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 برغبتهـاوسـط 

بضــرورة  ٦-
يهـا قبـل البـت 

إلــى مــن إقلــيم 

 دورتهـــا فـــيط 
 رديـو سـودان. 

اإلقليم  البلـــد بـــ

أذار/ مار ١١

متوسط 

يا وشرق المتو

٤٩ج ص عر 
 إليها للنظر في

مبشــأن نقلهــا  

شـــرق المتوســـط
 من جنوب الس

ن إلحـــاق ذاك 

 ١

شرق الم
  ي

ألفريقي ينإلقليمي

فــي القــرار ونعــ
وٕاحالة آرائهما 
دول األعضــاء

ـــة لش ة اإلقليمي
الطلب المقدم 

بشـــأنلســـودان 

 إقليم ش
األفريقي

  ةمانأل

اإل ينالمديرَ  ٢

واألربع لتاســعة
ن المعنيتين، ٕو

الــدات قــدمتها 

ـــاه  اللجنـــةي انتب
إلى  ستينوال 

  .كورتين

  التالي:

  

كومـــة جنـــوب ال

  ريقي.

 لستون

ان من 
اإلقليم ا
  
  
األرير من 
  
  

٢٠١٢/ مايو 
  .األفريقي 

ال العالميــة حة
تين اإلقليميتين

علــى طلبــاآلن 

ـــد اســـُترِعي  فق
 الثانية دورتها 

اللجنتين المذك

مشروع القرار ا

  ،سة والستون

مـــن حكولمقـــدم 

من اإلقليم األفر

وال لسادسة
 ل المؤقت

ب السودا
ا إلى

تقر

في أيارسودان 
اإلقليم إلى سط

الصــح جمعيــة 
ن جانب اللجنت

حتــى اآلصــحة 

،٦-٤٩ ص ع
 في ألفريقيا ة

آراء ا منسان 

  الصحة ة
ى النظر في م

العالمية السادس

المطلـــب ال فـــي 

م اً سودان جزء

ال العالمية 
جدول األعمال

ل جنوب

جنوب السومة 
المتوس شرق م

قضــت ١٩٩٦
 هذا القبيل من

جمعيــة الصقــت 

ج صالقـــرار كـــام 
اإلقليمية اللجنة

نصان مقتبسر 

جمعية من ب
صحة مدعوة إلى

الصحة معية 

عــد أن نظـــرت 

جنوب السشكل 

ة الصحة 
من ج ٤-٢٤

نقل

أبلغت حكوم 
إقليمتُنقل من  

٦وفــي عــام  
أي طلب من 

وقــد وافق .طلــب
 

ـــًا و   ألحكطبق
وا والخمسين ة

حق هذا التقرير

المطلوب ء
جمعية الص 

جم  
  

بعـ  
  األفريقي،

  
يشأن  رتقرّ 

جمعية 
٤البند 

   
  
  
  

١- 
 أن في
  
٢- 

أدراسة 
فــي الط
  .آخر

  
٣- 

التاسعة
في ملح

  
  

اإلجرا
  
٤- 
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  الملحق
  

  من تقارير اللجان اإلقليميةنصوص مقتبسة 
  
 ١نيوالخمســـ التاســـعةفـــي دورتهـــا  للجنـــة اإلقليميـــة لشـــرق المتوســـطايـــر تقر نـــص مقتـــبس مـــن   -١

  )٢٠١٢تشرين األول/ أكتوبر  ٤-١ (القاهرة،
  
لمنظمـة الصـحة األفريقـي قلـيم اإلشرق المتوسط إلى إقليم من االنتقال طلب جمهورية جنوب السودان   ٢-٨

  العالمية

  ٤، المقرر اإلجرائي ٥٩/١١إل / ش م الوثيقةمن جدول األعمال،  ٩ البند
  

دولــة عضــوًا فــي منظمــة الصــحة العالميــة داخلــًة فــي  ٢٠١١أيلــول/ ســبتمبر  ٢٧ فــيجنــوب الســودان أصــبح "... 
إلــى  إقلــيم شــرق المتوســطمــن االنتقــال جنــوب الســودان  وقــد طلــبالنطــاق الجغرافــي إلقلــيم شــرق المتوســط.  عــداد

األفريقـي  قلـيمإلإلـى ا ابشـأن نقلهـ السـودان جنـوب حكومـة طلـب قبـولة اإلقليميـوقـّررت اللجنـة ...  .األفريقي إلقليما
 السادسـة العالميـة الصـحة جمعية إلىأن يحيل قراراها  اإلقليمي المدير من وطلبت، العالمية الصحة منظمةالتابع ل
  "٢نظر فيه.لن ليتوالس

  
 ٢٣-١٩(لوانـدا،  الثانيـة والسـتينفـي دورتهـا لجنة اإلقليمية ألفريقيا التقرير من  نص مقتبس  -٢

  )٢٠١٢نوفمبر تشرين الثاني/ 
  
  جمهورية جنوب السودان إلى اإلقليم األفريقي التابع لمنظمة الصحة العالميةنقل   -٨

  AFR/RC62/4الوثيقة جدول األعمال، من  ٨البند 
  

ب طلــين نيــة والســتالثااللجنــة اإلقليميــة فــي دورتهــا ، بحثــت ٦-٤٩ج ص ع لقــرار جمعيــة الصــحة العالميــة "... وفقــاً 
منظمـة الصـحة األفريقـي التـابع لقلـيم اإلجنـوب السـودان إلـى يفيـد بنقـل عـن رأي  تجمهوريـة جنـوب السـودان وأعربـ

نقـل وجهـة نظرهـا، أن يالمـدير اإلقليمـي مـن  ، وطلبـتورحبـت بـه اللجنـة اإلقليميـة جنـوب السـودان تهنـأو . العالمية
  "... فيه ن للنظريمن خالل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والست

  
 

=     =     =  

                                                           
 .ع-٥٩/١٤إل / ش م الوثيقة    ١

 ).٤، المقرر اإلجرائي (٥٩/١٣إل / ش م الوثيقة    ٢


