
א     א
 

  ٣/ متنوعات/٦٠ج  الستون  جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٧ يونيو/ حزيران ٨  

  A60/DIV/3    
  
  
  

  المقررات اإلجرائية وقائمة بالقرارات
  

  المقررات اإلجرائية: أوال
  
  

  تشكيل لجنة أوراق االعتماد  )١(٦٠ع ص ج
  

: األعضاء التالية  عتماد تتألف من مندوبي الدول    لجنة ألوراق اال  الستون  عينت جمعية الصحة العالمية       
بربادوس، الرأس األخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، غواتيماال، قيرغيزستان، ليتوانيا، مونـاكو، منغوليـا،             

  . لشتي، اإلمارات العربية المتحدة، فييت نام-سيراليون، تيمور
  

  )٢٠٠٧مايو /  أيار١٤الجلسة العامة األولى، (
  
  تشكيل لجنة الترشيحات  )٢(٦٠ع ص ج
  

: لجنة للترشيحات تتكون من مندوبي الدول األعـضاء التاليـة    الستون  انتخبت جمعية الصحة العالمية       
أفغانستان، األرجنتين، بوركينا فاصو، كندا، الصين، كولومبيا، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، 

نيسيا، إيطاليا، نيوزيلندا، النرويج، باالو، بنما، قطر، االتحـاد         ا االستوائية، فرنسا، غانا، إندو    يجيبوتي، غين 
غاريدو، . إ. ستاذ ب ألالروسي، سري النكا، سورينام، جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة، أوكرانيا، وا         

  ).رئيس جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين، بحكم منصبه(موزامبيق 
  

  )٢٠٠٧مايو / يار أ١٤الجلسة العامة األولى، (
  
  الستينانتخاب أعضاء مكتب جمعية الصحة العالمية   )٣(٦٠ع ص ج
  

  :، بعد دراسة توصيات لجنة الترشيحات، أعضاء المكتب التالينالستونانتخبت جمعية الصحة العالمية   
  

  )أستراليا(هالتون . السيدة ج   :الرئيس
  

  )إثيوبيا(أدهانوم . الدكتور ت  :نواب الرئيس
  )البحرين( ندى عباس حفّاظ الدكتورة

  )أيرلندا(كيلي . الدكتور ج
  )جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية(السيد كي تشون يونغ 

  )إكوادور(تشانغ . الدكتور ك
  

  )٢٠٠٧مايو /  أيار١٤الجلسة العامة األولى، (
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  انتخاب أعضاء مكتبي اللجنتين الرئيسيتين  )٤(٦٠ع ص ج
  
، بعد دراسة توصيات لجنة الترشيحات، عضوي مكتب اللجنتين الستونة انتخبت جمعية الصحة العالمي  

  :الرئيسيتين التاليين
  

  )مدغشقر(جان لوي . ر. الدكتور ر    الرئيس  ":أ"اللجنة 
  

  )سويسرا(زلتنر . السيد ت    الرئيس  ":ب"اللجنة 
  

  )٢٠٠٧مايو /  أيار١٤الجلسة العامة األولى، (
  
  :مكتب التالينالأعضاء ثم انتخبت اللجنتان الرئيسيتان   

  
  )األردن(عادل البلبيسي الدكتور   نائبا الرئيس  ":أ"اللجنة 

  )كمبوديا(األستاذ إنغ هيووت         
  

  )هندوراس(بوفيغويروا . السيدة ج    المقرر    
  

  )ترينيداد وتوباغو(فرانسيس . دالدكتور   نائبا الرئيس  ":ب"اللجنة 
  )ملديف( يوسف عبد العزيزالدكتور         

  
  )المملكة العربية السعودية(حسن بن محمود الفاخري  السيد     المقرر    

  
  ؛٢٠٠٧مايو /  أيار١٥، "أ"الجلسة األولى للجنة (

  )٢٠٠٧مايو /  أيار١٧ و١٦، "ب"األولى والثانية للجنة الجلستان و
  
  

  إنشاء اللجنة العامة  )٥(٦٠ع ص ج
  
البلدان السبعة  ات لجنة الترشيحات، مندوبي     ، بعد دراسة توصي   الستونانتخبت جمعية الصحة العالمية       

 بيـساو، جامايكـا،     –بوتسوانا، الصين، كوبا، فرنسا، ألمانيا، غينيا       : عشر التالية أعضاء في اللجنة العامة     
التفيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، باراغواي، االتحاد الروسي، ساموا، الجمهورية العربية السورية، تايلند،            

  .تحدة األمريكيةالواليات الم
  

  )٢٠٠٧مايو /  أيار١٤الجلسة العامة األولى، (
  
  إقرار جدول األعمال  )٦(٦٠ع ص ج
  

جدول األعمال المؤقت الذي أعده المجلس التنفيذي في دورتـه          الستون  أقرت جمعية الصحة العالمية       
  .بند واحد وبند فرعي واحد بعد المائة بعد حذف العشرين

  
  )٢٠٠٧مايو /  أيار١٤، الجلسة العامة الثانية(
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  فحص أوراق االعتماد  )٧(٦٠ع ص ج
  

 ؛ الجزائـر  ؛لبانياأ ؛فغانستانأ :صحة أوراق اعتماد الوفود التالية    الستون  أقرت جمعية الصحة العالمية       
 ؛ البحـرين  ؛جـزر البهامـا    ؛ آذربيجان ؛ النمسا ؛ أستراليا ؛ أرمينيا ؛األرجنتين ؛أنتيغوا وبربودا  ؛ أنغوال ؛أندورا
 ؛ البرازيـل  ؛بوتـسوانا  ؛البوسنة والهرسك  ؛ بوليفيا ؛بوتان ؛بنن ؛بليز ؛بلجيكا ؛ بيالروس ؛ بربادوس ؛ديشبنغال

 جمهوريـة  ؛ الرأس األخضر؛ كندا؛ الكاميرون؛ كمبوديا؛ بوروندي؛ بوركينا فاصو؛ بلغاريا؛بروني دار السالم  
 ؛ كوت ديفوار  ؛ كوستاريكا ؛ جزر كوك  ؛و الكونغ ؛ جزر القمر  ؛ كولومبيا ؛ الصين ؛ شيلي ؛ تشاد أفريقيا الوسطى؛ 

 جمهوريـة الكونغـو     ؛ جمهورية كوريا الديمقراطيـة الـشعبية      ؛ الجمهورية التشيكية  ؛ قبرص ؛ كوبا ؛كرواتيا
 ؛ غينيـا االسـتوائية    ؛ الـسلفادور  ؛ مـصر  ؛ إكوادور ؛ الجمهورية الدومينيكية  ؛ جيبوتي ؛ الدانمرك ؛الديمقراطية

 ؛غواتيمـاال  ؛غرينادا ؛اليونان ؛ غانا ؛ ألمانيا ؛جورجيا ؛غامبيا ؛ غابون ؛ فرنسا ؛افنلندإثيوبيا؛   ؛إستونيا ؛إريتريا
 ؛ جمهوريـة إيـران اإلسـالمية      ؛ إندونيسيا ؛الهند ؛أيسلندا ؛ هنغاريا ؛ هندوراس ؛ هايتي ؛ بيساو - غينيا   ؛غينيا

 ؛ الكويـت  ؛يريبـاتي  ك ؛ كينيـا  ؛ كازاخـستان  ؛األردن ؛اليابـان  ؛جامايكـا  ؛إيطاليا ؛إسرائيل ؛ أيرلندا ؛العراق
 ؛ الجماهيرية العربيـة الليبيـة     ؛ ليبيريا ؛ ليسوتو ؛لبنان ؛ التفيا ؛ جمهورية الو الديمقراطية الشعبية    قيرغيزستان؛

 ؛ موريـشيوس  ؛ موريتانيا ؛ جزر مارشال  ؛ مالطة ؛ مالي ؛ملديف ؛ماليزيا ؛ مالوي ؛مدغشقر ؛ لكسمبرغ ؛ليتوانيا
 ؛ ناميبيا ؛ميانمار ؛ موزامبيق ؛المغرب ؛الجبل األسود  ؛ منغوليا ؛ناكو مو ؛ واليات ميكرونيزيا الموحدة   ؛المكسيك
 بابوا غينيا   ؛ بنما ؛ باالو ؛ باكستان ؛مانع ؛ النرويج ؛ نيجيريا ؛ النيجر ؛ نيكاراغوا ؛ نيوزيلندا ؛هولندا ؛ نيبال ؛ناورو
 ؛ رومانيـا  ؛مولـدوفا  جمهوريـة    ؛ جمهورية كوريا  ؛قطر ؛البرتغال ؛ بولندا ؛ الفلبين ؛ بيرو ؛ باراغواي ؛الجديدة

 سـان تـومي     ؛ سان مارينو  ؛ ساموا ؛ سانت فنسنت وغرينادين   ؛ سانت كيتس ونيفيس   ؛ رواندا ؛االتحاد الروسي 
 ؛ سـلوفينيا  ؛ سـلوفاكيا  ؛ سنغافورة ؛ سيراليون ؛ سيشيل ؛ صربيا ؛ السنغال ؛لعربية السعودية  المملكة ا  ؛وبرنسيبي

 ؛ سويسرا ؛ السويد ؛ سوازيلندا ؛ سورينام ؛ السودان ؛ النكا  سري ؛ أسبانيا ؛جنوب أفريقيا الصومال؛   ؛جزر سليمان 
 ؛تي لـش  - تيمـور  ؛ اليوغوسالفية الـسابقة    جمهورية مقدونية  ؛تايلندطاجيكستان؛   ؛الجمهورية العربية السورية  

 اإلمـارات العربيـة     ؛أوكرانيـا  ؛أوغندا ؛ توفالو ؛ تركمانستان ؛ تركيا ؛ تونس ؛ ترينيداد وتوباغو  ؛تونغا ؛توغو
 الواليـات المتحـدة     ؛ جمهورية تنزانيا المتحـدة    ؛ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية      ؛المتحدة

  . زمبابوي؛ زامبيا؛ اليمن؛ فييت نام؛ جمهورية فنزويال البوليفارية؛فانواتو ؛ أوزباكستان؛ أوروغواي؛األمريكية
  

  ؛٢٠٠٧مايو /  أيار١٦، الخامسة الجلسة العامة(
  )٢٠٠٧مايو / أيار/ ١٨امة الثامنة، الجلسة الع

  
  
  انتخاب الدول األعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمل عضواً في المجلس التنفيذي  )٨(٦٠ع ص ج
  

الدول األعـضاء التاليـة     الستون  بعد دراسة توصيات اللجنة العامة، انتخبت جمعية الصحة العالمية            
جزر البهامـا، إندونيـسيا،      : عضواً في المجلس التنفيذي    باعتبارها دوالً أعضاء لها حق تعيين شخص للعمل       

مالوي، نيوزيلندا، باراغواي، بيرو، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، سان تـومي وبرينـسيبي، تـونس،        
  .اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 
  )٢٠٠٧مايو /  أيار١٨، الثامنةالجلسة العامة  (
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تعيين ممثلين فـي لجنـة المعاشـات    : صندوق المعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة      )٩(٦٠ع ص ج
  التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية

  
الدكتور عبـد   ، عضواً والسيد    الريفيير من وفد كندا   . جالدكتور  الستون  عينت جمعية الصحة العالمية       

 عضواً بديالً في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية لمـدة             ديفالعزيز يوسف من وفد مل    
  .٢٠١٠مايو / ثالث سنوات تنتهي في أيار

  
  )٢٠٠٧مايو /  أيار٢١، التاسعةالجلسة العامة  (

  
  
 الحد من الـضرر المتـصل بتعـاطي         االستراتيجيات والتدخالت المسندة بالبّينات من أجل       )١٠(٦٠ع ص ج

  ولالكح
  

استراتيجيات الحد من تعاطي الكحول علـى       "قررت جمعية الصحة العالمية الستون إدراج بند بعنوان           
والوثائق ذات الصلة به والتي نوقشت في جمعية الصحة، في جدول أعمال المجلس التنفيذي فـي                " نحو ضار 

، وطلبت إلى المديرة العامة، في      ٢٠٠٨يناير  / التي ستنعقد في كانون الثاني    بعد المائة   دورته الثانية والعشرين    
  األثناء، أن تواصل ما تقوم به من عمل بشأن هذه المسألة

  
  )٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣، الحادية عشرةالجلسة العامة (

  
  
   الحادية والستوناختيار البلد الذي ستعقد فيه جمعية الصحة العالمية   )١١(٦٠ع ص ج
  

 من الدستور، أن تعقد جمعية الصحة العالمية        ١٤ بالمادة   ، عمالً الستونقررت جمعية الصحة العالمية     
  . في سويسرا الحادية والستون

  
  )٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣، الحادية عشرةالجلسة العامة (

  
  
 عـشرة بعـد     والتاسعة عشرة بعد المائة     دوراته الثامنة  المجلس التنفيذي عن     تقارير  )١٢(٦٠ع ص ج 

  والعشرين بعد المائةالمائة 
  

دوراتـه   المجلس التنفيذي عن     لتقاريرعلماً، بعد استعراضها    الستون  معية الصحة العالمية    أحاطت ج 
 وأثنـت علـى   بالتقارير المـذكورة  ١، والعشرين بعد المائة عشرة بعد المائةوالتاسعة  عشرة بعد المائة  الثامنة

ضطالع بالمهـام المـسندة     العمل الذي أنجزه المجلس، وأعربت عن تقديرها للتفاني الذي أبداه المجلس في اال            
  .إليه

  
  )٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣، الحادية عشرةالجلسة العامة (
  
  

                                                      
 .٦٠/٢الوثيقة ج   ١
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  القرارات: ثانيا
  
  
  تدمير مخزونات فيروس الجدري: الجدرياستئصال   ١-٦٠ع ص ج
  
األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجـوالن               ٢-٦٠ع ص ج

  السوري المحتل
  
 وتعليقات لجنـة    ٢٠٠٦التقرير المالي المبدئي غير المراجع عن حسابات المنظمة لعام            ٣-٦٠ع ص ج

  البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي عليه
  
اد دحالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في س  ٤-٦٠ع ص ج

   من الدستور٧يق أحكام المادة اشتراكاتها إلى حد يبرر تطب
  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨تقدير االشتراكات للفترة   ٥-٦٠ع ص ج
 
  تقدير اشتراك دولة عضو جديدة  ٦-٦٠ع ص ج
  
  تعيين مراجع الحسابات الخارجي  ٧-٦٠ع ص ج
  
  ٤-٥٨ع ص جتنفيذ القرار : ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة المالية   ٨-٦٠ع ص ج
  
 بدء العمل بالمعايير المحاسبية الدولية المنطبقة       –المالي  تعديالت الالئحة المالية والنظام       ٩-٦٠ع ص ج

   على القطاع العام
  
  تعديالت على النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ١٠-٦٠ع ص ج
  
  ٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل   ١١-٦٠ع ص ج
  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨قرار فتح االعتمادات للفترة المالية   ١٢-٦٠ع ص ج
  
  مكافحة داء الليشمانيات  ١٣-٦٠ع ص ج
  
  آلية للتصدي للمخاطر المحتملة المحدقة بعملية االستئصال: شلل األطفال  ١٤-٦٠ع ص ج
  
  دور المنظمة ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية  ١٥-٦٠ع ص ج
  
  التقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد  ١٦-٦٠ع ص ج
  
  رويجية والوقاية المتكاملة من األمراضخطة عمل ت: صحة الفم  ١٧-٦٠ع ص ج
  
  المالريا، بما في ذلك اقتراح بتكريس يوم عالمي للمالريا  ١٨-٦٠ع ص ج
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  التقدم المحرز والتخطيط الطويل األجل: مكافحة السل  ١٩-٦٠ع ص ج
  
  أدوية أفضل لعالج األطفال  ٢٠-٦٠ع ص ج
  
  التخلص من اضطرابات عوز اليود بشكل دائم  ٢١-٦٠ع ص ج
  
  نُظم رعاية الطوارئ: النُظم الصحية  ٢٢-٦٠ع ص ج
  
  تنفيذ االستراتيجية العالمية: توقي األمراض غير السارية ومكافحتها  ٢٣-٦٠ع ص ج
  
  تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة  ٢٤-٦٠ع ص ج
  
مـسودة  : دمج تحليل المسائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس فـي عمـل المنظمـة              ٢٥-٦٠ع ص ج

  ةاستراتيجي
  
  خطة عمل عالمية: صحة العمال  ٢٦-٦٠ع ص ج
  
  تعزيز نُظم المعلومات الصحية  ٢٧-٦٠ع ص ج
  
تبادل فيروسات األنفلونزا والحصول على اللقاحات      : التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة     ٢٨-٦٠ع ص ج

  وغير ذلك من الفوائد
  
  ١التكنولوجيات الصحية   ٢٩-٦٠ع ص ج
  
  االبتكار والملكية الفكريةالصحة العمومية و  ٣٠-٦٠ع ص ج
  
  
  
  
  

=     =     =  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
إلى تطبيق المعارف والمهارات المنظمة في شكل أجهزة وأدوية ولقاحـات           " التكنولوجيات الصحية "   يشير مصطلح      ١

  .وإجراءات ونُظم تُقام لحل مشكلة صحية وتحسين نوعية الحياة
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