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   ٦١/٢ج  الحادية والستون    جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان ٧   من جدول األعمال المؤقت ٢البند 

  A61/2   
  
  
  

  تقرير المجلس التنفيذي عن دورتيه الحادية والعشرين
  بعد المائة والثانية والعشرين بعد المائة

  
  

  
 ودورته الثانيـة    ٢٠٠٧مايو   / أيار ٢٤دية والعشرين بعد المائة في      عقد المجلس التنفيذي دورته الحا      -١

وفيما يلي تقرير بأهم نتائج هاتين      . ٢٠٠٨يناير   / كانون الثاني  ٢٥ إلى   ٢١والعشرين بعد المائة في الفترة من       
  .الدورتين

  
  )٢٠٠٧مايو  / أيار٢٤( بعد المائة والعشرونالدورة الحادية 

  
األنفلـونزا  وأنفلونزا الطيـور    أنه ال حاجة لفتح باب النقاش مجدداً بشأن         اتفق أعضاء المجلس على       -٢

 بعد مناقشتها باستفاضة في جمعية الصحة العالمية الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريةبشأن والجائحة 
  .الستين

  
، بتعيين مدير عام  لمتعلقة  واتفق المجلس على أنه ينبغي أن تُقدم إلى دورته المقبلة وثيقة عن المسائل ا               -٣

  .بما في ذلك موضوع التناوب اإلقليمي
  
معـايير إدراج   ، الذي يقـر     أساليب عمل المجلس التنفيذي    بشأن   ١ق١٢١م ت واعتمد المجلس القرار      -٤

البنود اإلضافية المقترحة في جداول األعمال المؤقتة لدورات المجلس ويستعرض القرارات المطروحة في هذه              
  .كما يعدل النظام الداخلي للمجلسالدورات،  

  
وكان من رأي   . ، أحاط المجلس علماً بتقرير األمانة     التعددية اللغوية وبعد مناقشة مستفيضة لموضوع       -٥

 ٢٤انظر أيضاً الفقـرة     . (٦١/٢٦٦ الوثيقة في ضوء قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة          أعضائه وجوب تنقيح  
  ).أدناه

  
لجنة فرعية للجنة الخبراء المعنية باختيار األدوية  إنشاء ،٢ق١٢١م تلقرار  بموجب ا،وقرر المجلس  -٦

من المنتظـر أن    و. ، والتي ينبغي أن تعد قائمة بأدوية األطفال كجزء من اختصاصاتها          األساسية واستخدامها 
  .٢٠٠٩هذه اللجنة الفرعية في عام تنتهي والية 

  
الـدول  بـين    أفرقة الخبـراء و    بين أحد يات مشاورة   وأحاط المجلس علماً بتقرير يلخص نتائج وتوص        -٧

  . لجان الخبراء ومجموعات الدراسة، وبتقرير عنالتكنولوجيات الصحيةاألعضاء المهتمة بشأن نطاق 
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  )٢٠٠٨يناير /  كانون الثاني٢٥-٢١( بعد المائة والعشرونالدورة الثانية 
  
 في العام الماضي، وأحاطت علماً، ضـمن         التطورات الكبيرة التي طرأت    المديرة العامة استعرضت    -٨

 المنـسية جملة أمور، بالتقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية العالمية للتمنيع ومكافحة أمراض المناطق المدارية              
واالهتمام الذي يتواصل إيالؤه لبلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة وتحسين تنسيق أنشطة المنظمة              

ب تحديداً باألنشطة المتعلقة    واعترف المجلس بما تحقق من منجزات خالل العام، ورح        . مستوياتعلى جميع ال  
  . الجائحة وتعزيز النظم الصحية والتركيز على المشاكل الصحية للبلدان الناميةاألنفلونزابالتأهب لمواجهة 

  
  الشؤون التقنية والصحية

  
: ألنفلونزا الجائحـة  ابالتأهب لمواجهة   بالتقرير المتعلق   بعد إجراء مناقشة بناءة، أحاط المجلس علماً          -٩

وطمأنت المديرة العامة األعـضاء     . تبادل فيروسات األنفلونزا والحصول على اللقاحات وغير ذلك من الفوائد         
 الشفافية في تعقـب تحركـات       درجةإلى أنه تم منذ انعقاد االجتماع الحكومي الدولي، إنشاء نظام تتبع لتعزيز             

  .ات، وأنه يتواصل إعداد آليات استشارية بالتشاور مع الدول األعضاءالفيروس
  

. شلل األطفـال   بشأن آلية التصدي للمخاطر المحتملة الستئصال        ١ق١٢٢م ت واعتمد المجلس القرار      -١٠
 تطلب فيه إلى المديرة العامة أن تضطلع، ضـمن          قراروأوصيت جمعية الصحة بمقتضى هذا القرار باعتماد        

، بإجراء ما يلزم من بحوث لتحديد جميع خصائص المخاطر الطويلة األجل وإعـداد االسـتجابات                جملة أمور 
وضع استراتيجية جديدة لتجديد الكفاح من أجل استئصال شلل األطفال من البلدان المتبقية المتضررة المالئمة، و

  .به
  

جلس عدم قبول مشروع قرار ، قرر رئيس الم)٢٠٠٥(تطبيق اللوائح الصحية الدولية وخالل مناقشة   -١١
وبعد مناقشة مستفيضة لتعديل مقترح وتصويت عليه بنداء األسـماء، اعتمـد المجلـس    . اقترحه ثالثة أعضاء  

أن تعتمـد   ب ،٣ق١٢٢م ت  بموجب القرار    ،وأوصيت الجمعية العامة  . صيغة معدلة للقرار ترد في تقرير األمانة      
قة بتطبيق اللوائح الصحية ويطلب إلى المـديرة العامـة أن           مشروع قرار يتضمن شروط تقديم التقارير المتعل      

تقدم، ضمن جملة أمور، الدعم إلى الدول األعضاء التي تُعد نُظمها الصحية األضعف فـي تعزيـز القـدرات                
  .األساسية الالزمة ألنشطة الترصد واالستجابة

  
 على إدراج بند إضـافي      ،تغير المناخ والصحة   في معرض اعترافه بأهمية موضوع       ،ووافق المجلس   -١٢

وأعرب أعضاء المجلس عن ترحيبهم بمشروع قرار اقترحته عدة دول أعضاء، واعتمـدوا             . في جدول أعماله  
في ، الذي أوصيت بموجبه جمعية الصحة باعتماد قرار يطلب إلى المديرة العامة أن تستمر               ٤ق١٢٢م ت القرار  

تغير المناخ على األمن الصحي العالمي وفـي التعـاون          استرعاء االهتمام إلى المخاطر الجسيمة التي يشكلها        
  .الوثيق مع الدول األعضاء ومنظمات األمم المتحدة المعنية وسائر الهيئات

  
استراتيجيات الحد من تعاطي الكحول على      وأعرب األعضاء عن تأييدهم مشروع القرار المقدم بشأن           -١٣

قتضاه جمعية الصحة، من بين أمـور أخـرى، فـي           ، الذي حثت بم   ٢ق١٢٢م ت ، واعتمدوا القرار    نحو ضار 
البينات جميع إعداد مسودة استراتيجية عالمية باالستناد إلى بشأن التعاون مشروع قرار أوصيت باعتماده، على 

 فضالً عن إجراء مشاورات واسعة النطاق بشأن السبل الكفيلـة بالحـد مـن               وإلى أفضل الممارسات،  المتاحة  
وتقرر إجراء مشاورات مع دوائر صناعة الكحول بعد انتهاء دورة المجلس،           . و ضار تعاطي الكحول على نح   

  .ومن شأن تعليقات األعضاء واقتراحاتهم أن تُدرج في الوثيقة المقدمة إلى جمعية الصحة
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بوا بمقترح مشروع قرار قدمه العديـد مـن    ورحصحة المهاجرينوشدد أعضاء المجلس على أهمية     -١٤
 الذي أوصيت بموجبـه جمعيـة       ٥ق١٢٢م ت س القرار   وبعد مناقشة مستفيضة، اعتمد المجل    . الدول األعضاء 

الصحة باعتماد مشروع قرار يدعو الدول األعضاء ويطلب إلى المديرة العامة تنفيذ مجموعة إجراءات تتراوح               
ـ                   حة من التدريب على تبادل المعلومات وجمعها إلى تعزيز التعاون والـسياسات الراميـة إلـى تحـسين ص

  .المهاجرين
  

، بيـد أنهـم     األنثويـة تشويه األعضاء التناسلية    وأجمع األعضاء على تأييدهم إجراء وقف ممارسة          -١٥
وعليـه، اعتمـد    .  في مشروع قـرار     تردان عجزوا عن التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن صياغة فقرتين         

قرار لتنظر فيه، على أمل التوصل       الذي قُدم بموجبه إلى جمعية الصحة مشروع         ١٣ق١٢٢م ت المجلس القرار   
  . إلى توافق في اآلراء في جمعية الصحة

  
 إدخالهـا    وللعديد من التعديالت المقترح    لالستراتيجية العالمية للتمنيع  وعقب إجراء مناقشة مستفيضة       -١٦

د  الذي أوصيت بموجبه جمعية الصحة باعتمـا       ٧ق١٢٢م ت ، اعتمد المجلس القرار     على مشروع قرار األمانة   
 من بين أمور أخرى، على أن تنفـذ         ع القرار هذا   بموجب مشرو  ،وحثّت الدول األعضاء  . قرار في هذا الصدد   

تماماً استراتيجية تخفيض معدل الوفيات الناجمة عن الحصبة، وتعزز الجهود الرامية إلى تحسين تقديم خدمات               
كما طلـب مـشروع     . توسع نطاق الحصول على اللقاحات الجديدة المنقذة لألرواح       التمنيع العالية المستوى، و   

والشركات القرار إلى المديرة العامة االستمرار في االلتزام السياسي، والتعاون مع الشركاء والمانحين الدوليين              
  .حات الميسورة التكلفة للقاحات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة إمدادات البلدان النامية من اللقاالمنتجة

  
وبحث أعضاء المجلس البند اإلضافي المقترح إدراجه في جدول األعمال من جانب عدة دول أعضاء                 -١٧

، واتفق األعضاء على إدراج هذا الموضوع في جدول         المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة    رصد  بشأن  
وبالمثـل،  . ستين باإلضافة إلى مشروع القـرار المقتـرح       األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الحادية وال      

بالوقاية من األمراض غير السارية     وبرغم إعراب أعضاء المجلس عن ترحيبهم بمشروع خطة العمل المتعلقة           
واتفقوا على أن تُعقد    . ، فقد تطلب منهم األمر مزيداً من الوقت إلمعان النظر في محتويات المشروع            ومكافحتها
رة لمدة يوم واحد وعلى أن تُقدم خطة العمل إلى جمعية الصحة بعد تنقيحها في ضوء ما يرد مـن                    الحقاً مشاو 

  .تعليقات عليها
  

استئصال داء التنينات، والتكنولوجيات الصحية، والهجرة الدوليـة        وأحاط المجلس علماً بتقارير عن        -١٨
، وبمجموعة تقارير عـن التقـدم        النامية التحدي الذي تواجهه النظم الصحية في البلدان      : للعاملين الصحيين 

مكافحة داء المثقبيات األفريقي البشري، وتعزيز التمريض والقبالة،        المحرز في تنفيذ القرارات السابقة بشأن       
تدمير مخزونـات   : والتجارة الدولية والصحة، وتعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة، واستئصال الجدري          

استراتيجية تعجيل التقدم المحرز نحـو  :  وصغار األطفال، والصحة اإلنجابية    فيروس الجدري، وتغذية الرضع   
بالتقـدم الـذي يحـرزه      كما أحاط المجلس علماً بالتقرير المتعلق       . بلوغ المرامي واألهداف اإلنمائية الدولية    

بـأن دورة   كما أحـاط     الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية         
  . الحادية والستين قبل انعقاد جمعية الصحة العالميةالفريق العامل الثانية ستستأنف

  
، "تقـارير الهيئـات االستـشارية     بالشؤون اإلعالميـة،    "وأحاط المجلس علماً في إطار البند المتعلق          -١٩

  .ت الدراسةبالتقارير المتعلقة باللجنة االستشارية للبحوث الصحية وبلجان الخبراء ومجموعا
  

  شؤون الموظفين
  

  ).٦ق١٢٢م تالقرار  (مديراً إقليمياً لألمريكتينالدكتورة ميرتا روزيس بيرياغو أعاد المجلس تعيين   -٢٠
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 تعديالت الئحة الموظفين فيما يتعلق بمرتبات الموظفين        ،١٠ق١٢٢م ت  بموجب القرار    ،أكد المجلس و  -٢١
 ١١ق١٢٢م ت واعتمد المجلس أيضاً القـرار      . تنقل والمشقة، واالستقالة  ، ونظام ال  العليامن الفئة الفنية والفئات     

الذي أوصيت بمقتضاه جمعية الصحة باعتماد مشروع قرار يتعلق بمرتبات الموظفين فـي الوظـائف غيـر                 
  .المصنفة في رتب وبمرتب المدير العام

  
ر لجنـة الخدمـة المدنيـة       بالتقرير السنوي الخاص بالموارد البشرية، وتقري     وأحاط المجلس علماً      -٢٢

  .الدولية، وبيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية
  

  المسائل اإلدارية
  

، أن يعدل مـادتين مـن       بأسلوب عمل جمعية الصحة   قرر المجلس في معرض دراسته البند المتعلق          -٢٣
على النظـام الـداخلي      باعتماد مشروع قرار يحدد التعديالت المدخلة        جمعية الصحة نظامه الداخلي وأوصى    

 تقوم لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في اجتماعها المقبل والمجلس في           وأوصى المجلس أيضاً بأن   . لألخيرة
دورته الرابعة والعشرين بعد المائة، ببحث السبل الكفيلة بزيادة فعالية اجتماعات اللجنة العامـة فـي جمعيـة                  

  .الصحة
  

، في مشروع قرار اقترحتـه      تنفيذ خطة العمل  : التعددية اللغوية موضوع  ونظر المجلس لدى مناقشته       -٢٤
 طلب الذي   ٩ق١٢٢م ت وأحاط علماً بالتقرير المرحلي عن خطة العمل واعتمد القرار          . إحدى الدول األعضاء  

  .أن تنفذ الخطة في أسرع وقت ممكن وأن تتخذ عدة تدابير أخرى لدعم التعددية اللغويةإلى المديرة العامة 
  

  في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمـات غيـر الحكوميـة، القـرار             بعد أن نظر     المجلس   واعتمد  -٢٥
 بخمس عـشرة منظمـة غيـر        العالقات الرسمية التي تربط منظمة الصحة العالمية       بشأن حالة    ١٢ق١٢٢م ت 

لمنظمة، وافـق علـى     حكومية، وعقب استعراضه ثلث عدد هذه الهيئات التي ترتبط جميعاً بعالقات رسمية با            
  ).١(١٢٢م تمجموعة إجراءات محددة في المقرر اإلجرائي 

  
التناوب الجغرافي على منصب     التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن مسألة         في أعضاء المجلس    وأخفق  -٢٦

واتفق األعـضاء علـى أن تنـاقش        . في هذا الصدد  اتفاق بين أقاليم المنظمة     عدم وجود   ، وأتضح   المدير العام 
  .لجان اإلقليمية هذه المسألة وتتوصل إلى توافق في اآلراء يسترشد به المجلس في مداوالته المقبلةال
  

عملية إصالح األمم المتحدة ودور منظمة الصحة العالمية في تنسيق أنشطة           بوأثناء المناقشة المتعلقة      -٢٧
. يزال أولى أولوياتها أن اإلصالح الىعللمجلس أكدت المديرة العامة ل، التنمية التشغيلية على الصعيد القطري

  .وأحاط المجلس علماً بالتقرير
  

 النطاق، أكد فيه األعضاء أهمية      واسع الذي ناقشه المجلس ألول مرة نقاشاً        الشراكاتوأثار موضوع     -٢٨
عـضاء  أل المـديرة العامـة      وأكدتوأحاط المجلس علماً بالتقرير،     .  التنسيق والقيادة   مجالي دور المنظمة في  

تورد المزيد من التفاصيل وتعرض علـى        في إطار إعداد وثيقة      على أن اآلراء التي أبدوها ستراعى     المجلس  
  .دورة المجلس القادمة

  
 ها، إن مطبوعات المنظمة  في معرض ردها على تعليقات أعضاء المجلس أثناء مناقشة           ،وقالت األمانة   -٢٩
ارة في اجتماعها الثامن، وإلى المجلس الحقاً، وذلك سعياً منها          تقدم تقريراً إلى لجنة البرنامج والميزانية واإلد      س

  .وأحاط المجلس علماً بالتقرير. إلى تنفيذ توصيات اللجنة
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٣٠-  إنشاء جائزة يطلق عليهـا      ،، من حيث المبدأ   المؤسسات والجوائز  موضوع    لدى مناقشة   المجلس وأقر 
، والتي سيتعين صياغة نظامهـا األساسـي        "عموميةالتذكارية للصحة ال    ووك –جونغ  لي  جائزة الدكتور   "اسم  

كمـا  )). ٧(١٢٢م ت المقرر اإلجرائـي    (وطرحه على المجلس إلقراره في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة           
  .على حل مؤسسة دارلينغ) ٨(١٢٢م توافق المجلس في مقرره اإلجرائي 

  
معدل لجمعية  المؤقت و العمال  األجدول   ،)٩(١٢٢م ت  في المقرر اإلجرائي     ،واعتمد أعضاء المجلس    -٣١

دورة المجلس   عقدتُعلى أن   ) ١٠(١٢٢م ت ، واتفقوا بموجب المقرر اإلجرائي      الصحة العالمية الحادية والستين   
 في مقر المنظمة الرئيـسي      ٢٠٠٨مايو   / أيار ٢٩ إلى   ٢٦ في الفترة من     التنفيذي الثالثة والعشرين بعد المائة    

  .في جنيف
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