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  ٣/ متنوعات/٦٢ج  والستون   الثانية جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٩ يونيو/ حزيران ٢  

  A62/DIV/3    
  
  
  

  المقررات اإلجرائية وقائمة بالقرارات
  

  
  المقررات اإلجرائية: أوال

  
  

  تشكيل لجنة أوراق االعتماد  )١(٦٢ع ص ج
  

األعضاء  لجنة ألوراق االعتماد تتألف من مندوبي الدول       تون والس الثانيةعينت جمعية الصحة العالمية       
ألبانيا، أندورا، بليز، بروني دار السالم، الرأس األخضر، تشاد، اليونان، جمهوريـة الو الديمقراطيـة               : التالية

  .الشعبية، ملديف، موزامبيق، عمان، جمهورية فنزويال البوليفارية
  

  )٢٠٠٩و ماي/  أيار١٨الجلسة العامة األولى، (
  
  
   والستينالثانيةانتخاب أعضاء مكتب جمعية الصحة العالمية   )٢(٦٢ع ص ج
  

  : أعضاء المكتب التالين والستونالثانيةانتخبت جمعية الصحة العالمية   
  

  )سري النكا(دي سيلفا . س. السيد ن   :الرئيس
  

  )بيرو(يو أوبيلوز . الدكتور أو  :نواب الرئيس

  )ونالكامير(فودا . م. السيد أ

  )السويد(هولم . إي. الدكتور ل

  )اليمن(الدكتور عبد الكريم يحيى راصع 

  )جزر مارشال(ماثيو . الدكتورة أ
  

  )٢٠٠٩مايو /  أيار١٨الجلسة العامة األولى، (
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  نتخاب أعضاء مكتبي اللجنتين الرئيسيتينا  )٣(٦٢ع ص ج
  
  : اللجنتين الرئيسيتين التاليين عضوي مكتب والستونالثانيةانتخبت جمعية الصحة العالمية   

  
  )المكسيك (زمينسيس غونزالي. الدكتور ف   :الرئيس  ":أ"اللجنة 

  
  )نيوزيلندا(ماك كرنان . السيد س   :الرئيس  ":ب"اللجنة 

  
  )٢٠٠٩مايو /  أيار١٨الجلسة العامة األولى، (

  
  :مكتب التالينالثم انتخبت اللجنتان الرئيسيتان أعضاء   

  
  )ليسوتو(راماتاالبنغ . الدكتور م  :ئبا الرئيسنا  ":أ"اللجنة 

  )قطر(الدكتور محمد بن حمد بن جابر آل ثان         
  

  )تركيا(أيدين . السيدة س    :المقرر    
  

  )إندونيسيا(سوتارجو . س. لدكتور يوا  :نائبا الرئيس  ":ب"اللجنة 

  )التفيا(جاكسونس . السيد ف        
  

  )مايكاجا( يونغ –آلن . الدكتورة غ     :المقرر    
  

  )٢٠٠٩مايو /  أيار٢٠ و١٨ ،"ب"واللجنة " أ" للجنة الجلستان األوليان(
  
  

  إنشاء اللجنة العامة  )٤(٦٢ع ص ج
  
البلدان السبعة عشر التالية أعضاء في اللجنة       ، مندوبي    والستون الثانيةانتخبت جمعية الصحة العالمية       
كا، كوت ديفـوار، كوبـا، الجمهوريـة التـشيكية،     أفغانستان، أرمينيا، بنغالديش، الصين، كوستاري  : العامة

 بيساو، كينيا، االتحاد الروسي، رواندا، سوازيلند، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى –جيبوتي، فرنسا، غينيا 
  .وأيرلندا الشمالية، الواليات المتحدة األمريكية

  
  )٢٠٠٩مايو /  أيار١٨الجلسة العامة األولى، (
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  قرار جدول األعمالإ  )٥(٦٢ع ص ج
  

جدول األعمال المؤقت الذي أعده المجلس التنفيذي فـي           والستون الثانيةأقرت جمعية الصحة العالمية       
  .إدخال تعديالت عليه بعد المائة بعد العشرين والرابعةدورته 

  
  )٢٠٠٩مايو /  أيار١٨، الثانيةالجلسة العامة (

  
  
  فحص أوراق االعتماد  )٦(٦٢ع ص ج
  

 ؛لبانيـا أ ؛فغانستانأ :صحة أوراق اعتماد الوفود التالية      والستون الثانيةية الصحة العالمية    أقرت جمع   
 ؛جـزر البهامـا    ؛ آذربيجـان  ؛ النمسا ؛ أستراليا ؛ أرمينيا ؛األرجنتين ؛أنتيغوا وبربودا  ؛ أنغوال ؛ أندورا ؛الجزائر
 ؛البوسنة والهرسـك   ؛ المتعددة القوميات  دولة بوليفيا  ؛بوتان ؛بنن ؛بليز ؛بلجيكا ؛ بربادوس ؛بنغالديش ؛البحرين
 الـرأس  ؛ كندا؛ الكاميرون؛ كمبوديا؛ بوروندي؛ بوركينا فاصو؛ بلغاريا؛ بروني دار السالم ؛ البرازيل ؛بوتسوانا
 ؛ جـزر كـوك    ؛ الكونغـو  ؛ جزر القمـر   ؛ كولومبيا ؛ الصين ؛ شيلي ؛ تشاد ؛جمهورية أفريقيا الوسطى  ؛األخضر

 ؛ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية    ؛ الجمهورية التشيكية  ؛ قبرص ؛ كوبا ؛يا كروات ؛ كوت ديفوار  ؛كوستاريكا
 غينيا  ؛ السلفادور ؛ مصر ؛إكوادور ؛الجمهورية الدومينيكية  ؛ جيبوتي ؛ الدانمرك ؛جمهورية الكونغو الديمقراطية  

 ؛اليونـان  ؛ غانـا  ؛لمانيا أ ؛جورجيا ؛غامبيا ؛ غابون ؛ فرنسا ؛فنلندا ؛فيجي ؛ إثيوبيا ؛إستونيا ؛إريتريا ؛االستوائية
 ؛ إندونيـسيا  ؛الهنـد  ؛أيـسلندا  ؛ هنغاريـا  ؛ هندوراس ؛ هايتي ؛ غيانا ؛بيساو -  غينيا ؛غينيا ؛غواتيماال ؛غرينادا

 ؛ كينيـا  ؛ كازاخـستان  ؛األردن ؛اليابان ؛جامايكا ؛إيطاليا ؛إسرائيل ؛ أيرلندا ؛ العراق ؛جمهورية إيران اإلسالمية  
 الجماهيرية العربيـة    ؛ ليبيريا ؛ ليسوتو ؛لبنان ؛ التفيا ؛الو الديمقراطية الشعبية   جمهورية   ؛ قيرغيزستان ؛الكويت
 ؛ موريـشيوس  ؛ موريتانيا ؛ جزر مارشال  ؛ مالطة ؛ مالي ؛ملديف ؛ماليزيا ؛مدغشقر ؛ لكسمبرغ ؛ ليتوانيا ؛الليبية

 ؛ ناميبيا ؛ميانمار ؛ موزامبيق ؛المغرب ؛ الجبل األسود  ؛منغوليا ؛موناكو ؛ واليات ميكرونيزيا الموحدة   ؛المكسيك
 بـابوا غينيـا     ؛بنمـا  ؛ باكستان ؛مانعالنرويج   ؛ نيجيريا ؛ النيجر ؛ نيكاراغوا ؛ نيوزيلندا ؛هولندا ؛ نيبال ؛ناورو
 ؛ رومانيـا  ؛ جمهوريـة مولـدوفا؛     جمهورية كوريا  ؛قطر ؛البرتغال ؛ بولندا ؛ الفلبين ؛ بيرو ؛ باراغواي ؛الجديدة
 ؛ سان مـارينو   ؛ ساموا ؛ سانت فنسنت وغرينادين   ؛ سانت لوسيا  ؛نت كيتس ونيفيس   سا ؛ رواندا ؛الروسي االتحاد

 ؛ سـلوفاكيا  ؛ سنغافورة ؛ سيراليون ؛ سيشيل ؛ صربيا ؛ السنغال ؛لعربية السعودية  المملكة ا  ؛سان تومي وبرنسيبي  
 ؛ند سـوازيل  ؛ سـورينام  ؛ الـسودان  ؛النكـا   سري ؛ أسبانيا ؛ جنوب أفريقيا  ؛ الصومال ؛ جزر سليمان  ؛سلوفينيا
 ؛ اليوغوسالفية الـسابقة    جمهورية مقدونية  ؛تايلند ؛ طاجيكستان ؛ الجمهورية العربية السورية   ؛سويسرا ؛السويد
 اإلمارات ؛أوكرانيا ؛أوغندا ؛توفالوتركمانستان؛  ؛ تركيا؛ تونس؛ ترينيداد وتوباغو؛تونغا ؛ توغو؛تي لش-تيمور

 الواليـات   ؛ جمهورية تنزانيـا المتحـدة     ؛ى وأيرلندا الشمالية   المملكة المتحدة لبريطانيا العظم    ؛العربية المتحدة 
 ؛ زامبيـا  ؛ اليمن ؛ فييت نام  ؛ جمهورية فنزويال البوليفارية   ؛فانواتو ؛ أوزبكستان ؛ أوروغواي ؛المتحدة األمريكية 

  .زمبابوي
  

  )٢٠٠٩مايو /  أيار٢١، السادسة الجلسة العامة(
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  ها حق تعيين شخص للعمل عضواً في المجلس التنفيذيانتخاب الدول األعضاء التي ل  )٧(٦٢ع ص ج
  

الـدول األعـضاء      والستون الثانيةبعد دراسة توصيات اللجنة العامة، انتخبت جمعية الصحة العالمية            
برونـي دار الـسالم،    :التالية باعتبارها دوالً أعضاء لها حق تعيين شخص للعمل عضواً في المجلس التنفيذي   

  . إستونيا، فرنسا، ألمانيا، الهند، اليابان، صربيا، الصومال، الجمهورية العربية السوريةكندا، شيلي،بوروندي، 
 

  )٢٠٠٩مايو /  أيار٢١، السابعةالجلسة العامة (
  
  
تعيين ممثلين فـي لجنـة المعاشـات    : صندوق المعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة      )٨(٦٢ع ص ج

  ةالتقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمي
  

 وفـد عمـان عـضواً        مـن  علي جعفر محمد  الدكتور    والستون الثانيةعينت جمعية الصحة العالمية       
عضواً بديالً في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالميـة            سييم من وفد النرويج   . هوالدكتور  

  .٢٠١٢مايو / لمدة ثالث سنوات تنتهي في أيار
  

  )٢٠٠٩مايو /  أيار٢١، السابعةالجلسة العامة  (
  
  
    والستونالثالثةاختيار البلد الذي ستعقد فيه جمعية الصحة العالمية   )٩(٦٢ع ص ج
  

 من الدستور، أن تعقد جمعية الصحة       ١٤، عمالً بالمادة     والستون الثانيةقررت جمعية الصحة العالمية     
  .في سويسرا والستون الثالثةالعالمية 

  
  )٢٠٠٩مايو / يار أ٢٢، الثامنةالجلسة العامة (
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  القرارات: ثانيا
  
  
  توقي العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  ١-٦٢ع ص ج
  
األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجـوالن               ٢-٦٢ع ص ج

  السوري المحتل
  
  ٢٠٠٨سابات المنظمة لعام التقرير المالي المبدئي غير المراجع عن ح  ٣-٦٢ع ص ج
  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد   ٤-٦٢ع ص ج

   من الدستور٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
  ٢٠١١-٢٠١٠جدول تقدير االشتراكات   ٥-٦٢ع ص ج
 
  اليتعديالت على الالئحة المالية والنظام الم  ٦-٦٢ع ص ج
  
  تعديالت على النظام األساسي للموظفين  ٧-٦٢ع ص ج
  
  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  ٨-٦٢ع ص ج
  
  ٢٠١١-٢٠١٠قرار فتح أبواب االعتماد للفترة المالية   ٩-٦٢ع ص ج
  
زا والتوصل إلى اللقاحـات     تبادل فيروسات األنفلون  : التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة     ١٠-٦٢ع ص ج

  والفوائد األخرى
  
، بما في ذلك الميزانية البرمجيـة       ٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل       ١١-٦٢ع ص ج

  ٢٠١١-٢٠١٠المقترحة 
  
  الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تعزيز النُظم الصحية  ١٢-٦٢ع ص ج
  
  )الشعبي(الطب التقليدي   ١٣-٦٢ع ص ج
  
الحد من حاالت الغبن في المجال الصحي مـن خـالل العمـل الخـاص بالمحـددات                   ١٤-٦٢ع ص ج

  االجتماعية للصحة
  
  توقي ومكافحة السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدوية  ١٥-٦٢ع ص ج
  
  ة الفكريةستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكيالا  ١٦-٦٢ع ص ج
  

=     =     =  


