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   ٦٠/٥٥ج) مسودة(  الستونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠٠٧ مايو/ أيار ١٨  
  (Draft) A60/55  

  
  
  
  

  "ب"التقرير األول للجنة 
  
  

  )مسودة(
 
 

 برئاسـة الـسيد     ٢٠٠٧مايو  /  أيار ١٧ و ١٦جلساتها األولى والثانية والثالثة يومي      " ب"عقدت اللجنة   
والـدكتور  ) ترينيداد وتوبـاغو  (، وبعد انتخاب نائبي الرئيس، السيد دينيس فرانسيس         )سويسرا(توماس زلتنر   

  ).ملديف(العزيز يوسف  عبد
  

) ترينيـداد وتوبـاغو   ( دينيس فرانـسيس      السيد  انتخب كل من   ١وبناء على اقتراح لجنة الترشيحات،    
المملكة العربية  ( الفاخري   محمودحسن بن    للرئيس، وانتخب السيد     اًنائب) ملديف(والدكتور عبد العزيز يوسف     

  .مقرراً) السعودية
  

ومقرر إجرائي واحـد     ة المرفق ات التسعة تقرر توصية جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد القرار       و  
  : من جدول األعمالةد التاليو بالبنوجميعها يتعلق

  
قية، وفـي الجـوالن     األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الـشر            -١٤

  السوري المحتل
  

   بصيغته المعدلة،قرار واحد
  
  المسائل المالية  -١٥

  
 وتعليقـات   ٢٠٠٦التقرير المالي المبدئي غير المراجع عن حسابات المنظمة لعـام             ١-١٥

  لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي عليه
  

  قرار واحد
  

ات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سـداد           حالة تحصيل االشتراك    ٣-١٥
   من الدستور٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
  ، بصيغته المعدلةقرار واحد
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  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ تقدير االشتراكات للفترة  ٥-١٥
  

  قرار واحد
  

  تقدير اشتراكات الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة   ٦-١٥
  

  : بعنوانرار واحدق
  

  تقدير اشتراك دولة عضو جديدة  -
  

  تعيين مراجع الحسابات الخارجي  ٧-١٥
  

  ، بصيغته المعدلةقرار واحد
  

  ٤-٥٨ع ص جتنفيذ القرار : ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة المالية   ٨-١٥
  

  قرار واحد
  

  تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي  ٩-١٥
  

  : بعنوانقرار واحد
  

بدء العمل بالمعايير المحاسبية     -حة المالية والنظام المالي     تعديالت الالئ   -
  الدولية المنطبقة على القطاع العام

  
  شؤون العاملين  -١٧

  
  تعديالت على النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٢-١٧

  
  ، بصيغته المعدلةقرار واحد

  
  لصحة العالميةتعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة ا  ٤-١٧

  
  مقرر إجرائي واحد

  
  
  
  
  
  
  



  A60/55 (Draft)    ٦٠/٥٥ج) مسودة(

3 

   من جدول األعمال١٤البند 
  
  

  األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 
  وفي الجوالن السوري المحتل

  
  جمعية الصحة العالمية الستون،  

  
العالمية، والذي يؤكد أن صحة     إذ تضع في اعتبارها المبدأ األساسي المبين في دستور منظمة الصحة              

  جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم واألمن؛
  

  وإذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن األحوال الصحية في األراضي العربية المحتلة؛  
  

وإذ تعرب عن تقديرها لتقرير المدير العام بشأن األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما                 
  ١لقدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل؛فيها ا

  
وإذ تعرب عن قلقها إزاء تدهور األحوال االقتصادية والصحية وكذلك األزمة اإلنسانية الناجمة عـن                 

  استمرار االحتالل والقيود الشديدة التي تفرضها إسرائيل، الدولة المحتلة؛
  

 مستويات انعدام األمن الغذائي فـي األرض        وإذ تعرب عن قلقها أيضاً إزاء األزمة الصحية وارتفاع          
  الفلسطينية المحتلة بسبب حجز إسرائيل للعائدات الجمركية الفلسطينية؛

  
وإذ تؤكد على ضرورة ضمان التغطية الشاملة بالخدمات الصحية والحفاظ على مهام خدمات الصحة                

  العمومية في األرض الفلسطينية المحتلة؛
  

في الموارد المالية والطبية في وزارة الصحة الفلسطينية، المـسؤولة عـن            وإذ تقر بأن النقص الحاد        
إدارة وتمويل خدمات الصحة العمومية، يعرض للخطر حصول السكان الفلسطينيين علـى خـدمات العـالج                

  والوقاية؛
  

وإذ تؤكد حق المرضى والموظفين الطبيين الفلسطينيين في الوصول إلى المرافق الصحية المتـوافرة                
  المؤسسات الصحية الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة؛في 

  
وإذ تشجب عدم احترام الجيش اإلسرائيلي لسيارات اإلسعاف الفلسطينية والعاملين الطبيين الفلسطينيين              

وعدم ضمان الحماية لهم مما أدى إلى وقوع ضحايا بين أولئك العاملين، والقيود التي تفرضها إسرائيل، الدولة                 
  ة، على حركتهم مما يعد انتهاكاً للقانون اإلنساني الدولي،المحتل

  
وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء اآلثار الخطيرة المترتبة على الجدار بالنسبة إلى إتاحة وجودة الخدمات                

  الطبية التي يتلقاها السكان الفلسطينيون في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
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يضاً عن بالغ قلقها إزاء اآلثار الخطيرة الواقعة على الحوامل والمرضى نتيجة القيود التي              وإذ تعرب أ  
  تفرضها إسرائيل على حركة سيارات اإلسعاف الفلسطينية والعاملين الطبيين الفلسطينيين؛

  
  :إسرائيل، الدولة المحتلة، بما يليتطالب   -١
  

، وخصوصاً إغالق معابر قطاع غزة المحتـل،        إنهاء اإلغالق في األرض الفلسطينية المحتلة       )١(
والذي يتسبب في النقص الشديد في األدوية واإلمدادات الطبية في داخله واالمتثال في هـذا الـصدد                 

  ؛٢٠٠٥نوفمبر / ألحكام االتفاق اإلسرائيلي الفلسطيني بشأن الحركة والعبور المبرم في تشرين الثاني
  

لمذكورة في الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في          التقيد بالتزاماتها القانونية ا     )٢(
 بشأن الجدار الذي يخلف جملة من اآلثار الوخيمة منها عرقلة إتاحـة وجـودة         ٢٠٠٤يوليو  /  تموز ٩

الخدمات الطبية التي يتلقاها السكان الفلسطينيون في األرض الفلسطينية المحتلة، بمـا فيهـا القـدس                
  الشرقية؛

  
سير وصول المرضى والموظفين الطبيين الفلسطينيين إلى المرافق الصحية الفلسطينية فـي     تي  )٣(

  القدس الشرقية المحتلة؛
  

االلتزام بأن تدفع للسلطة الفلسطينية، بانتظام ودون تأخر، عائداتها الجمركية لكي تتمكن من               )٤(
  بما فيها الخدمات الصحية؛الوفاء بمسؤولياتها فيما يتعلق باالحتياجات اإلنسانية األساسية، 

  
ضمان عبور سيارات اإلسعاف الفلسطينية بأمان ودون عراقيل واحترام وحمايـة العـاملين               )٥(

  الطبيين، امتثاالً ألحكام القانون اإلنساني الدولي؛
  
تحسين الظروف المعيشية والطبية للـسجناء الفلـسطينيين، وبخاصـة األطفـال والنـساء                )٦(

  والمرضى؛
  
   عبور دخول األدوية والمعدات الطبية إلى األرض الفلسطينية المحتلة؛تيسير  )٧(
  
االضطالع بمسؤوليتها عن االحتياجات اإلنسانية للشعب الفلسطيني واستفادته اليوميـة مـن              )٨(

  المعونة اإلنسانية، بما في ذلك األغذية واألدوية، امتثاالً ألحكام القانون اإلنساني الدولي؛
  
 الفور جميع ممارساتها وسياساتها وخططها، بما في ذلك نظام اإلغالق، التي            أن توقف على    )٩(

  تؤثر تأثيراً خطيراً على األحوال الصحية للمدنيين في ظل االحتالل؛
  

  : الدول األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية علىتحث  -٢
  

 األرض الفلسطينية المحتلة، عن طريق تقديم       المساعدة على التغلب على األزمة الصحية في        )١(
  المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
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تقديم الدعم المالي والتقني إلى المرافق الصحية العمومية والمرافق البيطرية من أجل تنفيـذ                )٢(
الخطة الوطنية الفلسطينية الرامية إلى مكافحة االنتشار المحتمـل ألنفلـونزا الطيـور فـي األرض                

  نية المحتلة؛الفلسطي
  
 الحالية المفروضة على الشعب الفلـسطيني فـي          والعراقيل المالية  المساعدة على رفع القيود     )٣(

  األرض الفلسطينية المحتلة؛
  
تقديم الدعم والمساعدة إلى وزارة الصحة الفلسطينية في االضطالع بمهامها، بما فـي ذلـك                 )٤(

  تسيير الخدمات الصحية العمومية وتمويلها؛
  
 المتعلقة  ١٩٤٩تذكير إسرائيل، الدولة المحتلة، بضرورة االلتزام باتفاقية جنيف الرابعة لعام             )٥(

  بحماية المدنيين زمن الحرب؛
  

  :بالغ تقديرها للمدير العامتعرب عن   -٣
  
لجهوده الرامية إلى تقديم المساعدات الضرورية للشعب الفلسطيني فـي األرض الفلـسطينية               )١(

  ا القدس الشرقية، وإلى السكان السوريين في الجوالن السوري المحتل؛المحتلة، بما فيه
  
لتنظيم اجتماع طارئ دام يوماً واحداً بشأن األزمة الصحية في األرض الفلسطينية المحتلـة                )٢(

  وللمساعدة التي تم توفيرها نتيجة ذلك االجتماع؛
  

  : المدير العام ما يليتطلب إلى  -٤
  
رافق الصحية والبيطرية الفلسطينية في إنشاء مختبرات صحية عموميـة          تقديم الدعم إلى الم     )١(

  حديثة قادرة على تشخيص أنفلونزا الطيور لدى البشر والحيوان؛
  
تقديم تقرير لتقصي الحقائق بشأن األوضاع الصحية واالقتصادية فـي األرض الفلـسطينية               )٢(

  لمحتل؛المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري ا
  
تقديم المساعدة التقنية ذات الصلة بالصحة إلى السكان الـسوريين فـي الجـوالن الـسوري            )٣(

  المحتل؛
  
االستمرار في تقديم المساعدات التقنية الضرورية لتلبيـة االحتياجـات الـصحية للـشعب                )٤(

  الفلسطيني بمن فيهم المعوقون والمصابون؛
  
  ، بما في ذلك تنمية الموارد البشرية؛دعم تطوير النظام الصحي في فلسطين  )٥(
  
المساعدة على تحديد األسباب التي يصعب فهمها حتى اآلن والكامنة وراء اإلصابات القاتلـة                )٦(

  والمعاناة التي تلحق بالضحايا الفلسطينيين جراء الهجمات اإلسرائيلية؛
  
  .ادية والستينتقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية الح  )٧(
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   من جدول األعمال١-١٥البند 
  
  

   ٢٠٠٦التقرير المالي المبدئي غير المراجع عن حسابات المنظمة لعام 
  وتعليقات لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي عليه

  
  جمعية الصحة العالمية الستون،

  
  ١؛٢٠٠٦لعام بعد دراسة التقرير المالي المبدئي غير المراجع 

  
 إلىوإذ تحيط علماً بالتقرير األول للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي، المقدم              

  ٢جمعية الصحة العالمية الستين؛
  

  .٢٠٠٦ التقرير المالي المبدئي غير المراجع للمديرة العامة عن عام تقبل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .١ إضافة ٦٠/٣٠ وج٦٠/٣٠الوثيقتان ج   ١
 .٦٠/٤١ة جالوثيق   ٢
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  األعمال من جدول ٣-١٥البند 
  
  

  حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة 
   من الدستور٧في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
  ،الستونجمعية الصحة العالمية   

  
نفيذي المقدم إلى    للجنة اإلدارة والميزانية والشؤون المالية التابعة للمجلس الت        الثالثبعد دراسة التقرير      

 الدول األعضاء المتأخرة في      حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك        عن الستينجمعية الصحة العالمية    
  ١ من الدستور؛٧سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
نتيغـوا  أل الـستين  عند افتتاح جمعية الصحة العالميـة        موقوفةوإذ تالحظ بأن حقوق التصويت ظلت         
  وجمهورية الكونغو الديمقراطيـة ودومينيكـا      أفريقيا الوسطى وجزر القمر   وجمهورية  واألرجنتين  وبربودا  
 سيستمر إلى أن تخفض المتأخرات المستحقة على        الوقف بيساو وقيرغيزستان والصومال وأن هذا       - وغينيا  
ة المقبلة، إلى أقل من الحد الذي يبرر         المعنية أثناء جمعية الصحة الحالية أو جمعيات الصح        األعضاءالدول  

   من الدستور؛٧ المادة تطبيق أحكام
  

 في سداد اشتراكاتها عند افتتاح جمعية الصحة العالميـة          كانت متأخرة الرأس األخضر   وإذ تالحظ أن      
  من الدستور، فيما إذا كان ينبغـي       ٧ للمادة   وفقاً إلى حد يجعل من الضروري أن تنظر جمعية الصحة           الستين
  الحادية والستين،ال عند افتتاح جمعية الصحة العالمية  م أها امتيازات تصويتوقف

  
  : ما يليتقرر

  
التـزال  الرأس األخـضر    ، إذا كانت    ٧-٤١ج ص ع   لبيان المبادئ الوارد في القرار       أنه وفقاً   )١(

 إلى حد يبرر تطبيـق      الحادية والستين سداد اشتراكاتها عند افتتاح جمعية الصحة العالمية         في   متأخرة
 من تاريخ االفتتاح  اعتباراًتوقف من الدستور، فإن امتيازاتها الخاصة بالتصويت سوف ٧أحكام المادة 
  المشار إليه؛

  
الحاديـة    العالمية  من هذا القبيل يتم تطبيقه سيستمر خالل انعقاد جمعية الصحة          وقفأن أي     )٢(

إلى مستوى  الرأس األخضر    حتى يتم خفض متأخرات      ،التي تليها   العالمية  وجمعيات الصحة  والستين
   من الدستور؛٧يقل عن المبلغ الذي يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
لتصويت الخاصة با  هذا القرار بحق أي دولة عضو في أن تطلب استعادة امتيازاتها             أال يخلّ   )٣(

  . من الدستور٧ للمادة وفقاً
  
  
  
  

                                                           
  .٦٠/٤٢الوثيقة ج   ١
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   من جدول األعمال٥-١٥البند 
  
  

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ للفترةشتراكات  االتقدير
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  
  بعد النظر في تقرير المدير العام،  

  
  : كما يلي٢٠٠٩-٢٠٠٨ جدول تقدير اشتراكات الدول األعضاء للثنائية تعتمد  

  
  

  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
لفترة العالمية ل
٢٠٠٩-٢٠٠٨  
٪  

  ١,٢٠٠١  الروسياالتحاد 
  ٠,٠٠٣٠  إثيوبيا

  ٠,٠٠٥٠  آذربيجان
  ٠,٣٢٥٠  األرجنتين
  ٠,٠١٢٠  األردن
  ٠,٠٠٢٠  أرمينيا
  ٠,٠٠١٠  إريتريا
  ٢,٩٦٨٢  أسبانيا
  ١,٧٨٧١  أستراليا
  ٠,٠١٦٠  إستونيا
  ٠,٤١٩٠  إسرائيل
  ٠,٠٠١٠ أفغانستان
  ٠,٠٢١٠  إكوادور
  ٠,٠٠٦٠  ألبانيا
  ٨,٥٧٧٧  ألمانيا

  ٠,٣٠٢٠  ربية المتحدةاإلمارات الع
  ٠,٠٠٢٠  أنتيغوا وبربودا

  ٠,٠٠٨٠  أندورا
  ٠,١٦١٠  إندونيسيا
  ٠,٠٠٣٠  أنغوال

  ٠,٠٢٧٠  أوروغواي
  ٠,٠٠٨٠  أوزبكستان

  ٠,٠٠٣٠  أوغندا
  ٠,٠٤٥٠  أوكرانيا
  ٠,٤٤٥٠  أيرلندا



  A60/55 (Draft)    ٦٠/٥٥ج) مسودة(

9 

  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
لفترة العالمية ل
٢٠٠٩-٢٠٠٨  
٪  

  ٠,٠٣٧٠  أيسلندا
  ٥,٠٧٩٤  إيطاليا

  ٠,٠٠٢٠  بابوا غينيا الجديدة
  ٠,٠٠٥٠  باراغواي

  ٠,٠٥٩٠  ستانباك
  ٠,٠٠١٠  باالو

  ٠,٠٣٣٠  البحرين
  ٠,٨٧٦١  البرازيل
  ٠,٠٠٩٠  بربادوس
  ٠,٥٢٧٠  البرتغال

  ٠,٠٢٦٠  بروني دار السالم
  ١,١٠٢١  بلجيكا
  ٠,٠٢٠٠  بلغاريا
  ٠,٠٠١٠  بليز

  ٠,٠١٠٠  بنغالديش
  ٠,٠٢٣٠  بنما
  ٠,٠٠١٠  بنن

  ٠,٠٠١٠  بوتان
  ٠,٠١٤٠  بوتسوانا

  ٠,٠٠١٠  بورتوريكو
  ٠,٠٠٢٠  كينا فاصوبور

  ٠,٠٠١٠  بوروندي
  ٠,٠٠٦٠  البوسنة والهرسك

  ٠,٥٠١٠  بولندا
  ٠,٠٠٦٠  بوليفيا
  ٠,٠٧٨٠  بيرو

  ٠,٠٢٠٠  بيالروس
  ٠,١٨٦٠  تايلند

  ٠,٠٠٦٠  تركمانستان
  ٠,٣٨١٠  تركيا

  ٠,٠٢٧٠  ترينيداد وتوباغو
  ٠,٠٠١٠  تشاد
  ٠,٠٠١٠  توغو
  ٠,٠٠١٠  توفالو
  ٠,٠٠١٠  توكيالو
  ٠,٠٣١٠  تونس
  ٠,٠٠١٠  تونغا



  A60/55 (Draft)    ٦٠/٥٥ج) مسودة(
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
لفترة العالمية ل
٢٠٠٩-٢٠٠٨  
٪  

  ٠,٠٠١٠  لشتي -تيمور
  ٠,٠١٠٠  جامايكا
  ٠,٠٨٥٠  الجزائر

  ٠,٠١٦٠  جزر البهاما
  ٠,٠٠١٠  جزر سليمان
  ٠,٠٠١٠  جزر القمر
  ٠,٠٠١٠  جزر كوك

  ٠,٠٠١٠  جزر مارشال
  ٠,٠٦٢٠  الجماهيرية العربية الليبية
  ٠,٠٠١٠  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ٠,١٨٠٠  جمهورية إيران اإلسالمية

  ٠,٢٨١٠  الجمهورية التشيكية
  ٠,٠٠٦٠  جمهورية تنزانيا المتحدة
  ٠,٠٢٤٠  الجمهورية الدومينيكية

  ٠,٠١٦٠  الجمهورية العربية السورية
  ٠,٢٠٠٠  جمهورية فنزويال البوليفارية
  ٠,٠٠٣٠  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  ٢,١٧٣٢  جمهورية كوريا
  ٠,٠٠٧٠  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  ٠,٠٠١٠  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  ٠,٠٠٥٠  جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة
  ٠,٠٠١٠  جمهورية مولدوفا

  ٠,٢٩٠٠  جنوب أفريقيا
  ٠,٠٠٣٠  جورجيا
  ٠,٠٠١٠  جيبوتي
  ٠,٧٣٩١  الدانمرك
  ٠,٠٠١٠  دومينيكا

  ٠,٠٠١٠  الرأس األخضر
  ٠,٠٠١٠  رواندا
  ٠,٠٧٠٠  رومانيا

  ٠,٠٠١٠  مبيازا
  ٠,٠٠٨٠  زمبابوي
  ٠,٠٠١٠  ساموا

  ٠,٠٠١٠  سانت فنسنت وغرينادين
  ٠,٠٠١٠  سانت كيتس ونيفيس

  ٠,٠٠١٠  سانت لوسيا
  ٠,٠٠١٠  سان تومي وبرينسيبي



  A60/55 (Draft)    ٦٠/٥٥ج) مسودة(

11 

  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
لفترة العالمية ل
٢٠٠٩-٢٠٠٨  
٪  

  ٠,٠٠٣٠  سان مارينو
  ٠,٠١٦٠  سري النكا
  ٠,٠٢٠٠  السلفادور
  ٠,٠٦٣٠  سلوفاكيا
  ٠,٠٩٦٠  سلوفينيا
  ٠,٣٤٧٠  سنغافورة
  ٠,٠٠٤٠  السنغال
  ٠,٠٠٢٠  سوازيلند
  ٠,٠١٠٠  السودان
  ٠,٠٠١٠  سورينام
  ١,٠٧١١  السويد
  ١,٢١٦١  سويسرا
  ٠,٠٠١٠  سيراليون
  ٠,٠٠٢٠  سيشيل
  ٠,١٦١٠  شيلي
  ٠,٠٢١٠  صربيا

  ٠,٠٠١٠  الصومال
  ٢,٦٦٧٢  الصين

  ٠,٠٠١٠  طاجيكستان
  ٠,٠١٥٠  العراق
  ٠,٠٧٣٠  عمان
  ٠,٠٠٨٠  غابون
  ٠,٠٠١٠  غامبيا
  ٠,٠٠٤٠  غانا

  ٠,٠٠١٠  غرينادا
  ٠,٠٣٢٠  غواتيماال

  ٠,٠٠١٠  غيانا
  ٠,٠٠١٠  غينيا

  ٠,٠٠٢٠  غينيا االستوائية
  ٠,٠٠١٠   بيساو–غينيا 
  ٠,٠٠١٠  فانواتو
  ٦,٣٠١٥  فرنسا
  ٠,٠٧٨٠  الفلبين
  ٠,٥٦٤٠  فنلندا
  ٠,٠٠٣٠  فيجي

  ٠,٠٢٤٠  فييت نام
  ٠,٠٤٤٠  قبرص
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
لفترة العالمية ل
٢٠٠٩-٢٠٠٨  
٪  

  ٠,٠٨٥٠  قطر
  ٠,٠٠١٠  قيرغيزستان

  ٠,٠٢٩٠  اخستانكاز
  ٠,٠٠٩٠  الكاميرون
  ٠,٠٥٠٠  كرواتيا
  ٠,٠٠١٠  كمبوديا
  ٢,٩٧٧٢  كندا
  ٠,٠٥٤٠  كوبا

  ٠,٠٠٩٠  كوت ديفوار
  ٠,٠٣٢٠  كوستاريكا
  ٠,١٠٥٠  كولومبيا
  ٠,٠٠١٠  الكونغو
  ٠,١٨٢٠  الكويت
  ٠,٠٠١٠  كيريباتي

  ٠,٠١٠٠  كينيا
  ٠,٠١٨٠  التفيا
  ٠,٠٣٤٠  لبنان

  ٠,٠٨٥٠  لكسمبرغ
  ٠,٠٠١٠  رياليبي

  ٠,٠٣١٠  ليتوانيا
  ٠,٠٠١٠  ليسوتو
  ٠,٠١٧٠  مالطة
  ٠,٠٠١٠  مالي

  ٠,١٩٠٠  ماليزيا
  ٠,٠٠٢٠  مدغشقر
  ٠,٠٨٨٠  مصر

  ٠,٠٤٢٠  المغرب
  ٢,٢٥٧٢  المكسيك
  ٠,٠٠١٠  مالوي
  ٠,٠٠١٠  ملديف

  ٠,٧٤٨١  المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا      

  الشمالية
٦,٦٤٢٥  

  ٠,٠٠١٠  منغوليا
  ٠,٠٠١٠  موريتانيا

  ٠,٠١١٠  موريشيوس
  ٠,٠٠١٠  موازمبيق
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
لفترة العالمية ل
٢٠٠٩-٢٠٠٨  
٪  

  ٠,٠٠٣٠  موناكو
  ٠,٠٠١٠  الجبل األسود

  ٠,٠٠٥٠  ميانمار
  ٠,٠٠٦٠  ناميبيا
  ٠,٠٠١٠  ناورو
  ٠,٧٨٢١  النرويج
  ٠,٨٨٧١  النمسا
  ٠,٠٠٣٠  نيبال
  ٠,٠٠١٠  النيجر
  ٠,٠٤٨٠  نيجيريا

  ٠,٠٠٢٠  نيكاراغوا
  ٠,٢٥٦٠  زيلندانيو

  ٠,٠٠١٠  نيووي
  ٠,٠٠٢٠  هايتي
  ٠,٤٥٠٠  الهند

  ٠,٠٠٥٠  هندوراس
  ٠,٢٤٤٠  هنغاريا
  ١,٨٧٣١  هولندا

  ٢٢,٠٠٠٠  الواليات المتحدة األمريكية
  ٠,٠٠١٠  واليات ميكرونيزيا الموحدة

  ١٦,٦٢٥٣  اليابان
  ٠,٠٠٧٠  اليمن
  ٠,٥٩٦٠  اليونان

  ١٠٠,٠٠٠٠ المجموع
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   من جدول األعمال٦-١٥د البن
  
  

  تقدير اشتراك دولة عضو جديدة
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  

  ١بعد االطالع على التقرير الخاص بتقدير اشتراك دولة عضو جديدة؛  
  

بجمهورية الجبل األسود دولة عضواً جديدة في منظمة الصحة العالمية وتحدد اشتراكها فيهـا              ترحب    
 وكال المبلغين واجب السداد ٢٠٠٧ دوالراً أمريكياً لعام    ٤٤٧٠ ومبلغ   ٢٠٠٦أمريكياً لعام    دوالراً   ١٤٩٠بمبلغ  

 .٪ من جدول تقدير االشتراكات٠,٠٠١وذلك استناداً إلى نسبة قدرها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٦٠/٤٤الوثيقة ج   ١
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   من جدول األعمال٧-١٥البند 
  
  

  تعيين مراجع الحسابات الخارجي
  

  تونجمعية الصحة العالمية الس  
  

 مراجعاً خارجياً لحـسابات منظمـة الـصحة         المراقب ومراجع الحسابات العام في الهند      تعيين   تقرر  
، وأن يجري مراجعاته للحـسابات وفقـاً للمبـادئ          ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨العالمية للمدتين الماليتين    

ى أن يعين، عنـد االقتـضاء،       المدرجة في المادة الرابعة عشرة من الالئحة المالية والمرفق بهذه الالئحة، عل           
  .ممثالً يقوم بعمله في غيابه
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   من جدول األعمال٨-١٥البند 
  
  

  ٤-٥٨ع ص جتنفيذ القرار : ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة المالية 
  

  ،الستونجمعية الصحة العالمية   
  

  ٤،١-٥٨ج ص عالقرارتنفيذ : ٢٠٠٧-٢٠٠٦بعد أن نظرت في التقرير الخاص بالفترة المالية   
  

، يزيد على المبلغ األولي المصرح      ٢٠٠٧-٢٠٠٦أن أي فائض في اإليرادات المتنوعة للثنائية         تقرر  
ماليـين دوالر    ٧وحتـى    (٤-٥٨ج ص ع   مليون دوالر أمريكي والمحدد في القـرار         ٣١‚٨به، والمقدر بـ    

 الـضرورية والالزمـة، وأي تكـاليف        ، يمكن استخدامه في تمويل تكنولوجيا المعلومات      )أمريكي كحد أقصى  
  .استثمار تتعلق بتنفيذ نظام اإلدارة العالمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .١ إضافة ٦٠/٤٣الوثيقة ج   ١
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   من جدول األعمال٩-١٥البند 
  
  

  بدء العمل بالمعايير -تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي 
  المحاسبية الدولية المنطبقة على القطاع العام

  
  الستون،جمعية الصحة العالمية 

  
وقد نظرت في التقرير الخاص بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتعـديالت الالئحـة               
المالية والنظام المالي المتصلة به، والتي اقترحها المدير العام واعتمدها المجلس التنفيذي في دورته العـشرين                

  بعد المائة؛
  

  للقطاع العام؛ تطبيق المعايير المحاسبية الدولية تقر  -١
  
 بالتعديالت التي ُأدخلت على المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحـدة والتـي سـتتيح               تحيط علماً   -٢

  لمنظمة الصحة العالمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بصورة تدريجية؛
  
راتها المقبلة التعديالت المقترحة على      أن المدير العام سيقدم إلى األجهزة الرئاسية في دو         تالحظ أيضاً   -٣

  الالئحة المالية والنظام المالي والناتجة عن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛
  
 من الالئحة المالية لتوضيح عمل مرفق أسعار الصرف، والـذي سـيبدأ             ٤-٤ تعديالت المادة    تعتمد  -٤

 للسماح بترحيل موارد الميزانية العادية إلى الفتـرات         ٥-٤ والمادة   ؛٢٠٠٨يناير  /  كانون الثاني  ١اعتباراً من   
المالية الالحقة لسداد االلتزامات التي خصصت قبل نهاية الفترة المالية والتي قطعت قبل نهاية السنة األولى من 

  الفترة المالية السابقة؛
  
بمخطط الحوافز المالية الذي أخفق  من الالئحة المالية بهدف إنهاء العمل ٢-٨ و ٥-٦ المادتين  تحذف  -٥

 كـانون   ١في تشجيع الدول األعضاء على سداد االشتراكات المقدرة في مواعيدها المحددة، وذلك اعتباراً من               
  .٢٠٠٨يناير / الثاني
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   من جدول األعمال٢-١٧البند 
  
  

  تعديالت على النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين
  

  العالمية الستون،جمعية الصحة 
  

إذ تشير إلى توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة بمرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة علـى                 
  رتب ومرتب المدير العام،

  
ينـاير  / كانون الثاني  ١ مرتبات المديرين العامين المساعدين والمديرين اإلقليميين، اعتباراً من          تحدد  -١

راً أمريكياً في السنة قبل االقتطاع اإللزامي من المرتـب ليكـون المرتـب               دوال ١٦٨ ٨٢٦، بما يبلغ    ٢٠٠٧
  ؛)لغير المعيلين( دوالراً أمريكياً ١١١ ١٤٢أو ) للمعيلين( دوالراً أمريكياً ١٢٢ ٧٣٧الصافي المعدل 

  
  دوالراً ١٧٦ ٨٧٧ بمبلـغ    ٢٠٠٦يناير  /  كانون الثاني  ١ مرتب نائب المدير العام، اعتباراً من        تحدد  -٢

) للمعيلين( دوالراً أمريكياً    ١٢٧ ٩٧٠أمريكياً في السنة قبل االقتطاع اإللزامي، ليكون المرتب الصافي المعدل           
 ١٨٥ ٨٧٤ بمبلـغ    ٢٠٠٧يناير  /  كانون الثاني  ١؛ واعتباراً من    )لغير المعيلين ( دوالراً أمريكياً    ١١٥ ١٦٦أو  

) للمعيلين( دوالراً أمريكياً    ١٣٣ ٨١٨ون المرتب الصافي    دوالراً أمريكياً في السنة قبل االقتطاع اإللزامي، ليك       
  ؛)لغير المعيلين( دوالراً أمريكياً ١٢٠ ٤٢٩ أو

  
 دوالراً ٢٢٨ ٨١٨، بمـا يبلـغ   ٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني١ مرتب المدير العام، اعتباراً من  تحـدد   -٣

) للمعيلين( دوالراً أمريكياً    ١٦١ ٧٣٢دل  أمريكياً في السنة قبل االقتطاع اإللزامي، ليكون المرتب الصافي المع         
  ).لغير المعيلين( دوالراً أمريكياً ١٤٣ ٨٢٩أو 
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   من جدول األعمال٤-١٧البند 
  
  

  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية
  

يوسـف  . أ. كندا كعضو والدكتور أ   الريفيير من وفد    . قد ترغب جمعية الصحة في ترشيح الدكتور ج       
من وفد ملديف كعضو بديل في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية لمدة ثالث سـنوات                 

  .٢٠١٠مايو / تنتهي في أيار
  
  
  

=     =     =  


