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  ١٢٥/٢م ت  المجلس التنفيذي   
  ٢٠٠٩ مايو/ أيار ٢٣   بعد المائة والعشرونالخامسةالدورة 

  EB125/2   من جدول األعمال المؤقت ٣البند 
  
  
  
  

  حصيلة جمعية الصحة العالمية
  الثانية والستين

  
  
  
 الخطة االستراتيجية   شمل بالبنود   اًمشحونتناولت جمعية الصحة العالمية الثانية والستون جدول أعمال           -١

 بنـود فرعيـة ضـمن       ١٠و،  ٢٠١١-٢٠١٠ والميزانية البرمجية المقترحة     ٢٠١٣-٢٠٠٨المتوسطة األجل   
المسائل التقنية والصحية، والمسائل المالية، بما في ذلك التقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي، وجـدول               

الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية         ، واألحوال   ٢٠١١-٢٠١٠ االشتراكات   تقدير
واعتمدت جمعية الصحة،   . وفي الجوالن السوري المحتل، وتقرير مراجع الحسابات الداخلي، وشؤون العاملين         

  . قراراً ومقرراً إجرائياً واحدا١٦ًفي اإلجمالي، 

 أزمات متعددة، بمـا فـي ذلـك         يواجهأن العالم    إلىوقد أشارت المديرة العامة في الكلمة التي ألقتها           -٢
 أول جائحة أنفلـونزا فـي هـذا         اندالعاحتمال  كما أنه يشهد    .  العالمي وهبوط االقتصاد األزمة المالية الراهنة    

لمخاوف المتعلقة بالجائحة أن تلقي بظاللها على سائر البرامج الـصحية           لوقد أكدت على أنه ال ينبغي       . القرن
مسيرتها، وعلى أن االستجابة الفعالة في مجال الصحة العمومية تعتمد علـى قـوة الـنظم                الحيوية أو تعطل    

  .بمن فيهم من يوجدون في المجتمعات المحليةالصحية التي ال تقصي أحداً والتي تتيح التغطية للجميع 

-د بان كي  األمين العام لألمم المتحدة السي    :  ضيفين مدعوين، أال وهما    إلىوقد استمعت جمعية الصحة       -٣
وقال السيد بان في البيان     .  األمومة المأمونة  مون والسيدة سارة براون راعية تحالف الشريط األبيض من أجل         

 المندوبين على وضع التضامن في      وحث الذي ألقاه إنه جعل الصحة العالمية من أولوياته القصوى كأمين عام،          
Aلُب استجابة العالم لفاشية األنفلونزا       (H1N1) الحـصول علـى األدويـة       إلى أن الجميع في حاجة      ، وأضاف 

أما السيدة براون فتحدثت عن مدى      . واللقاحات، وأن عينات الفيروس والبيانات الخاصة به يجب أن يتم تبادلها          
 أن  إلـى  المرامي اإلنمائية لأللفية، وأشارت      يتسنى تحقيق  األهمية الحيوية لخفض معدالت وفيات األمومة لكي      

  .هو الذي شهد أقل تقدم) تحسين صحة األمومة(رامي اإلنمائية لأللفية  من الم٥المرمى 

  "أ"اللجنة 

 بندان فرعيان ونُقلتناولت اللجنة عدة مسائل ملحة ومنطوية على تحديات في مجال الصحة العمومية،   -٤
  ). أدناه١٢انظر الفقرة ( "ب " اللجنةإلىمن جدول األعمال 

تبـادل فيروسـات    :  بخصوص التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة     اقشةبمنعملها  " أ" اللجنة   واستهلت  -٥
تـم اعتمـاد    و .عمل الفريق الحكومي الدولي   بخصوص   اللقاحات والفوائد األخرى، و    إلىاألنفلونزا والتوصل   

  .مشروع قرار بشأن هذا الموضوع
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:  أال وهـي   ،الصحية المسائل التقنية و   ضمنوتم بتوافق اآلراء اعتماد خمسة مشاريع قرارات أخرى           -٦
توقي العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما، والرعاية الصحية األولية، بما فـي ذلـك تعزيـز الـنظم                   

من خالل العمل الخاص بالمحددات االجتماعية للصحة،       في المجال الصحي     والحد من حاالت الغبن      ،الصحية
  .، وتوقي ومكافحة السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدوية)الشعبي(والطب التقليدي 

 الميزانية البرمجيـة المقترحـة      ُأقرت فيه قرار خاص بفتح أبواب االعتماد      وتم أيضاً اعتماد مشروع       -٧
  .٢٠١١-٢٠١٠للفترة 

  "ب"اللجنة 

التي نظرت فيها اللجنة بالمسائل المالية وشؤون العاملين، ولكنهـا          تعلقت غالبية بنود جدول األعمال        -٨
اعتمدت اللجنة  و."أ" إليها من اللجنة كانا قد نُقال المسائل التقنية والصحية  ضمننظرت أيضاً في بندين فرعيين      

  .ثمانية مشاريع قرارات ومشروع مقرر إجرائي واحدفي اإلجمالي 

 األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس           بند واستهلت اللجنة عملها بمناقشة     -٩
واقترحت إحدى الدول األعضاء مشروع قرار تم التصويت عليه بنداء          . الشرقية وفي الجوالن السوري المحتل    

 عدد   وتم اعتماد مشروع القرار حيث بلغ      . من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية      ٧٢األسماء، وفقاً للمادة    
 مع امتناع خمسة دول أعضاء عـن         أصوات ستة صوتاً وبلغ عدد األصوات المعارضة       ٩٢ األصوات المؤيدة 

  .التصويت

زانيـة  المي: وفي إطار بند جدول األعمال الخاص بمسائل البرنامج والميزانية نظرت اللجنة فيما يلي              -١٠
كما نظرت في   . تقرير مبدئي : ٢٠٠٩-٢٠٠٨ تقييم األداء وتنفيذ الميزانية البرمجية    : ٢٠٠٧-٢٠٠٦البرمجية  

 النظر في التقرير المبـدئي لمراجـع   إلىباإلضافة و المسائل المالية، وضمن .تقرير مراجع الحسابات الداخلي   
التقريـر  : الحسابات الخارجي، اعتمدت اللجنة مشاريع القرارات الخاصة ببنود جدول األعمال الفرعية التالية           

، وحالة تحصيل االشتراكات المقدرة، وجـدول       ٢٠٠٨راجع عن حسابات المنظمة لعام      المالي المبدئي غير الم   
  .، وتعديالت الالئحة المالية والنظام المالي٢٠١١-٢٠١٠تقدير االشتراكات 

 قرارين، يتعلق أولهما بتعديالت النظـام األساسـي         مشروعي اعتماد   تموفيما يتعلق بشؤون العاملين       -١١
 أما الثاني فيتعلق بمرتبات الموظفين في الوظائف غير المحددة الدرجات ومرتب            ،ينللموظفين والئحة الموظف  

وتم أيضاً اعتماد مقرر إجرائي بخصوص تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعديـة لمـوظفي               . المدير العام 
  .منظمة الصحة العالمية

:  بما يلي  "أ"ية واللذان نقال من اللجنة      وتعلق البندان الفرعيان المندرجان ضمن المسائل التقنية والصح         -١٢
االستراتيجية وخطة العمل العالميتان، والتقارير المرحلية الخاصة       : الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية    

 بخـصوص ، وتم اعتماد مشروع قـرار واحـد    بنَّاءةوكانت المناقشات التي دارت     . بالمسائل التقنية والصحية  
  .العمل العالميتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريةاالستراتيجية وخطة 
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