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  حصيلة جمعية الصحة العالمية الستين
  
  

د شـملت الخطـة     لقد كان جدول أعمال جمعية الصحة العالمية الستين مشحوناً إلى أقصى حد ببنـو               -١
؛ إضـافة إلـى     ٢٠٠٩-٢٠٠٨ والميزانية البرمجية المقترحـة      ٢٠١٣-٢٠٠٨االستراتيجية المتوسطة األجل    

بنداً فرعياً تندرج تحت المسائل التقنية والصحية؛ والمسائل المالية واإلدارية؛ والتعاون داخل منظومة األمم  ٢١
ن مراجع الحسابات الخارجي؛ واألحوال الـصحية فـي         المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية؛ وتعيي      

األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجوالن السوري المحتل؛ وتقرير مراجع الحـسابات               
  .وبلغ مجموع القرارات التي اعتمدتها الجمعية ثالثين قراراً. الداخلي؛ وشؤون الموظفين

  
 الجمعية، إلى بعض من أهم القضايا الصحية التي         املمتها التي ألقتها أم   وتطرقت المديرة العامة، في ك      -٢

االحتياجات الصحية األساسية فيمـا     : النقاط الست وهي  ذا  يواجهها العالم، كما أوضحت برنامج عمل المنظمة        
ت وقياس  يخص التنمية الصحية واألمن الصحي؛ وتعزيز النُظم الصحية؛ واستخدام البينات لتحديد االستراتيجيا           

  .النتائج؛ وإدارة الشراكات من أجل تحقيق أفضل النتائج في البلدان؛ وتحسين أداء المنظمة
  
السيد يـنس سـتلوتنبرغ، رئـيس وزراء        : وقد تحدث أمام الجمعية اثنان من الضيوف المدعوين هما          -٣

وركز السيد ستلوتنبرغ في    . انالنرويج، والسيدة ثريا أحمد عبيد، المديرة التنفيذية لصندوق األمم المتحدة للسك          
من أجل اإلسراع بوتيرة التقدم نحو      " خطة عمل عالمية  "حديثه على المرامي اإلنمائية لأللفية، وأعلن عن وضع         

.  على التوالي  ،بلوغ المرمى الرابع والخامس، أال وهما تخفيض معدل وفيات األطفال وتحسين صحة األمومة            
التعاون الوثيق بين منظمة الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة للسكان،      وأكدت السيدة ثريا عبيد على أهمية       

خالل  على مستوى البلدان من أجل تقديم دعم أفضل للبلدان، من            والجهود المتجددة الرامية إلى تعزيز التنسيق     
  .طفلمنظومة األمم المتحدة، مما ييسر تنمية القدرات الوطنية، وتعزيز خدمات صحة األم والوليد وال

  
  "أ"اللجنة 

  
لقد تعاملت اللجنة مع جدول أعمال مشحون بالقضايا الملحة والمثيرة للتحدي فـي مجـال الـصحة                   -٤

  ). أدناه١٢انظر الفقرة " (ب"بنود جدول األعمال الفرعية إلى اللجنة من العمومية، وتم نقل ستة 
  
واألنفلونزا الجائحة، حيث شُكل فريـق      أعمالها بمناقشة موضوع أنفلونزا الطيور      " أ"واستهلت اللجنة     -٥

صياغة لوضع اللمسات األخيرة على مشروع قرار حول التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحـة، مـع التركيـز      
بصفة خاصة على تعزيز الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا، التابعة للمنظمة، وتبـادل فيروسـات األنفلـونزا                

وفي أعقاب سلسلة من االجتماعات التي عقدها الفريق، تمكّن         .  الفوائد والحصول على اللقاحات وغير ذلك من     
التأهب ": من صياغة نص تم االتفاق عليه، واعتمدت اللجنة، بإجماع اآلراء، مشروع القرار الذي جاء بعنوان              

  ".تبادل فيروسات األنفلونزا والحصول على اللقاحات وغير ذلك من الفوائد: لمواجهة األنفلونزا الجائحة
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 مشروع قرار آخر تحت بند المسائل التقنيـة والـصحية،           ١٢واعتمدت اللجنة، بإجماع اآلراء أيضاً،        -٦
تدمير مخزونات فيروس الجدري؛ ومكافحة داء الليشمانيات؛       : استئصال الجدري : وتضمنت المواضيع المعنية  

خاصـة بـالطوارئ؛    ظم الرعاية ال  نُ: الصحية وشلل األطفال؛ وصحة الفم؛ والمالريا؛ ومكافحة السل؛ والنُظم       
تنفيذ االستراتيجية العالمية؛ وتعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة؛         : وتوقي األمراض غير السارية ومكافحتها    

ودمج تحليل المسائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس في عمل المنظمة؛ وخطة العمل العالمية المعنية بصحة               
ي أعقاب بعض المناقشات، بما في ذلك المناقشات التي دارت في           وف. العمال؛ وتعزيز نُظم المعلومات الصحية    

إطار فريق الصياغة، قررت اللجنة التوصية بإرجاء البند المتعلق باستراتيجيات الحد من تعاطي الكحول على               
  .نحو ضار وتقديمه إلى المجلس التنفيذي للنظر فيه في دورته الثانية والعشرين بعد المائة

  
، ٢٠١٣-٢٠٠٨ع اآلراء مشروع قرار يعتمد الخطة االستراتيجية المتوسـطة األجـل            واعتُمد بإجما   -٧

وتقرر فيه أيضاً مراجعة هذه الخطة كل سنتين، جنباً إلى جنب مع الميزانية البرمجية المقترحة؛ كمـا اعتُمـد                   
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨قرار فتح االعتمادات للفترة المالية 

  
  "ب"اللجنة 

  
كما نظرت اللجنة في مـسألة      . لينمللجنة على المسائل المالية وشؤون العا     تركزت األعمال الرئيسية      -٨

التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية، إضافة إلى البنود الفرعية الـستة                
مـسة عـشر    وقد اعتمدت اللجنـة خ    ". أ"المندرجة ضمن المسائل التقنية والصحية التي نُقلت إليها من اللجنة           

  .مشروع قرار، ومقرراً إجرائياً واحداً
  
وبدأت اللجنة أعمالها بمناقشة األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلـك القـدس                  -٩

وقد اقترحت دولة عضو مشروع قرار، تم التـصويت عليـه بنـداء             . الشرقية وفي الجوالن السوري المحتل    
واعتُمد مشروع القرار، بعد إدخال تعديل عليه،       .  النظام الداخلي لجمعية الصحة     من ٧٤األسماء، عمالً بالمادة    

  . دولة٥٥ دولة عن التصويت وغياب ١٢ دول، مع امتناع ٧ دول، وعارضته ١٠٦حيث أيدته 
  
التقرير المالي  : التاليةوفي إطار بند جدول األعمال الخاص بالمسائل المالية، تم النظر في المواضيع               -١٠
؛ والتقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي؛ وحالة ٢٠٠٦دئي وغير المراجع عن حسابات المنظمة لعام المب

 بالنـسبة   ٤-٥٨ع ص ج؛ وتنفيذ القرار    ٢٠٠٩-٢٠٠٨تحصيل االشتراكات المقدرة؛ وتقدير االشتراكات للفترة       
اء الجديدة المنتسبة؛ وتعديالت    ؛ وتقدير اشتراكات الدول األعضاء والدول األعض      ٢٠٠٧-٢٠٠٦للفترة المالية   

كما اعتمدت اللجنـة، بعـد      . وقد اعتُمدت ستة مشاريع قرارات في هذا الصدد       . الالئحة المالية والنظام المالي   
 من النظام الداخلي لجمعية الصحة، مشروع قرار يقضي بتعيـين           ٨٠التصويت باالقتراع السري، وفقاً للمادة      

-٢٠٠٨في الهند، مراجعاً خارجياً لحسابات المنظمة للفتـرتين المـاليتين           المراقب المالي ومراجع الحسابات     
  .٢٠١١-٢٠١٠ و٢٠٠٩

  
وفيما يتعلق بشؤون العاملين، تم اعتماد مشروع قرار بشأن تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة   -١١

لتقاعدية لموظفي منظمـة    الموظفين، كما اعتُمد مشروع مقرر إجرائي بشأن تعيين ممثلين في لجنة المعاشات ا            
  . الصحة العالمية
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والموضوعات المعنيـة   " أ"وتم نقل ستة بنود فرعية تندرج ضمن المسائل التقنية والصحية من اللجنة               -١٢
في مجال البحوث الصحية؛ والتقدم المحرز في اسـتعمال         ومسؤولياتها  دور المنظمة   : هي الموضوعات التالية  

لألطفال؛ والتكنولوجيـات الـصحية؛ والـصحة العموميـة         ستحداث أدوية أفضل    األدوية على نحو رشيد؛ وا    
التقدم المحرز من ِقَبل الفريق العامل الحكومي الدولي؛ وتقـارير مرحليـة عـن              : واالبتكار والملكية الفكرية  
  .المسائل التقنية والصحية

  
كلهـا  (واعتُمدت سـتة قـرارات      وكانت المناقشات التي جرت حول جميع هذه البنود الفرعية بنَّاءة،             -١٣

وقد ساعد فريق صياغة اللجنة على اعتماد مشروع القرار المقدم من إحدى الدول األعضاء حـول       ). باإلجماع
  .مسألة الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
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