
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ٥/متنوعات/ ٥٨ج   والخمسونالثامنةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٥ مايو/ أيار ٣١  

  A58/DIV/5  
  
  
  
  

  المقررات اإلجرائية وقائمة بالقرارات
  

  المقررات اإلجرائية: أوال
  
  

  تشكيل لجنة أوراق االعتماد  )١(٥٨ع ص ج
  

مسون لجنة ألوراق االعتماد تتألف مـن منـدوبي الـدول            والخ الثامنةعينت جمعية الصحة العالمية       
الجزائر، بنن بوتان، تشاد، الجمهورية التشيكية، هندوراس، كيريباتي، المغرب، بيرو، صربيا  : األعضاء التالية 

  .والجبل األسود، سلوفاكيا، اليمن
  

  )٢٠٠٥مايو /  أيار١٦الجلسة العامة األولى، (
  
  
  حاتتشكيل لجنة الترشي  )٢(٥٨ع ص ج
  

 والخمسون لجنة للترشيحات تتكون من مندوبي الدول األعضاء         الثامنةانتخبت جمعية الصحة العالمية       
جزر البهاما، بوليفيا، البوسنة والهرسك، الكاميرون، الصين، جزر القمر، فرنسا، غامبيا، غواتيماال،            : التالية

 لستي، توغو،   - الروسي، السنغال، سيشيل، تيمور   غيانا، الهند، الكويت، ليتوانيا، باالو، باراغواي، االتحاد        
تركيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، فييت نـام، والـسيد               

  ).بحكم منصبه(محمد ناصر خان، باكستان 
  

  )٢٠٠٥مايو /  أيار١٦الجلسة العامة األولى، (
  
  
   والخمسينالثامنة جمعية الصحة العالمية انتخاب أعضاء مكتب  )٣(٥٨ع ص ج
  

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

  
  )أسبانيا(سالغادو . السيدة إ   :الرئيس

  
  )إريتريا(مكي . السيد ص  :نواب الرئيس

  )أوروغواي(فرنانديز غاليانو . الدكتور م
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  )اإلمارات العربية المتحدة(الدكتور محمود فكري 
  )تايلند(األستاذ سوشاي كارونراتاناكول 

  )نيوزيلندا(كينغ . السيدة أ
  

  )٢٠٠٥مايو /  أيار١٦الجلسة العامة األولى، (
  
  

  انتخاب أعضاء مكتبي اللجنتين الرئيسيتين  )٤(٥٨ع ص ج
  
عد دراسة توصيات لجنة الترشـيحات، عـضوي         والخمسون، ب  الثامنةانتخبت جمعية الصحة العالمية       

  :مكتب اللجنتين الرئيسيتين التاليين
  

  )إيران اإلسالميةجمهورية  (بيجان صدرزادهالدكتور     الرئيس  ":أ"اللجنة 
  

  )بربادوس (والكوت .جالدكتور     الرئيس  ":ب"اللجنة 
  

  )٢٠٠٥مايو /  أيار١٦الجلسة العامة األولى، (
  
  :لرئيسيتان أعضاء مكتب الجمعية التالينثم انتخبت اللجنتان ا  

  
  )مالوي(نتابا . هالسيد   نائبا الرئيس  ":أ"اللجنة 

  )بروني دار السالم(بيهين داتو أبو بكر أبونغ         
  

  )مالطة(بوسوتيل . الدكتور ر    المقرر    
  

  )البرتغال(بيريرا ميغيل األستاذ   نائبا الرئيس  ":ب"اللجنة 
  )بنغالديش(ان الدكتور عبد الرحمان خ        

  
  )سنغافورة(السيد يي بنغ يي      المقرر    

  
  )٢٠٠٥مايو /  أيار١٩و ١٧، "ب"و" أ"الجلستان األوليان للجنتين (

  
  

  إنشاء اللجنة العامة  )٥(٥٨ع ص ج
  
 والخمسون، بعد دراسة توصيات لجنة الترشـيحات، منـدوبي          الثامنةانتخبت جمعية الصحة العالمية       

، الكونغـو، كوبـا، غينيـا       الـصين بوتان، البرازيل،   : لتالية أعضاء في اللجنة العامة    البلدان السبعة عشر ا   
االستوائية، إثيوبيا، فرنسا، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، مالوي، منغوليا، االتحاد الروسـي، المملكـة المتحـدة               

  .لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الواليات المتحدة األمريكية، زمبابوي
  

  )٢٠٠٤مايو /  أيار١٧ة العامة األولى، الجلس(
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  إقرار جدول األعمال  )٦(٥٨ع ص ج
  

 والخمسون جدول األعمال المؤقت الذي أعده المجلس التنفيذي في الثامنةأقرت جمعية الصحة العالمية   
  . وإضافة بند واحد تكميلي واحدبند فرعيو عشرة بعد المائة بعد حذف بند واحد الخامسةدورته 

  
  )٢٠٠٥مايو /  أيار١٦ة العامة الثانية، الجلس (

  
  
  فحص أوراق االعتماد  )٧(٥٨ع ص ج
  

 ،لبانيافغانستان، أ أ:  والخمسون صحة أوراق اعتماد الوفود التالية      الثامنةأقرت جمعية الصحة العالمية       
جـزر البهامـا،     ، آذربيجـان  ، النمسا ، أستراليا ، أرمينيا ، األرجنتين، ، أنتيغوا وبربودا   أنغوال  أندورا، ،الجزائر

، بوتـسوانا البوسنة والهرسـك،     ، بوليفيا ،بوتانبنن،   ،بليزبلجيكا،   ، بيالروس ، بربادوس ،بنغالديشالبحرين،  
،  الرأس األخضر  ، كندا ، الكاميرون ، كمبوديا ، بوروندي ، بوركينا فاصو  ، بلغاريا ١ بروني دار السالم،   البرازيل،

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

 الجمهورية الدومينيكيـة، إكـوادور، مـصر، الـسلفادور، غينيـا       ١ جيبوتي، الكونغو الديمقراطية، الدانمرك،  
، اليونـان  ١ غانا، جورجيا، ألمانيا،  ،غامبيا فرنسا، غابون،     فنلندا، ، فيجي،  إثيوبيا ،إستونيايتريا،  االستوائية، إر 

 جمهورية إيران   ، إندونيسيا ،الهندأيسلندا،   ، هنغاريا  هندوراس، ، هايتي غيانا، ، بيساو - غينيا   ،غينياغواتيماال،  
، كيريبـاتي،    كينيـا  ، كازاخـستان  ،األردناليابـان،    ،جامايكاإيطاليا،   ،إسرائيل،  أيرلندا ١العراق، ،اإلسالمية

 الجماهيرية العربيـة     ليبيريا، ، ليسوتو، لبنانالكويت، قيرغيزستان، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، التفيا،        
، جـزر مارشـال، موريتانيـا،        مالطـة  ، مالي ،ملديف،  ماليزيا  مالوي، ،مدغشقرالليبية، ليتوانيا، لكسمبرغ،    

 ، ناميبيـا  ،ميانمارالمغرب، موزامبيق،     منغوليا، ، موناكو  واليات ميكرونيزيا الموحدة،   ،مكسيكالموريشيوس،  
بـابوا   ١بنمـا،  ، باالو ، باكستان ،مانع النرويج،    نيجيريا، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر،    ، نيبال ناورو،

 ١جمهوريـة مولـدوفا،     جمهورية كوريـا،   ،قطرالبرتغال،   ، بولندا ، الفلبين ،بيرو ١باراغواي، ،غينيا الجديدة 
 االتحاد الروسي، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت فنسنت وغرينادين، ساموا، سان مارينو، سـان           رومانيا،

سنغافورة،  ١سيراليون،تومي وبرنسيبي، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا والجبل األسود، سيشيل،           
  سوازيلندا، السويد،  سلوفاكيا، سلوفينيا، جزر سليمان، الصومال، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سري النكا، السودان،          

 - تايلند، جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة، تيمـور        طاجيكستان، سويسرا، الجمهورية العربية السورية،   
، اإلمارات العربية المتحـدة، المملكـة المتحـدة         أوكرانيادا،  أوغن ، توفالو ، تركيا ، تونس ،تونغالستي، توغو،   

 ١أوروغـواي، لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الواليات المتحـدة األمريكيـة،             
  .، فييت نام، اليمن، زامبيا، زمبابويفانواتو، جمهورية فنزويال البوليفاريةأوزباكستان، 

  
  )٢٠٠٥مايو /  أيار٢٣ و١٨، الثامنة والخامسةتان الجلستان العام(

  
  
  
  
  

                                                           
 .قُبل حضورها في الجمعية مؤقتاً في انتظار وصول أوراق االعتماد الرسمية   ١
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  انتخاب الدول األعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمل عضواً في المجلس التنفيذي  )٨(٥٨ع ص ج
  

 والخمسون الدول األعضاء    الثامنةبعد دراسة توصيات اللجنة العامة، انتخبت جمعية الصحة العالمية            
آذربيجـان، بوتـان،     :اء لها حق تعيين شخص للعمل عضواً في المجلس التنفيذي         التالية باعتبارها دوالً أعض   

  .العراق، اليابان، ليبيريا، مدغشقر، المكسيك، ناميبيا، البرتغال رواندا
 

  )٢٠٠٥مايو /  أيار٢٠، السابعةالجلسة العامة  (
  
  
 فـي لجنـة المعاشـات    تعيين ممثلين: صندوق المعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة      )٩(٥٨ع ص ج

  التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية
  

فيرابن من وفد موريشيوس، عضواً والسيدة . ر السيدة والخمسون الثامنةعينت جمعية الصحة العالمية   
باترسون من وفد أستراليا عضواً بديالً في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية لمدة               . س

  .٢٠٠٨مايو / وات تنتهي في أيارثالث سن
  

  )٢٠٠٥مايو /  أيار٢٣، الثامنةالجلسة العامة  (
  
  
   والخمسونالتاسعةاختيار البلد الذي ستعقد فيه جمعية الصحة العالمية   )١٠(٥٨ع ص ج
  

 من الدسـتور، أن تعقـد جمعيـة         ١٤ والخمسون، عمالً بالمادة     الثامنةقررت جمعية الصحة العالمية     
  . والخمسون في سويسراالتاسعةية الصحة العالم

  
  )٢٠٠٥مايو /  أيار٢٥، التاسعةالجلسة العامة  (

  
  
 عشرة بعـد    والخامسة عشرة بعد المائة     الرابعةتقريرا المجلس التنفيذي عن دورتيه        )١١(٥٨ع ص ج 

  المائة 
  

التنفيـذي   والخمسون علماً، بعد استعراضها لتقريري المجلس        الثامنةأحاطت جمعية الصحة العالمية     
 بالتقريرين المذكورين وأثنت على العمـل       ١، عشرة بعد المائة   والخامسة  عشرة بعد المائة   الرابعةعن دورتيه   

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

  )٢٠٠٥مايو /  أيار٢٥، العاشرةالجلسة العامة  (
  
  
  
  

                                                           
 .٥٨/٢الوثيقة ج   ١
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  القرارات: نياثا
  
  
العمل الصحي فيما يتعلق باألزمات والكوارث، مع التركيز بوجه خاص على الـزالزل               ١-٥٨ع ص ج

  ٢٠٠٤ديسمبر /  كانون األول٢٦وأمواج تسونامي التي حدثت في 
  
  المالريامكافحة   ٢-٥٨ع ص ج
  
  تنقيح اللوائح الصحية الدولية  ٣-٥٨ع ص ج
  
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦اد للفترة المالية قرار فتح أبواب االعتم  ٤-٥٨ ع ص ج
  
  تعزيز التأهب لجائحة األنفلونزا واالستجابة لمقتضياتها  ٥-٥٨ع ص ج
 
األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجـوالن               ٦-٥٨ع ص ج

  السوري المحتل
  
 مـن   ٧برر تطبيق أحكام المادة     الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد ي          ٧-٥٨ع ص ج

  الدستور
  
  جورجيا: متأخرات االشتراكات  ٨-٥٨ع ص ج
  
   العراق: متأخرات االشتراكات  ٩-٥٨ع ص ج
  
  جمهورية مولدوفا: متأخرات االشتراكات  ١٠-٥٨ع ص ج
  
  طاجيكستان: متأخرات االشتراكات  ١١-٥٨ع ص ج
  
  ى رتب ومرتب المدير العاممرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة عل  ١٢-٥٨ع ص ج
  
  اقتراح بتكريس اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: مأمونية الدم  ١٣-٥٨ع ص ج
  
  التمويل المستدام من أجل توقي السل ومكافحته  ١٤-٥٨ع ص ج
  
  مسودة االستراتيجية العالمية للتمنيع  ١٥-٥٨ع ص ج
  
  تعزيز التمتع بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة  ١٦-٥٨ع ص ج
  
   النظم الصحية في البلدان الناميةمتحد أما: الهجرة الدولية للموظفين الصحيين  ١٧-٥٨ع ص ج
  
  



   A58/DIV/5    ٥/نوعاتمت/ ٥٨ج

6 

  ٢٠٠٤التقرير المالي المبدئي غير المراجع عن حسابات المنظمة لعام   ١٨-٥٨ع ص ج
  
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦تقدير االشتراكات للفترة   ١٩-٥٨ع ص ج
  
  م الماليتعديالت على الالئحة المالية والنظا  ٢٠-٥٨ع ص ج
  
  صندوق العقارات  ٢١-٥٨ع ص ج
  
  الوقاية من السرطان ومكافحته  ٢٢-٥٨ع ص ج
  
  لالعجز، بما في ذلك الوقاية والتدبير العالجي والتأهي  ٢٣-٥٨ع ص ج
  
  التخلص من اضطرابات عوز اليود بشكل دائم  ٢٤-٥٨ع ص ج
  
ي مواءمة األنشطة اإلنمائية    عملية إصالح األمم المتحدة ودور منظمة الصحة العالمية ف          ٢٥-٥٨ع ص ج

  التنفيذية على الصعيد القطري
  
  مشاكل الصحية العمومية الناجمة عن استعمال الكحول على نحو ضار  ٢٦-٥٨ع ص ج
  
  تحسين احتواء مقاومة مضادات الميكروبات  ٢٧-٥٨ع ص ج
  
  الصحة اإللكترونية  ٢٨-٥٨ع ص ج
  
  تعزيز السالمة الحيوية في المختبرات  ٢٩-٥٨ع ص ج
  
التعجيل بتحقيق األهداف اإلنمائية ذات الصلة بالصحة والمتفق عليها دولياً، بما في ذلك               ٣٠-٥٨ع ص ج

  األهداف الواردة في إعالن األلفية
  
  العمل من أجل ضمان التغطية الشاملة للتدخالت في مجال صحة األم والوليد والطفل  ٣١-٥٨ع ص ج
  
  تغذية الرضع وصغار األطفال  ٣٢-٥٨ع ص ج
  
  التمويل الصحي المستدام والتغطية الشاملة والتأمين الصحي االجتماعي  ٣٣-٥٨ع ص ج
  
  مؤتمر القمة الوزاري المعني بالبحوث الصحية  ٣٤-٥٨ع ص ج
  
  
  

=     =     =  


