
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ٥/متنوعات/ ٥٩ج   والخمسونالتاسعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٦ يونيو/ حزيران ١٣  

  A59/DIV/5  
  
  
  
  

  المقررات اإلجرائية وقائمة بالقرارات
  

  المقررات اإلجرائية: أوال
  
  

  تشكيل لجنة أوراق االعتماد  )١(٥٩ع ص ج
  

الخمـسون لجنـة ألوراق االعتمـاد تتـألف مـن منـدوبي              و التاسعةعينت جمعية الصحة العالمية       
إسـتونيا،  بوروندي، كمبوديا، قبرص، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إكوادور،         : األعضاء التالية  الدول
  . بيساو، هندوراس، األردن، نيجيريا، باكستان، بولندا–غينيا 

  
  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٢الجلسة العامة األولى، (

  
  
  تشكيل لجنة الترشيحات  )٢(٥٩ع ص ج
  

 والخمسون لجنة للترشيحات تتكون من مندوبي الدول األعضاء    التاسعةانتخبت جمعية الصحة العالمية       
البرازيل، كمبوديا، كندا، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، الجمهورية الدومينيكية، فرنـسا، هنغاريـا،            : التالية

الجماهيرية العربية الليبية، موريتانيا، نيبال، نيوزيلندا،      كينيا،  ليا،  جمهورية إيران اإلسالمية، إسرائيل، إيطا    
سـلغادو،  . االتحاد الروسي، سان تومي وبرينسيبي، سيراليون، السودان، تايلند، أوغندا، زامبيا، والـسيدة إ            

  ).بحكم منصبهارئيسة جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين، (أسبانيا 
  

  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٢ى، الجلسة العامة األول(
  
  
   والخمسينالتاسعةانتخاب أعضاء مكتب جمعية الصحة العالمية   )٣(٥٩ع ص ج
  

 والخمسون، بعد دراسة توصيات لجنة الترشـيحات، أعـضاء          التاسعةانتخبت جمعية الصحة العالمية       
  :المكتب التالين

  
  )موزامبيق(غاريدو . إ. األستاذ ب   :الرئيس

  
  )شيلي(سوليداد باريا .  مةورالدكت  :نواب الرئيس

  )جيبوتي(ميغيل . أ. السيد أ
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  )رومانيا(نيكواليسكو . السيد إ
  )إندونيسيا(سوباري . ف. الدكتورة س

  )بروني دار السالم(بيهين سويوي عثمان 
  

  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٢الجلسة العامة األولى، (
  
  

  انتخاب أعضاء مكتبي اللجنتين الرئيسيتين  )٤(٥٩ع ص ج
  
 والخمسون، بعد دراسة توصيات لجنة الترشيحات، عـضوي         التاسعةتخبت جمعية الصحة العالمية     ان  

  :مكتب اللجنتين الرئيسيتين التاليين
  

  )الهند(رامادوس . أ    الرئيس  ":أ"اللجنة 
  

  )عمان(الدكتور علي جعفر محمد     الرئيس  ":ب"اللجنة 
  

  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٢الجلسة العامة األولى، (
  
  :مكتب التالينال انتخبت اللجنتان الرئيسيتان أعضاء ثم  

  
  )فنلندا(ليبو . الدكتور ك  نائبا الرئيس  ":أ"اللجنة 

  )بيرو(مازيتي سولير . الدكتور ب        
  

  )غينيا( سيسي .أالدكتور     المقرر    
  

  )الفلبين(دوكي . ت. الدكتور ف  نائبا الرئيس  ":ب"اللجنة 
  )سيشيل(ون يتالسيد فنسنت مير        

  
  )جزر البهاما(كاري . الدكتور ب     المقرر    

  
  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٥و ٢٣، "ب"و" أ"الجلستان األوليان للجنتين (

  
  

  إنشاء اللجنة العامة  )٥(٥٩ع ص ج
  
 والخمسون، بعد دراسة توصيات لجنة الترشـيحات، منـدوبي        التاسعةانتخبت جمعية الصحة العالمية       

، بربادوس، الصين، كوبا، مصر، فرنسا، النمساأنغوال، : ضاء في اللجنة العامةالبلدان السبعة عشر التالية أع
غابون، غامبيا، جورجيا، نيوزيلندا، بنما، جمهورية مولدوفا، االتحاد الروسي، السنغال، توغـو، الواليـات           

  .المتحدة األمريكية
  

  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٢الجلسة العامة األولى، (
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  ألعمالإقرار جدول ا  )٦(٥٩ع ص ج
  

 والخمسون جدول األعمال المؤقت الذي أعده المجلس التنفيـذي          التاسعةأقرت جمعية الصحة العالمية       
  .وإضافة بند واحد تكميلي بندين وبندين فرعيين عشرة بعد المائة بعد حذف السابعةفي دورته 

  
  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٢الجلسة العامة الثانية،  (

  
  
  تمادفحص أوراق االع  )٧(٥٩ع ص ج
  

 ،لبانياأ فغانستان،أ:  والخمسون صحة أوراق اعتماد الوفود التالية      التاسعةأقرت جمعية الصحة العالمية       
جـزر البهامـا،      آذربيجـان،  ، النمسا ،أسترالياأرمينيا،   األرجنتين، ،أنتيغوا وبربودا ،   أنغوال  أندورا، ،الجزائر

، بوتـسوانا البوسنة والهرسـك،     ، بوليفيا ،بوتانبنن،   ،بليزبلجيكا،   ، بيالروس ، بربادوس ،بنغالديشالبحرين،  
 ، الرأس األخضر  ، كندا ، الكاميرون ، كمبوديا ، بوروندي ، بوركينا فاصو  ، بلغاريا  بروني دار السالم،   البرازيل،

جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، شيلي، الصين، كولومبيا، جزر القمر، الكونغو، جزر كـوك، كوسـتاريكا،               
واتيا، كوبا، قبرص، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا الديمقراطية الـشعبية، جمهوريـة   كوت ديفوار، كر  

الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، جيبوتي، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، مصر، السلفادور، غينيا االستوائية،     
غرينـادا،  ،  اليونـان   غانـا،  ، ألمانيا، جورجيا ،غامبيا فرنسا، غابون،     فنلندا، ، فيجي،  إثيوبيا ،إستونيا إريتريا،

 جمهوريـة إيـران     ، إندونيـسيا  ،الهندأيسلندا،   ، هنغاريا  هايتي، هندوراس،  ، بيساو - غينيا   ،غينياغواتيماال،  
، كيريباتي، الكويت،    كينيا ، كازاخستان ،األردناليابان،   ،جامايكاإيطاليا،   ،إسرائيل،   أيرلندا  العراق، ،اإلسالمية

 الجماهيرية العربيـة الليبيـة،       ليبيريا، ، ليسوتو، لبنانهورية الو الديمقراطية الشعبية، التفيا،      قيرغيزستان، جم 
، جزر مارشال، موريتانيا، موريـشيوس،       مالطة ، مالي ،ملديف،  ماليزيا  مالوي، ،مدغشقرليتوانيا، لكسمبرغ،   

 ، نيبال  ناورو، ، ناميبيا ،ميانمار،  المغرب، موزامبيق   منغوليا، ، موناكو  واليات ميكرونيزيا الموحدة،   ،المكسيك
 ، بابوا غينيـا الجديـدة      بنما، ، باالو ، باكستان ،مانع النرويج،    نيجيريا، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر،   

 االتحـاد    جمهورية مولودفـا، رومانيـا،     ، جمهورية كوريا،  قطرالبرتغال،   ، بولندا ، الفلبين ، بيرو باراغواي،
ت كيتس ونيفيس، سانت فنسنت وغرينادين، ساموا، سان مارينو، سان تومي وبرنسيبي،            الروسي، رواندا، سان  

 سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا،     سيراليون، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا والجبل األسود، سيشيل،       
 سويسرا، الجمهورية   ويد، سورينام، سوازيلندا، الس   جزر سليمان، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سري النكا، السودان،       

 ،تونغـا  لستي، توغو،    - تايلند، جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة، تيمور       طاجيكستان، العربية السورية، 
، اإلمارات العربية المتحـدة، المملكـة       أوكرانياأوغندا،   ، توفالو  تركمانستان، ، تركيا ، تونس ترينيداد وتوباغو، 

  أوروغواي،لمتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية،ا
  .، فييت نام، اليمن، زامبيا، زمبابويفانواتو، جمهورية فنزويال البوليفاريةأوزباكستان، 

  
  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٤، الخامسة الجلسة العامة(
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  خاب الدول األعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمل عضواً في المجلس التنفيذيانت  )٨(٥٩ع ص ج
  

 والخمسون الدول األعضاء    التاسعةبعد دراسة توصيات اللجنة العامة، انتخبت جمعية الصحة العالمية            
ـ    :التالية باعتبارها دوالً أعضاء لها حق تعيين شخص للعمل عضواً في المجلس التنفيذي             صين أفغانـستان، ال

سري النكـا، تركيـا، الواليـات المتحـدة         سلوفينيا،  الدانمرك، جيبوتي، السلفادور، التفيا، مالي، سنغافورة،       
  . األمريكية

 
  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٦، الثامنةالجلسة العامة  (

  
  
تعيين ممثلين فـي لجنـة المعاشـات    : صندوق المعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة      )٩(٥٩ع ص ج

  دية لموظفي منظمة الصحة العالميةالتقاع
  

الدكتور علي جعفر محمد من وفد عمـان، عـضواً           والخمسون   التاسعةعينت جمعية الصحة العالمية       
 عضواً بديالً في لجنة المعاشات التقاعدية لمـوظفي منظمـة الـصحة             غانارسون من وفد أيسلندا   . أ. والسيد د 

  .٢٠٠٩ايو م/ العالمية لمدة ثالث سنوات تنتهي في أيار
  

  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة  (
  
  
  دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية  )١٠(٥٩ع ص ج
  

دور منظمـة   "حة العالمية التاسعة والخمسون تقديم نص مشروع القرار المعنـون           قررت جمعية الص    
، والذي يتضمن التعـديالت المقترحـة مـن الـدول           " الصحية الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث     

  .اإلعضاء، إلى المجلس التنفيذي  في دورته العشرين بعد المائة لمواصلة النظر فيه
  

  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (
  
  
  تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة  )١١(٥٩ع ص ج
  

تعزيز الـصحة   "والخمسون تقديم نص مشروع القرار المعنون       قررت جمعية الصحة العالمية التاسعة        
، والذي يتضمن التعديالت المقترحة من الدول األعضاء، إلى المجلس التنفيـذي فـي              "في عالم تسوده العولمة   

  .دورته العشرين بعد المائة لمواصلة النظر فيه
  

  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (
  
  
  تدمير مخزونات فيروس الجدري: ال الجدرياستئص  )١٢(٥٩ع ص ج
  

استئـصال  "قررت جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون تقديم نص مشروع القـرار المعنـون                
، إلـى المجلـس     "أ"، بصيغته المقترحة من فريق عامل تابع للجنة         "تدمير مخزونات فيروس الجدري   : الجدري

  .صلة النظر فيهالتنفيذي في دورته العشرين بعد المائة لموا
  

  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (
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  الستوناختيار البلد الذي ستعقد فيه جمعية الصحة العالمية   )١٣(٥٩ع ص ج
  

 من الدستور، أن تعقـد جمعيـة        ١٤ والخمسون، عمالً بالمادة     التاسعةقررت جمعية الصحة العالمية     
  . في سويسراالستونالصحة العالمية 

  
  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةة العامة الجلس(

  
  
 عشرة بعـد    والسابعة عشرة بعد المائة     السادسةتقريرا المجلس التنفيذي عن دورتيه        )١٤(٥٩ع ص ج 

  المائة 
  

 والخمسون علماً، بعد استعراضها لتقريري المجلس التنفيـذي         التاسعةأحاطت جمعية الصحة العالمية     
 بالتقريرين المذكورين وأثنت على العمـل       ١، عشرة بعد المائة   والسابعة ائة عشرة بعد الم   السادسةعن دورتيه   

  . إليهالمسندة وأعربت عن تقديرها للتفاني الذي أبداه المجلس في االضطالع بالمهام ،الذي أنجزه المجلس
  

  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، العاشرةالجلسة العامة  (
  
  

  القرارات: ثانيا
  
  
  طفالاستئصال شلل األ  ١-٥٩ع ص ج
  
  )٢٠٠٥(تطبيق اللوائح الصحية الدولية   ٢-٥٩ع ص ج
  
األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجـوالن               ٣-٥٩ع ص ج

  السوري المحتل
  
  ٢٠١٥-٢٠٠٦برنامج العمل العام الحادي عشر للحقبة   ٤-٥٩ع ص ج
  
 مـن   ٧تطبيق أحكام المادة    اشتراكاتها إلى حد يبرر     الدول األعضاء المتأخرة في سداد        ٥-٥٩ع ص ج

  الدستور
 
  أفغانستان: االشتراكات المتأخرة السداد  ٦-٥٩ع ص ج
  
  أرمينيا: االشتراكات المتأخرة السداد  ٧-٥٩ع ص ج
  
  جمهورية أفريقيا الوسطى: االشتراكات المتأخرة السداد  ٨-٥٩ع ص ج
  

                                                           
 .٥٩/٢الوثيقة ج   ١
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   هورية الدومينيكيةالجم: االشتراكات المتأخرة السداد  ٩-٥٩ع ص ج
  
  تركمانستان: االشتراكات المتأخرة السداد  ١٠-٥٩ع ص ج
  
  التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه  ١١-٥٩ع ص ج
  
تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصيات فريق العمل العالمي المعني بتحسين التنسيق بين              ١٢-٥٩ع ص ج

  األيدزالمؤسسات الثنائية والجهات المانحة الدولية في مجال 
  
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤التقرير المالي عن حسابات المنظمة للمدة   ١٣-٥٩ع ص ج
  
  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المحددة الدرجات والمدير العام  ١٤-٥٩ع ص ج
  
  النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  ١٥-٥٩ع ص ج
  
  تعديالت النظام األساسي): ة الدوليلجنة دستور األغذي(هيئة الدستور الغذائي   ١٦-٥٩ع ص ج
  
حصيلة الدورة األولى لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة               ١٧-٥٩ع ص ج

  بشأن مكافحة التبغ
  
  إرسال الوثائق: ١٤المادة . النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية  ١٨-٥٩ع ص ج
  
  بشأن توقي ومكافحة األمراض المنقولة جنسياًمسودة االستراتيجية العالمية   ١٩-٥٩ع ص ج
  
  فقر الدم المنجلي  ٢٠-٥٩ع ص ج
  
  ٢٠٠٦تغذية الرضع وصغار األطفال   ٢١-٥٩ع ص ج
  
  التأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتها  ٢٢-٥٩ع ص ج
  
  تسريع إعداد القوى العاملة الصحية  ٢٣-٥٩ع ص ج
  
نحـو  : ساسي وحقوق الملكيـة الفكريـة     الصحة العمومية واالبتكار والبحث الصحي األ       ٢٤-٥٩ع ص ج

  استراتيجية وخطة عمل عالميتين
  
  الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  ٢٥-٥٩ع ص ج
  
  ةالتجارة الدولية والصح  ٢٦-٥٩ع ص ج
  
  تعزيز التمريض والقبالة  ٢٧-٥٩ع ص ج
  
  

=     =     =  


