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 انعكاس اإلنجازات المحققة في تنفيذ قرارات
  حة والعراقيل التي حالت دونها فيجمعية الص

  :٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحة 
  ٢٠٠٤-٢٠٠١تقييم الوضع بالنسبة للفترة 

 
  
تم استعراض جميع القرارات التي اعتمدتها جمعيات الصحة العالمية الرابعة والخمسون والخامـسة               -١

 ملخص لكل واحد مـن قـرارات جمعيـة          وتم إعداد . والخمسون والسادسة والخمسون والسابعة والخمسون    
يشجع على، اتخاذ إجراءات محـددة، حيـث         وأيطلب فيها إلى المدير العام       ١ قراراً ٦٣الصحة البالغ عددها    

يعدد هذا الملخص اإلنجازات والعراقيل الناشئة في تنفيذ هذه القرارات، ويحتوي إشارات مرجعية إلى الوثائق 
لس التنفيذي بشأن اإلجراءات التي اتخذها المـدير العـام لالمتثـال لهـذه              المقدمة إلى جمعية الصحة والمج    

، التـي  ٢٠٠٧-٢٠٠٦القرارات، وكذلك النتائج المحددة المتوقعة، في الميزانية البرمجية المقترحـة للفتـرة         
  ٢.نجازات أو تتناول العراقيل التي جرى تحديدهاإلتؤسس على ا

  
 قـراراً مـن     ١٥موضـوع   ) ١١٥( في دورته الراهنة     ي التنفيذ وكانت التقارير المقدمة إلى المجلس      -٢

يـشجع علـى، اتخـاذ       قراراً التي يطلب فيها إلى المدير العام، أو          ٦٣قرارات جمعية الصحة، البالغ عددها      
 منها موضوع تقارير قُدمت إلى جمعية الصحة والمجلس التنفيذي فيما مضى؛ ولم             ٤٢وكان  . إجراءات محددة 
  . قرارات فقط٦رير بخصوص يتم وضع أية تقا

  
 محـدودة   انحياألويعتبر نطاق معظم هذه القرارات واسعاً بالفعل، حيث ال يمكن اعتبارها في معظم                -٣

 الذي  ٢-٥٤ع ص جزمنياً، وتغطي إجراءات يمكن أن تدوم حتى المستقبل المنظور، والمثال على ذلك القرار              
 الذي ينص علـى     ١١-٥٥ع ص ج والقرار   ؛..."زيادة التركيز على تغذية الرضع وصغار األطفال      " على   ينص

تقديم الدعم إلى البلدان في تنفيذ استراتيجيات وتدخالت لبلوغ األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً، بمـا فـي      "
 ١٢-٥٥ع ص ج؛ والقـرار    ..."اص باأللفية ذلك االستراتيجيات والتدخالت الواردة في إعالن األمم المتحدة الخ        

مواصلة ضمان اضطالع المنظمة بدور رئيسي في توفير الريادة التقنية والتوجيـه والـدعم              "الذي ينص على    
 الذي ينص علـى     ٢-٥٧ع ص ج؛ والقرار   ..."التقنيين لتصدي النظم الصحية لفيروس العوز المناعي البشري       

كافحة لتحقيق االستفادة القصوى من الموارد الوطنية والدولية والحيلولة         االستمرار في تحسين استراتيجيات الم    "
                                                           

  . قرارا٢٢ً من أصل ١٢: جمعية الصحة العالمية الرابعة والخمسون   ١
  . قرارا٢٥ً من أصل ١٦:     جمعية الصحة العالمية الخامسة والخمسون
  . قرارا٣٥ً من أصل ٢١:     جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون

 . قرارا١٩ً من أصل ١٤: الصحة العالمية السابعة والخمسون    جمعية 
  .، وهي متاحة لالطالع عليها عند الطلبGMG/PRP/2005.1الوثيقة    ٢
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وبالتالي، وعلى الرغم من أن اإلنجازات المحققة في تنفيذ جميـع القـرارات             ". ؛دون استمرار استشراء الوباء   
قعة من   مازالت تنعكس في النتائج المتو     ٢٠٠١كانت كبيرة بالفعل، فإن معظم القرارات التي اعتمدت منذ عام           

  .الميزانية البرمجية المقترحة
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