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 ئيةالمقررات اإلجرا
  
  
  تشكيل لجنة أوراق االعتماد  )١(٦١ع ص ج
  

لجنـة ألوراق االعتمـاد تتـألف مـن منـدوبي           الحادية والـستون    عينت جمعية الصحة العالمية       
غينيا االستوائية، إندونيسيا، إسرائيل، كينيا، الجماهيرية العربيـة الليبيـة، الجبـل            : األعضاء التالية   الدول

  .يتس ونيفيس، السنغال، جزر سليمان، أوكرانيااألسود، بنما، الفلبين، سانت ك
  

  )٢٠٠٨مايو /  أيار١٩الجلسة العامة األولى، (
  
  تشكيل لجنة الترشيحات  )٢(٦١ع ص ج
  

لجنة للترشيحات تتكون من مندوبي الدول األعضاء الحادية والستون انتخبت جمعية الصحة العالمية   
وليفيا، بوروندي، تشاد، الصين، جمهورية كوريا الديمقراطية       أنتيغوا وبربودا، البحرين، بيالورس، ب    : التالية

 بيساو، الهند، جمهورية إيران اإلسالمية، ليبيريـا، ماليزيـا، المكـسيك،            –الشعبية، إثيوبيا، فرنسا، غينيا     
 المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى       ،نيكاراغوا، عمان، رومانيا، االتحاد الروسي، جنوب أفريقيا، السويد       

رئيـسة جمعيـة الـصحة      (رلندا الشمالية، جمهورية فنزويال البلوليفارية، والسيدة جين هالتون، أستراليا          وأي
  ).العالمية الستين، بحكم منصبها

  
  )٢٠٠٨مايو /  أيار١٩الجلسة العامة األولى، (

  
  الحادية والستينانتخاب أعضاء مكتب جمعية الصحة العالمية   )٣(٦١ع ص ج
  

، بعد دراسة توصيات لجنة الترشـيحات، أعـضاء      الحادية والستون  العالمية   انتخبت جمعية الصحة    
  :المكتب التالين

  
  )غيانا(رامسامي . الدكتور ل   :الرئيس

  
  )جمهورية الو الديمقراطية الشعبية(الدكتور بونميك دااللوي   :نواب الرئيس

  )إستونيا(ماريبو . السيدة م

  )ملديف(الدكتور عبد العزيز يوسف 

  )الكونغو(راؤول . إيالسيدة 

  )السودان(عبد القادر . الدكتور ك
  

  )٢٠٠٨مايو /  أيار١٩الجلسة العامة األولى، (
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  انتخاب أعضاء مكتبي اللجنتين الرئيسيتين  )٤(٦١ع ص ج
  
، بعد دراسة توصيات لجنة الترشيحات، عـضوي        الحادية والستون انتخبت جمعية الصحة العالمية       

  :ن التاليينمكتب اللجنتين الرئيسيتي
  

  )إيطاليا(تشيكونيا . الدكتور ف   :الرئيس  ":أ"اللجنة 
  

  )أنغوال(سيكاتو . ر. الدكتور أ   :الرئيس  ":ب"اللجنة 
  

  )٢٠٠٨مايو /  أيار١٩الجلسة العامة األولى، (
  

  :مكتب التالينالثم انتخبت اللجنتان الرئيسيتان أعضاء   
  

  ) لشتي- تيمور(ا سيلفا د. أو. السيد ج  :نائبا الرئيس  ":أ"اللجنة 

  )أوروغواي(مونيوث . ج. الدكتور م        
  

  )زمبابوي(باريرنياتوا . د. الدكتور ب    :المقرر    
  

  )مصر(السيد . الدكتور ن  :نائبا الرئيس  ":ب"اللجنة 

  )جزر كوك(دانييل . الدكتور ر        
  

  )سري النكا(جايانثا . الدكتور و     :المقرر    
  

  ؛٢٠٠٨مايو /  أيار١٩، "أ"الجلسة األولى للجنة (
  )٢٠٠٨مايو /  أيار٢١، "ب"الجلسة األولى للجنة 

  
  

  إنشاء اللجنة العامة  )٥(٦١ع ص ج
  
، بعد دراسة توصيات لجنة الترشـيحات، منـدوبي   الحادية والستونانتخبت جمعية الصحة العالمية     

رون، الـصين، كوسـتاريكا،كوبا،     األرجنتين، الكـامي  : البلدان السبعة عشر التالية أعضاء في اللجنة العامة       
فرنسا، موزامبيق، نيبال، النيجر، نيجيريا، بابوا غينيا الجديدة، قطر، االتحاد الروسي، سـلوفينيا، المملكـة               

  .المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الواليات المتحدة األمريكية، اليمن
  

  )٢٠٠٨مايو /  أيار١٩الجلسة العامة األولى، (
  
  إقرار جدول األعمال  )٦(٦١ع ص ج
  

جدول األعمال المؤقت الذي أعده المجلس التنفيـذي        الحادية والستون   أقرت جمعية الصحة العالمية       
  .بند واحد وبندين فرعيين وإضافة بند فرعي تكميلي بعد المائة بعد حذف الثانية والعشرينفي دورته 

  
  )٢٠٠٨مايو /  أيار١٩الجلسة العامة الثانية، (
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  فحص أوراق االعتماد  )٧(٦١ع ص ج
  

 ،لبانياأ فغانستان،أ :صحة أوراق اعتماد الوفود التاليةالحادية والستون أقرت جمعية الصحة العالمية   
جزر البهامـا،     آذربيجان، ، النمسا ، أستراليا  أرمينيا، األرجنتين، ،أنتيغوا وبربودا ،   أنغوال  أندورا، ،الجزائر

، بوتـسوانا البوسنة والهرسك،    ، بوليفيا ،بوتانبنن،   ،بليزبلجيكا،   ، بيالروس ، بربادوس ،بنغالديشالبحرين،  
 الـرأس   ، كنـدا  ، الكـاميرون  ، كمبوديـا  ، بوروندي ، بوركينا فاصو  ، بلغاريا  بروني دار السالم،   البرازيل،
 تشاد، شيلي، الصين، كولومبيا، جزر القمر، الكونغو، جزر كوك، كوستاريكا، كـوت ديفـوار،               ،األخضر

اتيا، كوبا، قبرص، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا الديمقراطية الـشعبية، جمهوريـة الكونغـو              كرو
الديمقراطية، الدانمرك، جيبوتي، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، مصر، السلفادور، غينيـا االسـتوائية،            

غرينـادا،  ،  اليونان  غانا،  ألمانيا، جورجيا، ،غامبيا فرنسا، غابون،    فنلندا، فيجي،   إثيوبيا، ،إستونيا إريتريا،
 جمهوريـة   ، إندونيـسيا  ،الهندأيسلندا،   ، هنغاريا  غيانا، هايتي، هندوراس،   ،بيساو  -    غينيا ،غينياغواتيماال،  

، كيريباتي،   كينيا ، كازاخستان ،األردناليابان،   ،جامايكاإيطاليا،   ،إسرائيل،   أيرلندا  العراق، ،إيران اإلسالمية 
 الجماهيرية العربية    ليبيريا، ، ليسوتو، لبنان جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، التفيا،       ان، قيرغيزست الكويت،

، جـزر مارشـال، موريتانيـا،     مالطة، مالي،ملديف، ماليزيا  مالوي،،مدغشقرالليبية، ليتوانيا، لكسمبرغ،    
المغـرب،  لجبل األسـود،    مولدوفا، موناكو، منغوليا، ا     واليات ميكرونيزيا الموحدة،   ،المكسيكموريشيوس،  
 ،مانع النرويج،    نيجيريا، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر،    ، نيبال  ناورو، ، ناميبيا ،ميانمارموزامبيق،  

 ، جمهورية كوريا،قطرالبرتغال،  ، بولندا، الفلبين، بيرو باراغواي،، بابوا غينيا الجديدة بنما،، باالو،باكستان
 سانت فنسنت وغرينـادين، سـاموا،        سانت لوسيا،   رواندا، سانت كيتس ونيفيس،    الروسي،   االتحاد رومانيا،

  سـيراليون،  ، سيـشيل،  لعربية السعودية، الـسنغال، صـربيا     سان مارينو، سان تومي وبرنسيبي، المملكة ا      
 النكـا، الـسودان،      جنوب أفريقيا، أسبانيا، سـري      الصومال، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جزر سليمان،    

 تايلند، جمهورية مقدونيـة    طاجيكستان،   سويسرا، الجمهورية العربية السورية،     نام، سوازيلند، السويد،  سوري
أوغنـدا،   ،توفـالو  ، تركيـا  ، تونس  ترينيداد وتوباغو،  ،تونغاتي، توغو،    لش - اليوغوسالفية السابقة، تيمور  

 وأيرلندا الشمالية، جمهورية تنزانيـا      ، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى       أوكرانيا
، فييت  فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية    أوزبكستان،    أوروغواي، المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية،   

  .نام، اليمن، زامبيا، زمبابوي
  

  ؛٢٠٠٨مايو /  أيار٢١، الخامسة الجلسة العامة(
  )٢٠٠٨مايو / أيار/ ٢٣الجلسة العامة السابعة، 

  
انتخاب الدول األعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمـل عـضواً فـي المجلـس                  )٨(٦١ع ص ج

  التنفيذي
  

الدول األعضاء  الحادية والستون   بعد دراسة توصيات اللجنة العامة، انتخبت جمعية الصحة العالمية            
 بنغالديش، البرازيل، :التالية باعتبارها دوالً أعضاء لها حق تعيين شخص للعمل عضواً في المجلس التنفيذي

  .هنغاريا، موريتانيا، موريشيوس، النيجر، عمان، االتحاد الروسي، ساموا، أوغندا
 

  )٢٠٠٨مايو /  أيار٢٣، السابعةالجلسة العامة (
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تعيين ممثلين في لجنة المعاشـات      : صندوق المعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة       )٩(٦١ع ص ج
   الصحة العالميةالتقاعدية لموظفي منظمة

  
 دنكييرا من وفد غانا عـضواً  –الحادية والستون الدكتور إبنيزر آبياه عينت جمعية الصحة العالمية    

والدكتورة باالنيتينا توبويماتاغي تولوب من وفد ساموا عضواً بديالً في لجنة المعاشات التقاعدية لمـوظفي               
  .٢٠١١مايو / ارمنظمة الصحة العالمية لمدة ثالث سنوات تنتهي في أي

  
  )٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤، الثامنةالجلسة العامة (

  
  
  اختيار البلد الذي ستعقد فيه جمعية الصحة العالمية الثانية والستون   )١٠(٦١ع ص ج
  

 من الدستور، أن تعقـد جمعيـة        ١٤قررت جمعية الصحة العالمية الحادية والستون، عمالً بالمادة         
  .ن في سويسراالصحة العالمية الثانية والستو

  
  )٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤، الثامنةالجلسة العامة (

  
  
تقريرا المجلس التنفيذي عن دورتيه الحادية والعشرين بعد المائة والثانية والعشرين   )١١(٦١ع ص ج 

  بعد المائة
  

 المجلس التنفيذي عن    تون علماً، بعد استعراضها لتقرير    أحاطت جمعية الصحة العالمية الحادية والس     
 وأثنت علـى العمـل      بالتقرير المذكور  ١رتيه الحادية والعشرين بعد المائة والثانية والعشرين بعد المائة،        دو

  .الذي أنجزه المجلس؛ وأعربت عن تقديرها للتفاني الذي أبداه المجلس في االضطالع بالمهام المسندة إليه
  

  )٢٠٠٨مايو /  أيار١٩، الثانيةالجلسة العامة (
  
  
  

  ــــــــــــ
  

                                                           
 .٦١/٢الوثيقة ج    ١




