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  ت

ي الدول األعض
ال ومانيــا، ســري

أيار/ م ٢٠ى، 

  ن

أيار/ م ٢٠ى، 

ســـة والســداسال
 فرنســا، هنــدورا

القرارات 

تضم مندوبيد 
ة مولــدوفا، رو

 العامة األولى

والستين سةاد

   التالين:

 
  )ان

العامة األولى 

صـــحة العالميـــة ا
كوبــا، فيجــي، 

 وقائمة 
   اإلجرائية

أوراق اعتمانة 
راغوا، جمهوريــة

(الجلسة

الساة العالمية 

عضاء المكتب

  )أنغوال(ونيم 
عما(السعيدي 

  ا)
  )ايتي

(الجلسة

ت جمعيـــة الصـ
، الصــين، كلي

 لستون

  إلجرائية و
: المقررات 

  
  

  تماد

لجنة والستون ة
منغوليــا، نيكــارا

جمعية الصحة

أع والستون سة

  )ي (اليابان

دو- دياس فان
حمد بن عبيد ا

  )ك (نيبال
اريوفا (أوكراني
رفال غيوم (ها

يحات انتخبـــت
شــيلية العامــة: 

سة والدالس

ررات اإل
أوال:

نة أوراق االعت

سةسادالعالمية 
الوي، مــالي، م

عضاء مكتب ج

سداساللعالمية 

شيغيرو أومير 

خوسيه في.ر 
حمد بن محر أ

فيديادهار ماليك
رايسا بوغاتيررة 

رة فلورنس دوبر

  جنة العامة

ت لجنـــة الترشـــي
ضــاء فــي اللجنــة

ال العالمية 

المقر

تشكيل لجن 

عية الصحة الع
زر كــوك، مــال

انتخاب أع 

معية الصحة ال

دكتورال 

رالدكتو   س:
الدكتور

سيد فال
الدكتور

كتوردال
  

إنشاء اللج 

 فـــي توصـــيات
ر التاليــة أعض

ة الصحة 

 )١(٦٦ع

عينت جمعي 
كنــدا، جــز تان،

   

 )٢(٦٦ع

انتخبت جمع 
  

   الرئيس:
  

نواب الرئيس

 )٣(٦٦ع

بعـــد النظـــر  
 الســبعة عشــر

جمعية 
 
   
  
  
  

  

ع  ص  ج
  
 

أفغانســت
أوغندا.

  

  
  
ع  ص  ج
  
 

  
  
ع  ص  ج
  
 

البلــدان
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أيرلنـــدا، كازاخســـتان، ناميبيـــا، االتحـــاد الروســـي، روانـــدا، ســـان تـــومي وبرينســـيبي، جنـــوب أفريقيـــا، تايلنـــد، الواليـــات 
   المتحدة األمريكية، اليمن.

  
  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٠ألولى، العامة ا(الجلسة 

  
  
  جدول األعمال اعتماد  )٤(٦٦ع  ص  ج
  

جـدول األعمـال المؤقـت الـذي أعـده المجلـس التنفيـذي والسـتون  سادسـةالجمعيـة الصـحة العالميـة  اعتمدت  
سـتة بنـد واحـد مـن اللجنـة "ب" إلـى اللجنـة "أ" و ٕاحالـة و  حـذف بنـدين منـهعقب  بعد المائة الثالثينالثانية و في دورته 

   ."ب" إلى اللجنة "أاللجنة "من بنود أخرى 
  

  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٤، ةمنالثاالجلسة العامة و  ٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٠، الثانية(الجلسة العامة 
  
  اللجنتين الرئيسيتين نتخاب أعضاء مكتبا  )٥(٦٦ع  ص  ج

  
  :للجنتين الرئيسيتينأعضاء المكتب التاليين  والستون سادسةالانتخبت جمعية الصحة العالمية   

  
  تور والتر ت. غوينيغال (ليبيريا)الدك    :الرئيس  اللجنة "أ":

  
يرلنـــدا إ الســـيدة كـــاثرين تايســـون (المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى و     :الرئيس  اللجنة "ب":

  الشمالية)        
  

  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٠العامة األولى، (الجلسة 
  

  التالين:مكتب الأعضاء بعد ذلك انتخبت اللجنتان الرئيسيتان و   
  

  )زر سليمان(ج ليستر روسالدكتور   :نائبا الرئيس  اللجنة "أ":
  )دكتورة سانيا نيشتار (باكستانال        

  
  )بيرو(الدكتور فيكتور كوبا أوري     :المقرر    

  
  )كوستاريكا(دكتورة دايسي كوراليس دياز ال  :نائبا الرئيس  اللجنة "ب":

  )هند(الكيترابال ة بونام الدكتور         
  

  )المغرب(سيد جياللي حازم ال     :المقرر    
  

  )بالترتيب ٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٢و ٢٠ ،"ب"و"أ"  للجنتين الجلستان األوليان(
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  أوراق االعتماد التحقق من  )٦(٦٦ع  ص  ج
  

أفغانســتان؛ ألبانيــا؛  صــحة أوراق اعتمــاد الوفــود التاليــة:ب والســتون سادســةالأقــرت جمعيــة الصــحة العالميــة   
الجزائــر؛ أنــدورا؛ أنغــوال؛ أنتيغــوا وبربــودا؛ األرجنتــين؛ أرمينيــا؛ أســتراليا؛ النمســا؛ آذربيجــان؛ جــزر البهامــا؛ البحــرين؛ 
بــنغالديش؛ بربــادوس؛ بــيالروس؛ بلجيكــا؛ بليــز؛ بــنن؛ بوتــان؛ دولــة بوليفيــا المتعــددة القوميــات؛ البوســنة والهرســك؛ 

رونــــي دار الســــالم؛ بلغاريــــا؛ بوركينــــا فاصــــو؛ بورونــــدي؛ كمبوديــــا؛ الكــــاميرون؛ كنــــدا؛ الــــرأس بوتســــوانا؛ البرازيــــل؛ ب
األخضــــر؛ جمهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى؛ تشــــاد؛ شــــيلي؛ الصــــين؛ كولومبيــــا؛ جــــزر القمــــر؛ الكونغــــو؛ جــــزر كــــوك؛ 

اطيــــة الشــــعبية؛ كوســــتاريكا؛ كــــوت ديفــــوار؛ كرواتيــــا؛ كوبــــا؛ قبــــرص؛ الجمهوريــــة التشــــيكية؛ جمهوريــــة كوريــــا الديمقر 
جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة؛ الـــدانمرك؛ جيبـــوتي؛ الجمهوريـــة الدومينيكيـــة؛ إكـــوادور؛ مصـــر؛ الســـلفادور؛ غينيـــا 
االستوائية؛ إريتريا؛ إستونيا؛ إثيوبيا؛ فيجي؛ فنلندا؛ فرنسا؛ غابون؛ غامبيا؛ جورجيا؛ ألمانيا؛ غانا؛ اليونان؛ غرينادا؛ 

بيســاو؛ غيانــا؛ هــايتي؛ هنــدوراس؛ هنغاريــا؛ أيســلندا؛ الهنــد؛ إندونيســيا؛ جمهوريــة إيــران  –غواتيمــاال؛ غينيــا؛ غينيــا 
اإلســـالمية؛ العـــراق؛ أيرلنـــدا؛ إســـرائيل؛ إيطاليـــا؛ جامايكـــا؛ اليابـــان؛ األردن؛ كازاخســـتان؛ كينيـــا؛ كيريبـــاتي؛ الكويـــت؛ 

بيـــا؛ ليتوانيـــا؛ لكســـمبرغ؛ مدغشـــقر؛ مـــالوي؛ جمهوريـــة الو الديمقراطيـــة الشـــعبية؛ التفيـــا؛ لبنـــان؛ ليســـوتو؛ ليبيريـــا؛ لي
ـــا؛ الجبـــل األســـود؛ المغـــرب؛  ـــا؛ موريشـــيوس؛ المكســـيك؛ مونـــاكو؛ منغولي ـــديف؛ مـــالي؛ مالطـــة؛ موريتاني ـــا؛ مل ماليزي
موزامبيق؛ ميانمار؛ ناميبيا؛ نيبال؛ هولندا؛ نيوزيلنـدا؛ نيكـاراغوا؛ النيجـر؛ نيجيريـا؛ النـرويج؛ عمـان؛ باكسـتان؛ بنمـا؛ 

ينيا الجديدة؛ باراغواي؛ بيرو؛ الفلبين؛ بولنـدا؛ البرتغـال؛ قطـر؛ جمهوريـة كوريـا؛ جمهوريـة مولـدوفا؛ رومانيـا؛ بابوا غ
االتحاد الروسي؛ رواندا؛ سانت كيتس ونيفيس؛ سانت لوسيا؛ ساموا؛ سان مارينو؛ سـان تـومي وبرينسـيبي؛ المملكـة 

نغافورة؛ ســلوفاكيا؛ ســلوفينيا؛ جــزر ســليمان؛ الصــومال؛ العربيــة الســعودية؛ الســنغال؛ صــربيا؛ سيشــيل؛ ســيراليون؛ ســ
جنــوب أفريقيــا؛ جنــوب الســودان؛ أســبانيا؛ ســري النكــا؛ الســودان؛ ســورينام؛ ســوازيلند؛ الســويد؛ سويســرا؛ الجمهوريــة 

لشـــتي؛ توغـــو؛ تونغـــا؛  –العربيـــة الســـورية؛ طاجيكســـتان؛ تايلنـــد؛ جمهوريـــة مقدونيـــة اليوغوســـالفية الســـابقة؛ تيمـــور 
نيداد وتوباغو؛ تونس؛ تركيا؛ تركمانستان؛ توفـالو؛ أوغنـدا؛ أوكرانيـا؛ اإلمـارات العربيـة المتحـدة؛ المملكـة المتحـدة تري

لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا الشـمالية؛ جمهوريـة تنزانيـا المتحـدة؛ الواليـات المتحـدة األمريكيـة؛ أوروغـواي؛ أوزبكسـتان؛ 
  فييت نام؛ اليمن؛ زامبيا؛ زمبابوي.فانواتو؛ جمهورية فنزويال البوليفارية؛ 

  
  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٢، السادسة الجلسة العامة(

  
  
تعيــين شــخص للعمــل عضــوًا فــي المجلــس فــي حــق الانتخــاب الــدول األعضــاء التــي لهــا   )٧(٦٦ع  ص  ج

  التنفيذي
  

، الــــدول والســــتون سادســــةالنظــــر فــــي توصــــيات اللجنــــة العامــــة، انتخبــــت جمعيــــة الصــــحة العالميــــة البعــــد   
، أنـدورا، األرجنتـين، لبانيـاأ فـي تعيـين شـخص للعمـل عضـوًا فـي المجلـس التنفيـذي: الحقاألعضاء التالية التي لها 

البرازيل، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، مصـر، اليابـان، ناميبيـا، جمهوريـة كوريـا، المملكـة العربيـة السـعودية، 
   جنوب أفريقيا، سورينام.

 
  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٤، ةثامنالامة (الجلسة الع
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  تمويل منظمة الصحة العالمية  )٨(٦٦ع  ص  ج
  

إقامـــة حـــوار خـــاص بالتمويــل يـــدعو إليـــه المـــدير العـــام  الصـــحة العالميـــة السادســة والســـتونقــّررت جمعيـــة   
ويتــــولى تيســــيره رئــــيس لجنــــة البرنــــامج والميزانيــــة واإلدارة التابعــــة للمجلــــس التنفيــــذي فيمــــا يتعلــــق بتمويــــل الميزانيــــة 

فـي عـام  ٢٠١٥-٢٠١٤البرمجية، على أن ُيقاَم أول حوار من هذا القبيل بشأن تمويل الميزانية البرمجية المقترحـة 
   .٦٦/٤٨وفقًا للطرائق المبينة في الوثيقة ج ٢٠١٣

 
  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٤، الثامنة(الجلسة العامة 

  
  منهجية تخصيص الموارد االستراتيجية  )٩(٦٦ع  ص  ج
  

جمعية الصحة العالمية السادسة والستون أن تطلب من المدير العام أن يقترح، بالتشـاور مـع الـدول قّررت   
لتخصــيص المــوارد االســتراتيجية فــي منظمــة الصــحة العالميــة لكــي تنظــر فيهــا جمعيــة  األعضــاء، منهجيــة جديــدة

، وذلــك باالســتعانة بعمليــة تخطــيط ٢٠١٧-٢٠١٦الصــحة العالميــة الســابعة والســتون بــدءًا مــن الميزانيــة البرمجيــة 
سـؤوليات واضــحة رصـينة مـن القاعــدة إلـى القمـة وتقــدير تكـاليف الحصـائل بشــكل واقعـي بنـاًء علــى تحديـد أدوار وم

  عبر المستويات الثالثة لمنظمة الصحة العالمية.
 

  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٤، الثامنة(الجلسة العامة 
  
  المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة  )١٠(٦٦ع  ص  ج
  

المنتجــات الطبيــة المتدنيــة التقريــر الخــاص بفــي جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتون بعــد أن نظــرت   
آليـة باللجنة التوجيهيـة المعنيـة  اسةوصي رئأن تقّررت  ١،النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة

 ، بــأنالــدول األعضــاء بشــأن المنتجــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/ المزيفــة
  .تعمل على أساس متناوب ومؤقت من دون المساس باالختصاصات القائمة لآللية

 
  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٧، ةتاسعال(الجلسة العامة 

  
  مثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالميةتعيين م  )١١(٦٦ع  ص  ج
  
الـدكتور فيـروج تانغشـارأونياثين، مـن وفـد تايلنـد، عضـوًا  رشحت جمعية الصـحة العالميـة السادسـة والسـتون  )١(

في لجنة المعاشات التقاعدية والسيدة باالنتينا توبيماتاغي تولـوبي، أقـدم  ٢٠١٦لمدة ثالث سنوات حتى أيار/ مايو 
 .٢٠١٤األعضاء البدالء، من وفد ساموا، عضوًا في المدة المتبقية من عضويتها حتى أيار/ مايو 

  
معية الصحة العالمية السادسة والستون الدكتور محمود فكري من وفد اإلمـارات العربيـة المتحـدة رشحت ج  )٢(

والسيد أليغندرو هينينغ مـن وفـد األرجنتـين عضـوين بـديلين فـي لجنـة المعاشـات التقاعديـة لمـوظفي منظمـة الصـحة 
  .٢٠١٦العالمية لمدة ثالث سنوات حتى أيار/ مايو 

  
  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٧ ،التاسعةالعامة (الجلسة 

                                                      
 .٦٦/٢٢الوثيقة ج    ١
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  البحث والتطوير وتنسيق بتمويل المعني العامل االستشاريين الخبراء فريق تقريرمتابعة   )١٢(٦٦ع  ص  ج
  

فــي  المضــي قــدماً ســعيًا إلــى المــدير العــام، مــن معيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتون طلبــت ج  )١(  
-٦٦ج ص ع قــرارالمــع هــا بمــا يتمشــى وتمويل هاوتنســيقأنشــطة البحــث والتطــوير الصــحية رصــد األعمــال المتعلقــة ب

ــ اً استشــارياجتماعــًا عقــد أن ي، ٢٢ تحديــد فــي مــن أجــل المســاعدة يســتغرق مــدة تتــراوح بــين يــومين وثالثــة أيــام ًا تقني
  :اإليضاحية التي تحقق ما يلي المشاريع

  
/ أو كتشــــاف وأنشــــطة االيمــــا يخــــص البحــــث والتطــــوير فالمحــــددة فــــي مجــــال ثغــــرات معالجــــة ال  (أ)  
التــي تــؤثر ألمــراض بالنســبة إلــى ا، قيــد اإلعــداد ، بمــا فــي ذلــك المنتجــات الواعــدةنجــازتطــوير و/ أو اإلال

  فورية؛يمكن أن تُتخذ بشأنها إجراءات التي و  ،تأثيرًا غير متناسب في البلدان النامية والسيما البلدان الفقيرة
  

لبحـث غراض تنسـيق أنشـطة االمعرفة المفتوحة، ألها نهوج ج التعاونية، بما فيو االستفادة من النهو   (ب)  
  ؛طويروالت

  
  والتطوير وأسعار المنتجات الصحية؛الفصل بين تكاليف البحث عملية تعزيز و   (ج)  

  
  المستدام والمجمع.االبتكاري و التمويل ، بوسائل منها وتعزيزها قتراح آليات تمويلاو   (د)  

  
  .ة األجلطويل حلول مستدامةاإليضاحية بّينات على إيجاد  مشاريعالينبغي أن تقدم و   )٢(  

  
 ١جميــع الــدول األعضــاء.ًا أمــام مفتوحــستشــاري التقنــي مــاع االاالجتوســيكون بــاب المشــاركة فــي   )٣(  
 حنكـةمـن ذوي الوخبـراء الصـحة الميـادين المعنيـة للبحـث والتطـوير فـي مجـال المدير العام دعوة خبراء من ويتولى 

الصـحة العموميـة مـن المنظمـة و مايـة مصـالح ، والقيام في الوقت نفسه بحللبحث والتطويرالالزمة في إدارة األموال 
رًا أو محتمالً    .أي تأثير ال موجب له ألي شكل من أشكال تضارب المصالح سواء كان حقيقيًا أو متصوَّ

  
ارسـة المتبعـة فـي منظمـة الصـحة العالميـة مع المديرين اإلقليميين وفقا للمم المدير العامويتشاور   )٤(  

  من أجل ضمان التمثيل اإلقليمي وتنوع الخبرات والتجارب.
  

تليهــا إحاطــة بالمعلومــات بــين الخبــراء فيمــا مناقشــة تقنيــة  همــاجــزأين: أولُيقســم االجتمــاع إلــى وس  )٥(  
  الدول األعضاء.جانب  ومناقشة من

  
شار للمشاورات اإلقليمية المُ  كون مكمالً يوأن  ٢٠١٣عام  د االجتماع بحلول نهايةيعقوينبغي أن   )٦(  

  .٢٢-٦٦ج ص عر القرامنطوق ) من ٤( ٤) و٦( ٢إليها في الفقرتين 
  

ه الرابعــة إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــتقريــرًا عــن وقــائع االجتمــاع وســوف يقــدم المــدير العــام   )٧(  
 .والثالثين بعد المائة

 
  )٢٠١٣يار/ مايو أ ٢٧، التاسعة(الجلسة العامة 

  
                                                      

 ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي حسب االقتضاء.    ١
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   والستون السابعةالبلد الذي سُتعقد فيه جمعية الصحة العالمية  اختيار  )١٣(٦٦ع  ص  ج
  

مــن الدســتور، أن تعقــد جمعيــة الصــحة  ١٤ة والســتون، وفقــًا للمــادة جمعيــة الصــحة العالميــة السادســقـّررت   
  .ة والستون في سويسرابعالعالمية السا

 
  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٧، التاسعة(الجلسة العامة 

  
  

  ثانيا: القرارات
  
  
   ٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر،   ١-٦٦ع  ص  ج
  
  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية   ٢-٦٦ع  ص  ج
  
  تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي  ٣-٦٦ع  ص  ج
  
   ٢٠١٩-٢٠١٤العمل على توفير صحة العين للجميع: خطة عمل عالمية للفترة   ٤-٦٦ع  ص  ج
  
بمـــا فيهـــا القـــدس الشـــرقية، وفـــي الجـــوالن  األحـــوال الصـــحية فـــي األرض الفلســـطينية المحتلـــة،  ٥-٦٦ع  ص  ج

  السوري المحتل
  
إلــــى  ٢٠١٢كــــانون الثــــاني/ ينــــاير  ١ للفتــــرة مــــنالتقريــــر المــــالي والبيانــــات الماليــــة المراجعــــة   ٦-٦٦ع  ص  ج

   ٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣١
  
   نة األمم المتحدة  المعنية بالسلع الُمنقذة ألرواح النساء واألطفالتنفيذ توصيات لج  ٧-٦٦ع  ص  ج
  
  ٢٠٢٠-٢٠١٣خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية في الفترة   ٨-٦٦ع  ص  ج
  
  العجز  ٩-٦٦ع  ص  ج
  
ــــع المســــتوى  ١٠-٦٦ع  ص  ج ــــة العامــــة بشــــأن الوقايــــة مــــن  متابعــــة اإلعــــالن السياســــي لالجتمــــاع الرفي للجمعي

  المعدية (غير السارية) ومكافحتهاغير  األمراض
  
  ٢٠١٥الصحة في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام   ١١-٦٦ع  ص  ج
  
  أمراض المناطق المدارية المهملة  ١٢-٦٦ع  ص  ج
  
الدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـداد اشـتراكاتها حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك   ١٣-٦٦ع  ص  ج

  من الدستور ٧ام المادة إلى حد يبرر تطبيق أحك
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  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات: طاجيكستان  ١٤-٦٦ع  ص  ج
  
  ٢٠١٥-٢٠١٤جدول تقدير االشتراكات للفترة   ١٥-٦٦ع  ص  ج
  
  إدارة مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية  ١٦-٦٦ع  ص  ج
  
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١٧-٦٦ع  ص  ج
  
  لمنظمة الصحة العالمية المعني بانتخاب المدير العاممتابعة تقرير الفريق العامل   ١٨-٦٦ع  ص  ج
  
  العقارات  ١٩-٦٦ع  ص  ج
  
  االتفاق بين منظمة الصحة العالمية ومركز الجنوب  ٢٠-٦٦ع  ص  ج
  
  نقل جنوب السودان من إقليم شرق المتوسط إلى اإلقليم األفريقي  ٢١-٦٦ع  ص  ج
  
  الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير متابعة تقرير فريق  ٢٢-٦٦ع  ص  ج
  
  إحداث تحويل في تعليم القوى العاملة الصحية دعمًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة  ٢٣-٦٦ع  ص  ج
  
  التوحيد القياسي والتشغيل البيني في مجال الصحة اإللكترونية  ٢٤-٦٦ع  ص  ج
  
  

=     =     =  


