
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ٢/متنوعات/ ٥٩ج   والخمسونالتاسعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٦مارس /  آذار٢٣  

  A59/DIV/2  
  
  
  
  

  دليل إلى الوثائق
  
  
  

  توزيع الوثائق
  

.  في قصر األمـم    ١٥ و ١٣يوجد قسم لتوزيع الوثائق على المنضدة في الردهة الواقعة بين البوابتين              
وبون والممثلون وغيرهم من المشتركين يومياً وثائقهم في العيون التي تحمل أسماء بلـدانهم            وسوف يتلقى المند  

وسوف توزع الوثائق باللغات التي يحددها المندوبون فـي         . أو منظماتهم، والموجودة على جانبي هذه المنضدة      
ة لمنظمة الصحة العالميـة     وتستخدم هذه العيون فقط للوثائق الرسمي     . النموذج الذي سوف يطلب إليهم استيفاؤه     

والتوزيع الوحيد للوثائق الذي يعتبر توزيعاً رسمياً       . التي تصدر وتوزع عن طريق نظام توزيع وثائق المنظمة        
ويرجى من السادة المشتركين أن يأخذوا وثائقهم منها قبل بدء الجلـسات            . هو الذي يتم عن طريق هذه العيون      

  .كل يوم
  
  

  الجريدة
  

 برنامج الجلـسات    الجريدةوتتضمن  .  جمعية الصحة  جريدةوأماكنها تنشر يومياً في     مواعيد الجلسات     
  .وبنود جدول األعمال التي ستناقش وما يتعلق بها من وثائق وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة

  
  

  رموز الوثائق
  

س للمناقشة،  توفر معلومات تتعلق ببند ما من جدول األعمال كأسا        /..) ٥٩ج( السلسلة الرئيسية    وثائق  
معلومـات  /..) وثيقـة معلومـات   / ٥٩ج(وتحتوي وثائق المعلومات    .  من لجنة أو جهاز آخر     تقريراًأو تقدم   
  .إضافية

  
ورقـة  / ب/٥٩وج.. ورقة مـؤتمر رقـم      / أ  /٥٩ج(وطوال انعقاد الجمعية، تحتوي أوراق المؤتمر         

وتصدر القرارات، حالما تعتمـد فـي   ". ب"واللجنة " أ"على مشروعات قرارات كل من اللجنة   ..) مؤتمر رقم   
أما المحاضر الحرفية للجلسات العامة، التي تدون فيها المناقشات         ... . ٥٩ج ص ع  الجلسات العامة، في السلسلة     
/.. المحاضر المـوجزة  /أ  /٥٩؛ وتسجل في السلسلة ج    /..المحاضر الحرفية  /٥٩حرفياً، فتصدر في السلسلة ج    

  .بوصفها محاضر موجزة مؤقتة" ب"و" أ"ختصار مناقشات اللجنتين با/.. المحاضر الموجزة/ب/٥٩وج
  

  /.. .متنوعات/ ٥٩وتظهر الوثائق األخرى ذات الطابع المؤقت في السلسلة ج
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   والخمسينالتاسعةالوثائق ذات الصلة بجدول أعمال جمعية الصحة العالمية 
  

عد المائة وترد كمالحق للوثيقة      عشرة ب  السابعة نصوص درسها المجلس التنفيذي في دورته        عدةهناك    
وفيما يتعلق بالبنود األخـرى     . الجريدة ويشار إليها تحت البنود المتصلة بها في         ١/سجالت/ ١١٧/٢٠٠٦ت م

  /.. .٥٩من جدول األعمال سوف يكون األساس للمناقشة وثيقة منفصلة تحمل الرمز ج
  

ى المحاضر الموجزة لمناقـشات     عل) النص اإلنكليزي ( ٢/سجالت/ ١١٧/٢٠٠٦ت موتحتوي الوثيقة     
  . عشرة بعد المائةالسابعةالمجلس في دورته 

  
  

  الوثائق األساسية
  

،  ذات الـصلة   الوثـائق يوجد دستور المنظمة والنظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية وغير ذلك من              
  ).٢٠٠٥ون،  واألربعالخامسةالطبعة  (الوثائق األساسية في المكتب المعنون وهي ذات طابع قانوني،

  
  

  الوثائق على شبكة اإلنترنت
  

تتيح صفحة االستقبـال لمنظمة الصحة العالمية على شبكـة اإلنترنت والتي يمكن الوصـول إليهـا                 
 وسيلة مرجعية سهلة لالطالع على سياسـات المنظمـة والوثـائق ذات             (http://www.who.int)بإدخال الرمز   

العمود األيمـن   (مكن الوصول إليها من صفحة االستقبال للمنظمة        التي ي " Governance"وتوفر صفحة   . الصلة
، خيارات الستجالب وثائق الدورات )(General WHO Information)من صفحة اإلبحار تحت العنوان الرئيسي 

الحالية لألجهزة الرئاسية وللبحث عن وثائق الدورات الماضية وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة، وذلك على                
  :لتاليالنحو ا

  
يمكن استجالب وثائق وسجالت اجتماعات األجهزة الرئاسية والميزانيات البرمجيـة والنـصوص              

األساسية مثل دستور المنظمة واللوائح الصحية الدولية وسائر المواد من الـصفحة المخصـصة              
يمكـن  ( من خالل الوصلـة الخاصة بوثائق سياسـة المنظمـة           (Governance)لتصريف الشؤون   

ويمكن أيـضاً النفـاذ إلـى       ).  على الروابط من خالل عمود اإلبحار األيمن أو األوسط         الحصول
قرارات اللجان اإلقليمية ومقّرراتها اإلجرائيـة مـن الـصفحة الخاصـة بتـصريف الـشؤون                

(Governance))                عن طريق أي رابط يربط بصفحة الوثائق ثم بالرابط الـذي يـربط بالـصفحة
  ؛)القرارات والمقررات اإلجرائيةالمكّرسة للمحاضر الحرفية و

  
 والخمـسين يمكـن     التاسـعة  والوثائق ذات الصلة بجدول أعمال جمعية الصحة العالمية          الجريدة  

  http://www.who.int/gb: تحميلها عن طريق العنوان التالي
  
 النيـة   وبما أن الوثائق ستكون متاحة على شبكة اإلنترنت وألسباب تتعلق باالقتصاد في اإلنفاق فـإن                

  .تتجه إلى اتخاذ أي تدبير إلرسال الوثائق المتاحة خالل جمعية الصحة أو نقلها ال
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  الوثائق المقدمة من الوفود
  

الوفود التي ترغب في أن توزع مشروعات قرارات على جمعية الصحة أو إحدى لجانها، يرجى منها                  
قصود أن توزع في الجلسات العامة، أما إذا كان         أن تسلمها إلى السيدة مساعدة أمين جمعية الصحة إذا كان الم          

وينبغي تسليم مشروعات القرارات فـي      . م إلى أمين اللجنة المعنية    لّالمقصود هو توزيعها في إحدى اللجان فتس      
وقت مبكر بما فيه الكفاية وذلك إلتاحة وقت معقول للترجمة والطبع في لغات العمل والتوزيع علـى الوفـود                   

واألمانـة  .  لجمعية الصحة العالميـة     من النظام الداخلـي   ٥٢شة المقترح وذلك وفقاً للمادة      يومين من مناق   قبل
  .يلزم من دعم لوجستي أو صياغة أو معلومات مستعدة، عند الطلب، لتقديم ما

  
إن الشروط التي تقدم بموجبها االقتراحات الرسمية التي تتعلق ببنود في جدول األعمال الى الجلسات                 

  . من النظام الداخلي٥٢ و٥١ و٥٠في اللجنتين الرئيسيتين واردة في المواد العامة أو 
  
  

  مشاريع القرارات التي أوصى المجلس التنفيذي جمعية الصحة باعتمادها
  

والتي تحتـوي علـى      عشرة بعد المائة     السابعة دورته المجلس، في    اعتمدهافيما يلي القرارات التي       
/ ١١٧/٢٠٠٦ت م الوثيقـة وترد هـذه القـرارات فـي        .  باعتمادها مشاريع قرارات أوصيت جمعية الصحة    

  .١/سجالت
  

  استئصال شلل األطفال  ١ق١١٧م ت

  التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه  ٢ق١١٧م ت

  فقر الدم المنجلي  ٣ق١١٧م ت

  الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  ٤ق١١٧م ت

  التجارة الدولية والصحة  ٥ق١١٧م ت

  دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية  ٦ق١١٧تم 

  )٢٠٠٥(تطبيق اللوائح الصحية الدولية   ٧ق١١٧م ت

تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصيات فرقة العمل العالمية المعنية بتحـسين التنـسيق               ٨ق١١٧م ت
  لمانحة الدوليةبشأن األيدز فيما بين المؤسسات المتعددة األطراف والجهات ا

  تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة  ٩ق١١٧م ت

  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المحددة الدرجات والمدير العام  ١١ق١١٧م ت

  أنشطة البحث والتطوير األساسية في مجال الصحة] اإلطار العالمي بشأن [   ١٣ق١١٧م ت

  
  

=     =     =  


