة ال
  
لي وبعد دعوة المجلس إلى عقد       -  وفاة الدكتور جونغ ووك    في أعقاب فاجعة  بحث المجلس التنفيذي،      -٢

تعجيل إجراءات انتخاب مدير عام جديد      دورة استثنائية خالل جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين، سبل          
 الذي قرر اتخاذ بعض الخطوات اإلجرائية، منها الـدعوة إلـى            ٢ق١١٨م ت د المجلس القرار    ، واعتم للمنظمة

تنظيم الدورة االستثنائية األولى لجمعية الصحة وضمان إمكانية تناوب األقاليم على شغل منصب المدير العام،               
  .وطلب المجلس أيضاً استعراض المسائل المتعلقة بمنصب نائب المدير العام

  
٣-  ٣ق١١٨م ت ، واعتمـدوا القـرار      داء الليشمانيات  بمكافحةب أعضاء المجلس بالتقرير الخاص      ورح 

  . في هذا الشأنجمعية الصحة باعتماد قرارأوصى  الذي
  
 الفرصـة   مية وغيرها من االعتالالت الناجمة عن اضطرابات الهيموغلـوبين        يالتالسوأتاحت مناقشة     -٤

 ١ق١١٨م ت واعتمد المجلس القـرار     . منظمةي الذي يتميز به عمل ال     لتبادل الخبرات، وكشفت عن الطابع التقن     
  . في هذا الشأنباعتماد قرارالذي أوصى جمعية الصحة العالمية 

  
واعتمـد  نظم المعلومات الصحية في دعم تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية  وأكد األعضاء على أهمية       -٥

  . في هذا الشأنباعتماد قرار الذي أوصى جمعية الصحة ٤ق١١٨م تالمجلس القرار 
  
، لتعديالت على الئحة الموظفين    الذي أكد ا   ٥ق١١٨م ت ، القرار   مطولةشات  واعتمد المجلس، بعد مناق     -٦

انظـر  (رهناً بموافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة لإلطار العام الذي أوصت به لجنة الخدمة المدنية الدوليـة                 
  ).أدناه ٢٩الفقرة 

  
التقدم المحـرز فـي تنفيـذ       لس، بعد مناقشات مستفيضة، على إرجاء مواصلة النظر في          ووافق المج   -٧
/  دورتها في كانون الثاني    انعقاد إلى حين    بشأن استخدام األدوية على نحو رشيد     ستراتيجية المنظمة الدوائية    ا
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ـ        ذووافق األعضاء على اتخـا    ). أدناه ٢٠انظر الفقرة   ( ٢٠٠٧يناير    مـسألة ى   إجـراء مماثـل بالنـسبة إل
تقديم ي سبق تقديمه، وطلب المجلس      ذ بالتعقيد، مع مشروع القرار ال     تتّسم التي   التكنولوجيات الصحية األساسية  

  ).أدناه ٢١ انظر الفقرة ( مجدداً فيهتقرير منقح ومفصل للنظر
  
، وأحـاط علمـاً     بالتخصيص االسـتراتيجي للمـوارد    ووافق المجلس على محتويات التقرير المتعلق         -٨
لمياه الجوفية المأمونة، والمصطلحات الموحدة فـي       الزرنيخ بالنسبة إلى ا   بتخفيف  التقارير األخرى المعنية    ب

 الخاص بالعجز، بمـا فـي ذلـك    ٢٣-٥٨ج ص عمجال الصحة االلكترونية، والتقدم المحرز في تنفيذ القرار   
  .ةسدراالجي والتأهيل، ولجان الخبراء ومجموعات الالوقاية، والتدبير الع

  
  ) ٢٠٠٦نوفمبر/  تشرين الثاني٨-٦(الدورة التاسعة عشرة بعد المائة 

  
تعيين شخص لشغل منصب المدير العام لمنظمة الـصحة           مسألة وحيدة هي   ُدعي المجلس للنظر في     -٩

، في النظام الداخلي للمجلس التنفيذيمن  ٧ األعضاء الذين اجتمعوا في جلسة عامة عمالً بالمادة        وبتّ. العالمية
لبداية، في قائمة قصيرة تحتوي على أسماء خمسة مرشحين، ثم أعلـن المجلـس، بعـد إجـراء المقـابالت                    ا

، الذي  ١ق١١٩م ت واعتمد المجلس القرار    .  تشان والتصويت باالقتراع السري، عن تعيين الدكتورة مارغريت      
 الذي أوصى جمعية    ٢ق١١٩تم  أحال التعيين على الدورة االستثنائية األولى لجمعية الصحة العالمية، والقرار           

  .الصحة باعتماد قرار يوصي بشروط التعيين وأحكامه
  
 بمساهمة  لالحتفاء الذي أوصى جمعية الصحة باعتماد قرار        ٣ق١١٩م ت واعتمد المجلس أيضاً القرار       -١٠

بة علـى   تقديراً للمدير العام بالنيا    ٤ق١١٩م ت ، والقرار    لي في عمل منظمة الصحة العالمية      الراحلالدكتور  
  .عمله

  
  )٢٠٠٧يناير/  كانون الثاني٢٩-٢٢(الدورة العشرون بعد المائة 

  
 العمل الذي اضطلع به المدير العام بالنيابة خالل         تقديمها نبذة عامة عن   ، بعد   المديرة العامة أوضحت    -١١

لصحي بوصفهما  وحددت التنمية الصحية واألمن ا    . العريضة آلفاق المستقبل  األشهر الثمانية السابقة، الخطوط     
حاجتين أساسيتين في المجال الصحي، وتعزيز النظم الصحية واستخدام أفضل البينات لرسـم االسـتراتيجيات              

ستراتيجية، واالعتماد على شركاء التنفيذ وتحسين أداء المنظمة بوصـفهما          اوقياس النتائج بوصفها احتياجات     
 أثرها في الناس، السيما من خالل       أثرها من خالل    وستقاس أهمية عمل المنظمة وفعاليتها    . عمليتينضرورتين  
 لألولويات الست التي حددتها المديرة العامة، مع        الدعم بشكل إجمالي  وقدم المجلس   .  أفريقيا وشعوبفي النساء   

  . بناء الرعاية الصحية األولية والتركيز على اإلصالححيالالتشديد على ضرورة توخي نهج متكامل 
  

  صحيةالمسائل التقنية وال
  
، ويعتبر التعاون بين األقاليم الـذي       باستئصال مرض شلل األطفال   أبدى األعضاء التزامهم المتواصل       -١٢

 الـذي   ١ق١٢٠م ت واعتمد المجلس القـرار     . ميمهاالتزم به المديرون اإلقليميون مثاالً على عزم األمانة وتص        
على تكثيف األنـشطة الراميـة إلـى        أوصى جمعية الصحة العالمية باعتماد قرار يحث، ضمن جملة أمور،           

  . وانتشارها على الصعيد الدوليووفود فيروسات السنجابية البريةستئصال اال
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 طيلة   يوم عالمي للمالريا   تكريسالمالريا، بما في ذلك مقترح      واعتمد المجلس، بعد مناقشة موضوع        -١٣
لنسبة إلى الفقرة المعنية، التي قد       الذي احتوى على قرار ونصوص بديلة با       ١٦ق١٢٠م ت ، القرار   جلساتعدة  

  .لنظر فيهل جمعية الصحة على هذا القرار ويطرحال ُيتوصل إلى تحقيق اتفاق بشأنها؛ 
  
 المقاومة لألدوية إلى إثـارة      ذراري المتفطرة السلّية  وأدى التداخل بين مرض السل واأليدز وانتشار          -١٤

 بالتخطيط المرحلي والطويل األجل لمكافحة السل     ص   الخا ٣ق١٢٠م ت س القرار   واعتمد المجل . مخاوف كبيرة 
، حـسب   اإلعـالن  األعضاء، ضمن جملة أمور، على        الدول الذي أوصى جمعية الصحة باعتماد قرار، يحث      

إلى البلدان المقدم  تعزيز الدعم المبادرة إلى والطلب إلى المديرة العامة     عن كون السل طارئة صحية    االقتضاء،  
  . لألدويةديد المقاومةالشالمتضررة من السل 

  
 الطيـور   أنفلـونزا وقدم العديد من األعضاء تقارير عن التقدم المحرز في التأهب للتصدي لجائحـة                -١٥

 المخاوف حيال األدويـة   وأثيرت بعض   . )٢٠٠٥ ( وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية    H5N1الناجمة عن الفيروس    
. لتأهب ا في مجال  بعض الحكومات    والوهن الذي أصاب  ة،  واالستخدام غير المالئم للمواد الفيروسي     تواللقاحا

 الذي أوصى جمعيـة الـصحة        واألنفلونزا الجائحة  أنفلونزا الطيور  بشأن ٧ق١٢٠م ت واعتمد المجلس القرار    
باعتماد قرار في هذا الشأن تضمن التركيز على أفضل الممارسات في مجال تبـادل فيروسـات األنفلـونزا                   

  .تسلسلها الجينيوبيانات 
  
لتـوقي  ستراتيجية العالمية   التنفيذ ا  بشأن ١٧ق١٢٠م ت ، القرار   مسهبةس، بعد مناقشة    واعتمد المجل   -١٦

وتضمن القرار الذي أوصى جمعية الصحة باتخاذ قرار في هذا الشأن طلباً            .  األمراض غير السارية   ومكافحة
  .إلطار الزمني ومؤشرات األداء لتحضير خطة عمل لتحديد األولويات، واإلجراءات، واة العامةإلى المدير

  
لمناقـشة،  واعتمد المجلس، بعـد ا    . صحة الفم  بشأن األعضاء مشروع قرار      الدول واقترح العديد من    -١٧

ـ           ) ٥ق١٢٠م ت القرار   (صيغة معدلة  ة تُوصي جمعية الصحة باعتماد قرار يحث الدول األعضاء، ضـمن جمل
 ة العام ة إلى المدير  ويطلب غير السارية ومكافحتها،      األمراض توقيسياسات  أمور، على إدراج صحة الفم في       

العمل على تحسين الوعي بالتحديات التي تطرحها صحة الفم على الصعيد العالمي وتعزيـز الـدور القيـادي                  
  .التقني للمنظمة في هذا المجال

  
حية األولية،  عاية الص ، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز الر       النظم الصحية واعتمد المجلس، بعد مناقشة       -١٨

ودعا القرار الـذي أوصـى      .  داخل النظم الصحية   نظم الرعاية في حاالت الطوارئ      بشأن ٤ق١٢٠م ت القرار  
الرعايـة  خـدمات    الجهود المبذولة في مجال تعزيـز        مضاعفةجمعية الصحة باتخاذ قرار في هذا الشأن إلى         

عملية محددة ومطالبة المديرة    ذ تدابير   اتخاعلى   الدول األعضاء    الرضوح والطوارئ وحثّ    حاالت المقدمة في 
  .العامة بذلك

  
بمـسّودة    باإلحاطة علماً مـع التقـدير      ٦ق١٢٠م ت لس جمعية الصحة بموجب القرار      وأوصى المج   -١٩

 إلى أن أولويـات     ة العام ة المدير توأشار. منظمةالفي عمل   استراتيجية لدمج التحليل واإلجراءات الجنسوية      
  .العمل الخاصة بمسائل الجنسين، وقضايا المرأة والصحة ستعرض على جمعية الصحة

  
  استحداث أدوية   باستخدام األدوية على نحو رشيد، بما في ذلك        وفي إطار بند جدول األعمال الخاص       -٢٠

ـ  ١٢ق١٢٠م ت  واعتمد المجلس القرار  . منفصلين، نظر األعضاء في مشروعي توصيتين       أفضل لألطفال  شأن  ب
 وراعـى ا القرار جمعية الصحة باعتماد قرار في هذا الـشأن،           ذاستخدام األدوية على نحوٍ رشيٍد، وأوصى ه      

اعتمـد المجلـس    باإلضافة إلى ذلـك     و. ميثبعض الجوانب من قبيل األدوية األساسية ومقاومة مضادات الجرا        
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 ةية الصحة باعتماد قرار يطلب إلى المـدير       أوصى جمع كما  ألطفال،  بشأن أدوية أفضل ل    ١٣ق١٢٠تم  القرار  
، ضمن جملة أمور، التشجيع على وضع معايير خاصة بالتجارب السريرية بالنسبة إلى األدوية الخاصة               ةالعام

  .بطب األطفال وجودة تركيبة أدوية األطفال ومأمونيتها
  
سعة والخمسون لجمعيـة    مشاريع القرارات التي أرجأتها الدورة التا     ونظر المجلس في مجموعة من        -٢١

 ٢١ق١٢٠م ت س، بعد مناقشة مطولـة، القـرار        واعتمد المجل . الصحة وكذلك دورته الثامنة عشرة بعد المائة      
وتوفير ، ضمن جملة أمور، تقديم التوجيهات ة العامةالذي أوصى جمعية الصحة باعتماد قرار يطلب إلى المدير

لوضع وإعداد تقديرات لالحتياجات، وسياسات التنفيـذ فيمـا         وغيرها من أشكال الدعم التقني      األدوات الالزمة   
تـدمير مخزونـات    : استئصال الجدري ، في إطار السعي إلى      واعتمد المجلس . ةيتكنولوجيات الصح البيتعلق  

يتـضمن نـصاً يتعلـق       فيه   لتنظرقراراً   جمعية الصحة    إلىالذي أحال    ٨ق١٢٠م ت ، القرار   فيروس الجدري 
  واعتمد المجلـس أيـضاً القـرار       .  التوصل إلى اتفاق بشأنها     من  األعضاء يتمكني لم    الت والمواعيدبالتوقيت  

جمعية الصحة باعتماد قرار     القرار ذا، وأوصى ه  العولمةتسوده   في عالم    الصحةتعزيز   بشأن ١٤ق١٢٠م ت 
يحث، ضمن جملة أمور، الدول األعضاء على زيادة االستثمار في هذا المجال، بما في ذلـك وضـع أطـر                    

 ١٥ق١٢٠م ت وحـدد القـرار     .  متعدد القطاعات  نهج اتباعلسياسات السليمة؛ وأكد النص أيضاً على ضرورة        ل
، الذي أوصى جمعية الصحة باعتماد قرار في هذا          البحوث الصحية   مجال منظمة ومسؤولياتها في  الدور   بشأن

ـ  ة والمـدير   من اإلجراءات ذات األولوية بالنسبة إلى الدول األعضاء،        جامعةالشأن، قائمة    ، ومجتمـع   ة العام
  .البحوث الصحية وجميع أصحاب المصلحة

  
بالفريق العامل الحكـومي الـدولي المعنـي بالـصحة          ونظر المجلس في التقرير المرحلي الخاص         -٢٢

 أن يعقـد  وستُنظم مشاورات موسعة وجلسات استماع الكترونيـة قبـل          . العمومية واالبتكار والملكية الفكرية   
  .٢٠٠٧نوفمبر / ورته الثانية في تشرين الثانيل دالفريق العام

  
 ومشاركة المنظمة فـي     بتوحيد مصطلحات الصحة االلكترونية   وأحاط المجلس علماً بالتقرير الخاص        -٢٣

وأشـار  . مجلس التنسيق التابع للمنظمة الدولية الجديدة لوضع معايير خاصة بالمصطلحات في المجال الصحي            
فـي الـصحة    ) الـشعبي (مساهمة الطب التقليدي     في إطار    بأوراق الكوكا خاص  المجلس أيضاً إلى التقرير ال    

 بشأن هذه المـسألة،  المزمع االضطالع بها، وأرجأ المزيد من المناقشة إلى حين توافر نتائج البحوث      العمومية
ـ  وبلجنة المحددات االجتماعية للصحة،    الخاصوأحاط المجلس علماً بالتقرير      شأن بمشروع القرار المقتـرح ب

 منقحة بشرط مواصلة األمانة التشاور مع الدول األعضاء، قبل تقديم وثيقة            خطة العمل الخاصة بصحة العمال    
  .ومشروع قرار إلى جمعية الصحة الحالية

  
  مسائل للعلم

  
بالتقـارير  أحاط علماً    كمابلجان الخبراء ومجموعات الدراسة،     أحاط المجلس علماً بالتقرير الخاص        -٢٤

تعزيـز التمتـع    : ، والتي تتناول التقدم المحرز في المجاالت التالية       تقديمها بموجب قرارات سابقة   التي طُلب   
استخدام الكحول على نحـو     مشاكل الصحة العمومية الناجمة عن      و،  بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة    

فريق العمل العالمي   تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصيات      و،  التأهب لحاالت الطوارئ والتصدي لها    و،  ضار
، متعددة األطراف والجهات المانحة الدوليـة فـي مجـال األيـدز           الالمعني بتحسين التنسيق بين المؤسسات      

 الـسرطان   تـوقي وة،  يقياسات الصح الشبكة  وتنفيذ التوصيات،    :التقرير العالمي الخاص بالعنف والصحة    و
  . وفيات الحصبة معدالتخفضوسرطان عنق الرحم، : ومكافحته
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  البرمجية ومسائل الميزانيةالمسائل 
  
متوسـطة األجـل    السـتراتيجية   المشروع الخطة ا   النهج الوارد في     ، بشكل عام،  أيد أعضاء المجلس    -٢٥

سـتراتيجية  ال تعليقات األعضاء والمسائل التي أثاروها بشأن األغـراض ا         وستراعى. ٢٠١٣-٢٠٠٨ للحقبة
 البرمجيـة الميزانية  ونظر المجلس أيضاً في     . إلى جمعية الصحة   تقديمها   المزمعالمحددة عند مراجعة الوثيقة     

مشاورات مع الدول األعضاء قبـل      المزيد من ال   بشأنها   ة العام ة المدير ستعقد، التي   ٢٠٠٩-٢٠٠٨المقترحة  
  .الرأسماليةالخطة الرئيسية لألصول  جمعية الصحة والتي ستتضمن مقترحات عن تنفيذ على الوثيقة طرح

  
 ليةالمسائل الما

  
 الذي أوصـى جمعيـة      ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ،جدول التقديرات  بشأن ١٨ق١٢٠م ت اعتمد المجلس القرار      -٢٦

 كان مـستمداً    ٢٠٠٩-٢٠٠٨الصحة باعتماد قرار في هذا الشأن، مع اإلشارة إلى أن جدول التقديرات للفترة              
. ٢٠٠٦ ديـسمبر /  األول مة لألمم المتحدة في كـانون     من جدول التقديرات األخير الذي اعتمدته الجمعية العا       

  . المقدرةتحصيل االشتراكاتبحالة وأحاط المجلس علماً أيضا بالتقرير المعني 
  
، وأوصى  التعديالت المدخلة على الالئحة المالية والنظام المالي       ٩ق١٢٠م ت وأكّد المجلس في القرار       -٢٧

  .ية الدولية للقطاع العامالمحاسبمعايير ال إدخال يقرجمعية الصحة باعتماد قرار في هذا الشأن 
  

  مسائل المستخدمين والمسائل اإلدارية
  
مـديراً   حسين عبد الـرزاق الجزائـري      الذي أعاد تعيين الدكتور      ٢ق١٢٠م ت اعتمد المجلس القرار      -٢٨

  .إقليمياً إلقليم شرق المتوسط
  
الخاصة برواتـب    التعديالت المدخلة على الئحة الموظفين     ،١٠ق١٢٠م ت  في القرار    ، المجلس وأكد  -٢٩

   واعتمـد المجلـس أيـضاً القـرار         .الموظفين، والمنح الدراسية، ومختلف أنواع اإلجازات والمسائل األخرى       
 الذي أوصى جمعية الصحة بإعداد مشروع قرار عن الرواتب التي يتقاضـاها المـدير العـام،                 ١١ق١٢٠م ت 

    اإلجرائـي   المقرر فيوأكد المجلس   . إلقليميينونائب المدير العام، والمديرون اإلقليميون ومساعدو المديرين ا       
 التعديالت المدخلة على الئحة الموظفين التي وافق عليها المجلس في دورته الثامنة عـشرة بعـد                 )١(١٢٠م ت 

انظـر  (إلطار العام للجنة الخدمة المدنية الدوليـة  مصادقة الجمعية العامة لألمم المتحدة على االمائة في ضوء    
لجنة الخدمـة    تقرير و بالموارد البشرية  بالتقرير السنوي الخاص  وأحاط المجلس علماً أيضاً     . )أعاله ٦الفقرة  

  .المدنية الدولية
  
طُرحت فـي  استعراض المسائل التي : المدير العام ونائبه  بشأن ١٩ق١٢٠م ت واعتمد المجلس القرار      -٣٠
 الذي يوافق على بعض التوضيحات ذات       ة المجلس التنفيذي االستثنائية ودورته الثامنة عشرة بعد المائ        دورة

 المعلومات المتعلقة بالمرشحين    ووضعالصلة بأسلوب المجلس في تقييم الترشيحات لشغل منصب المدير العام           
منـصب المـدير    ديم تقارير عن التناوب الجغرافي على       وطلب المجلس تق  . اإلنترنتعلى موقع المنظمة على     

  .ام في دورته المقبلةالعام ومطلب تعيين نائب للمدير الع
  
. ذي الصلة وا علماً بالتقرير    ـ وأحاط دةـمنظومة األمم المتح   إصالحوأكد األعضاء على الحاجة إلى        -٣١

  .وسيجري تبليغ المجلس، بصفة منتظمة، بالتقدم المحرز في المشاريع الرائدة وبالدروس المستفادة
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   القـرار   ،لمنظمـات غيـر الحكوميـة     ة الخاص با  واعتمد المجلس، بعد النظر في تقرير لجنته الدائم         -٣٢
، ووافـق   منظمة الصحة العالميـة   ب منظمات غير حكومية     لعشرالعالقات الرسمية   حالة  بشأن   ٢٠ق١٢٠م ت 

 العالقات الرسمية، على مجموعة من اإلجراءات المـشار         ذاتالمجلس بعد استعراض ثلث جميع هذه الهيئات        
 اتخـاذ   )٣(١٢٠م ت   اإلجرائـي  وقرر المجلس أيضاً بموجب المقرر    . )٢(١٢٠م ت   اإلجرائي إليها في المقرر  

بعض اإلجراءات الالزمة لتيسير مشاركة المنظمات غير الحكومية في عمل الفريق العامل الحكومي الـدولي               
  .الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريةالمعني ب

  
 لجمعية الـصحية    اً ومنقح اًدول أعمال مؤقت  ج  )١٠(١٢٠م ت   اإلجرائي   واعتمد األعضاء في المقرر     -٣٣

دورة المجلس التنفيذي الحاديـة     على عقد     )١١(١٢٠م ت   اإلجرائي  بموجب المقرر  ،، واتفقوا العالمية الستين 
 . في مقر المنظمة الرئيسي في جنيف٢٠٠٧ مايو/  أيار٢٦إلى  ٢٤ في الفترة من والعشرين بعد المائة

 
  
  

=     =     =  


