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  حصيلة جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين
  

 
 الحزين الخاص بالوفاة المبكرة     افتتحت جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين أعمالها بإعالن النبأ          -١

وُأعلنـت  . ٢٠٠٦مـايو  /  أيار٢٢ ووك لي، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وذلك يوم       –للدكتور جونغ   
  .دقيقتا صمت حداداً عليه

  
: وتناولت جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون جدول أعمال مشحوناً للغاية شمل البنود التاليـة               -٢

واستئصال شلل األطفال، واأليدز والعدوى بفيروسه، وفقـر الـدم          ومواجهتها  هب لجائحة األنفلونزا    تعزيز التأ 
تدمير مخزونات فيروس الجدري، ومسودة االستراتيجية العالمية بـشأن تـوقي           : المنجلي، واستئصال الجدري  

تجنبهما وتغذيـة الرضـع    ومكافحة األمراض المنقولة جنسياً، والوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن            
وصغار األطفال، وحقوق الملكية الفكرية، والتجارة الدولية والصحة، والهجرة الدولية للمـوظفين الـصحيين،              
ودور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية، والتأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتها،             

لسطينية المحتلة، وبرنامج العمل العـام الحـادي عـشر،          وتعزيز الصحة، واألحوال الصحية في األرض الف      
والتعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية، وحصيلة الدورة األولى لمـؤتمر               

  .األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، وسالمة المرضى
  
لمة التي كان المدير العام الراحل قد أعدها، وأتيح لجمعية الصحة االستماع إلى وتُليت مقتطفات من الك  -٣

/ جونسون مواكازي، وهو ناشط شاب وشاعر كان قد أثار إعجاب الدكتور لي أثناء زيارته إلى كينيا في آذار                 
بفيروسه من  وتحدث السيد مواكازي بحماس عما يعانيه المتعايشون مع األيدز والعدوى           . مارس من هذا العام   

وكان المدعو إلى إلقاء خطاب هو صاحب السمو الملكي أمير ويلز، ركز في بيانه على النهج                . وصم اجتماعي 
  .المتكامل إزاء الصحة

  
  "أ"اللجنة 

  
كان أمام اللجنة جدول أعمال مشحون للغاية يشمل قضايا صحية عمومية تنطوي على تحديات، وقـد                  -٤

  ). أدناه١٩انظر الفقرة " (ب"ال إلى اللجنة أحيلت عدة بنود من جدول األعم
  
أعمالها بمناقشة تعزيز التأهب لجائحة األنفلونزا ومواجهتها، وأقرت اللجنة قراراً          " أ"واستهلت اللجنة     -٥

التي تتعلـق   ) ٢٠٠٥(تبدأ الدول األعضاء بمقتضاه، وعلى أساس طوعي، تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية             
  .ونزا الطيور وجائحة األنفلونزامباشرة بخطر أنفل
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وباإلضافة إلـى التأهـب لجائحـة       . بتوافق اآلراء " أ"وأقرت جميع القرارات التي نظرت فيها اللجنة          -٦
األنفلونزا ومواجهتها أقرت قرارات بشأن استئصال شلل األطفال، والتغذية واأليدز والعدوى بفيروسه، وتنفيذ             

ق العمل العالمي المعني بتحسين التنسيق في مجـال األيـدز، ومـسودة             منظمة الصحة العالمية لتوصيات فري    
االستراتيجية العالمية بشأن توقي ومكافحة األمراض المنقولة جنسياً، وفقر الدم المنجلـي، وتغذيـة الرضـع                
 وصغار األطفال، والوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما، والتجارة الدولية والصحة، وتسريع             

  .إعداد القوى العاملة الصحية، وتعزيز التمريض والقبالة
  
وتلقت اللجنة المساعدة، طيلة عملها، من أفرقة صياغة، وهي تتعلق ببند جـدول األعمـال الخـاص                   -٧

  .تدمير مخزونات فيروسات الجدري، وبحقوق الملكية الفكرية: باستئصال الجدري
  
ت بمقتضاه الدول األعضاء بتقرير اللجنة المعنية بحقـوق         وبعد بعض النقاش أقرت اللجنة قراراً رحب        -٨

الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية، وقررت إنشاء فريق عامل حكومي دولـي إلعـداد اسـتراتيجية                
  .وخطة عمل عالميتين لتوفير إطار متوسط األجل قائم على توصيات اللجنة

  
 فيروس الجدري تقرر إحالة مشروع القرار المقتـرح         وبعد مناقشة مستفيضة لمسألة تدمير مخزونات       -٩

  .إلى المجلس التنفيذي في دورته التاسعة عشرة بعد المائة لكي ينظر فيه
  
مساهمة منظمة الصحة العالمية في     : وأحاطت اللجنة علماً بتقرير األمانة عن األيدز والعدوى بفيروسه          -١٠

ن األيدز والعدوى بفيروسه والعالج والرعاية، والسيما هدف االقتـراب          حصول الجميع على خدمات الوقاية م     
  .٢٠١٠بقدر المستطاع من اإلتاحة للجميع بحلول عام 

  
  "ب"اللجنة 

  
أربعة بنود فرعية تندرج ضمن المسائل التقنية والصحية، أحيلـت إليهـا مـن         " ب"شمل عمل اللجنة      -١١

-٢٠٠٦فة إلى بنود منها برنامج العمل العام الحادي عشر للحقبـة            ، باإلضا ) أدناه ١٩انظر الفقرة   " (أ"اللجنة  
، وتقريرا مراجع الحسابات الخارجي ومراجع الحسابات الداخلي، وتعديالت علـى النظـام األساسـي               ٢٠١٥

للموظفين والئحة الموظفين، والتعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكوميـة الدوليـة،               
، وحـصيلة الـدورة األولـى       )لجنة دستور األغذية الدولي   (لنظام األساسي لهيئة الدستور الغذائي      وتعديالت ا 

لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، والنظام الـداخلي لجمعيـة                
  .إرسال الوثائق: ١٤الصحة العالمية، المادة 

  
ناقشة األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيهـا القـدس            واستهلت اللجنة أعمالها بم     -١٢

  .وأقر قرار اعتمدته الجلسة العامة فيما بعد. الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل
  
واتفق على اتخاذ برنامج العمل العـام       . ٢٠١٥-٢٠٠٦وُأقر برنامج العمل العام الحادي عشر للحقبة          -١٣

تراتيجي ألعمال المنظمة ورصدها وتقييمها، وعلى أن يتم استعراضه وتحديثه بانتظام لكي            أساساً للتخطيط االس  
  .يعكس الحالة المتغيرة للصحة في العالم

  
وفي إطار البند المتعلق بمسائل الميزانية البرمجية والمسائل المالية، تم النظر فـي حالـة تحـصيل                   -١٤

اء المتأخرة في سداد اشـتراكاتها إلـى حـد يبـرر تطبيـق              االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعض      
وتم إقرار قرار واحد، مع السعي إلى إقرار خمسة قرارات أخـرى بخـصوص              .  من الدستور  ٧المادة   أحكام
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وتم أيضاً إقرار التقرير المالي للمدير العـام والبيانـات الماليـة            . الترتيبات الخاصة بشأن تسوية المتأخرات    
، وتقرير مراجع الحـسابات    ٢٠٠٥ديسمبر  /  كانون األول  ٣١ - ٢٠٠٤يناير  /  كانون الثاني  ١المراجعة للمدة   

ونظرت اللجنة أيضاً في تقرير عن تقييم أداء الميزانية البرمجيـة فـي             . الخارجي إلى جمعية الصحة العالمية    
  .٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة 

  
 من النظام الداخلي لجمعيـة الـصحة        ١٤وبناء على اقتراح إحدى الدول األعضاء تقرر تعديل المادة            -١٥

العالمية لكي تنص على إتاحة نسخ من جميع التقارير وغيرها من الوثائق الخاصة بجمعيـة الـصحة علـى                   
اإلنترنت وإرسالها إلى جميع الدول األعضاء قبل مدة ال تقل عن ستة أسابيع من بـدء دورة عاديـة لجمعيـة        

  .الصحة
  
بند الخاص بالتعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمـات           واختتمت المناقشة في إطار ال      -١٦

الحكومية الدولية بإقرار قرار يعتمد النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، بصيغته الواردة فـي               
  .العمل العالميةإعالن دبي بشأن اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، واالستراتيجية الجامعة للسياسات، وخطة 

  
  ).لجنة دستور األغذية الدولي(وأقرت تعديالت النظام األساسي لهيئة الدستور الغذائي   -١٧
  
وبعد النظر في التقرير الخاص بحصيلة الدورة األولى لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة الـصحة                -١٨

 المدير العام إنشاء األمانة الدائمة لالتفاقيـة        العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ أقرت اللجنة قراراً يطلب إلى         
  .في منظمة الصحة العالمية بجنيف

  
، وأقرت  "أ"عدة بنود فرعية بشأن المسائل التقنية والصحية أحيلت إليها من اللجنة            " ب"وتناولت اللجنة     -١٩

لخاصـة باالسـتراتيجية    قراراً بشأن التأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتها، وأحاطت علماً بالتقارير المرحلية ا          
العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة، وبالعمل الصحي فيما يتعلـق باألزمـات والكـوارث،                

وقررت اللجنة توصية جمعية الصحة بإرجاء البت في مـشروعي          . وبمكافحة داء المثقبيات األفريقي البشري    
العولمة واآلخر بشأن دور منظمـة الـصحة العالميـة           أحدهما بشأن تعزيز الصحة في عالم تسوده         –قرارين  

 وعرضهما على المجلس التنفيذي في دورته التاسعة عـشرة بعـد            –ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية      
  .المائة

  
  
  

=     =     =  


