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  ٣/ متنوعات/٦١ج  والستون الحادية    جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٨ يونيو/ حزيران ٥  

  A61/DIV/3    
  
  
  

  المقررات اإلجرائية وقائمة بالقرارات
  

  
  المقررات اإلجرائية: أوال

  
  

  تشكيل لجنة أوراق االعتماد  )١(٦١ع ص ج
  

لجنـة ألوراق االعتمـاد تتـألف مـن منـدوبي            تونالحاديـة والـس   عينت جمعية الصحة العالمية       
غينيا االستوائية، إندونيسيا، إسرائيل، كينيا، الجماهيرية العربية الليبية، الجبل األسود،          : األعضاء التالية  الدول

  .بنما، الفلبين، سانت كيتس ونيفيس، السنغال، جزر سليمان، أوكرانيا
  

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

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

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

عيـة الـصحة     جم ةرئيـس  (يرلندا الشمالية، جمهورية فنزويال البلوليفارية، والسيدة جين هالتون، أستراليا        أو
  ).ا، بحكم منصبهالستينالعالمية 

  
  )٢٠٠٨مايو /  أيار١٩الجلسة العامة األولى، (

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

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

  
  )غيانا (رامسامي. ل الدكتور   :لرئيسا
  

  ) الديمقراطية الشعبيةالوجمهورية  (بونميك دااللويالدكتور   :نواب الرئيس

  )إستونيا(ماريبو . السيدة م

  )ملديف( يوسف عبد العزيزالدكتور 
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  )الكونغو(راؤول . السيدة إي

  )السودان(عبد القادر . الدكتور ك
  

  )٢٠٠٨ مايو / أيار١٩الجلسة العامة األولى، (
  
  
  انتخاب أعضاء مكتبي اللجنتين الرئيسيتين  )٤(٦١ع ص ج

  
، بعد دراسة توصيات لجنة الترشـيحات، عـضوي         الحادية والستون انتخبت جمعية الصحة العالمية       

  :مكتب اللجنتين الرئيسيتين التاليين
  

  )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(دا سيلفا . أو. السيد ج  :نائبا الرئيس  ":أ"اللجنة 

  )أوروغواي (مونيوث. ج. الدكتور م        
  

  )زمبابوي(اريرنياتوا ب. 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" للجنة الجلسة األولى

  
  

  ء اللجنة العامةإنشا  )٥(٦١ع ص ج
  
، بعد دراسة توصيات لجنـة الترشـيحات، منـدوبي          الحادية والستون انتخبت جمعية الصحة العالمية       

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

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

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

مؤقت الذي أعده المجلس التنفيذي في      جدول األعمال ال   الحادية والستون أقرت جمعية الصحة العالمية       
  .وبندين فرعيين وإضافة بند فرعي تكميليبند واحد  بعد المائة بعد حذف العشرينالثانية ودورته 

  
  )٢٠٠٨مايو /  أيار١٩الجلسة العامة الثانية، (

  
  
  فحص أوراق االعتماد  )٧(٦١ع ص ج
  

 ،لبانيـا أ فغانستان،أ :تماد الوفود التالية  صحة أوراق اع   الحادية والستون أقرت 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 ني دار السالم،   برو البرازيل،

تشاد، شيلي، الصين، كولومبيا، جزر القمر، الكونغو، جزر كوك، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، كوبـا،               
نغو الديمقراطية، الدانمرك،   قبرص، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جمهورية الكو        

 ،إسـتونيا  إريتريـا، إكـوادور، مـصر، الـسلفادور، غينيـا االسـتوائية،           الجمهورية الدومينيكية،   جيبوتي،  
 ،غينيـا غواتيمـاال،   غرينـادا،   ،  اليونان  غانا، جورجيا، ألمانيا،  ،غامبيا فرنسا، غابون،    فنلندا، فيجي، إثيوبيا،
 ، جمهوريـة إيـران اإلسـالمية      ، إندونيسيا ،الهندأيسلندا،   ، هنغاريا راس، غيانا، هايتي، هندو   ،بيساو - غينيا

 ، كيريبـاتي، الكويـت،     كينيـا  ، كازاخـستان  ،األردناليابـان،    ،جامايكـا إيطاليا،   ،إسرائيل،   أيرلندا العراق،
يـة الليبيـة،     الجماهيرية العرب   ليبيريا، ، ليسوتو، لبنان جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، التفيا،       قيرغيزستان،

، جزر مارشال، موريتانيا، موريـشيوس،       مالطة ، مالي ،ملديف،  ماليزيا  مالوي، ،مدغشقرليتوانيا، لكسمبرغ،   
 ،ميانمارالمغرب، موزامبيق، مولدوفا، موناكو، منغوليا، الجبل األسود،   واليات ميكرونيزيا الموحدة،،المكسيك
  بنمـا،  ، باالو ، باكستان ،مانع النرويج،    نيجيريا، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر،    ، نيبال  ناورو، ،ناميبيا

  رومانيـا،  ، جمهوريـة كوريـا،    قطـر البرتغـال،    ، بولنـدا  ، الفلبـين  ، بيرو  باراغواي، ،بابوا غينيا الجديدة  
موا، سان مـارينو،     سانت فنسنت وغرينادين، سا     سانت لوسيا،  الروسي، رواندا، سانت كيتس ونيفيس،     االتحاد

 سنغافورة، سـلوفاكيا،     سيراليون، ، سيشيل، لعربية السعودية، السنغال، صربيا   سان تومي وبرنسيبي، المملكة ا    
 سـورينام، سـوازيلند،     النكـا، الـسودان،     جنوب أفريقيا، أسبانيا، سري     الصومال، سلوفينيا، جزر سليمان،  

 اليوغوسالفية الـسابقة،    تايلند، جمهورية مقدونية  ستان،   طاجيك سويسرا، الجمهورية العربية السورية،    السويد،
، اإلمـارات العربيـة     أوكرانياأوغندا،   ،توفالو ، تركيا ، تونس  ترينيداد وتوباغو،  ،تونغاتي، توغو،    لش -تيمور

المتحدة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، جمهورية تنزانيا المتحـدة، الواليـات المتحـدة               
  .، فييت نام، اليمن، زامبيا، زمبابويفانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية أوزبكستان،  أوروغواي،ألمريكية،ا
  

  ؛٢٠٠٨مايو /  أيار٢١، الخامسة الجلسة العامة(
  )٢٠٠٨مايو / أيار/ ٢٣، السابعةالجلسة العامة 
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  ل عضواً في المجلس التنفيذيانتخاب الدول األعضاء التي لها حق تعيين شخص للعم  )٨(٦١ع ص ج
  

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

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

  )٢٠٠٨مايو /  أيار٢٣، السابعةالجلسة العامة (
  
  
تعيين ممثلين فـي لجنـة المعاشـات    : صندوق المعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة      )٩(٦١ع ص ج

  التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية
  

عـضواً    دنكييرا من وفد غانـا     –إبنيزر آبياه   لدكتور  ا الحادية والستون عينت جمعية الصحة العالمية       
عضواً بديالً في لجنة المعاشـات التقاعديـة لمـوظفي    والدكتورة باالنيتينا توبويماتاغي تولوب من وفد ساموا        
  .٢٠١١مايو / منظمة الصحة العالمية لمدة ثالث سنوات تنتهي في أيار

  
  )٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤، الثامنةالجلسة العامة  (

  
  
    والستونالثانيةاختيار البلد الذي ستعقد فيه جمعية الصحة العالمية   )١٠(٦١ع ص ج
  

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

  
  )٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤، الثامنةالجلسة العامة (

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

  بعد المائة
  

 المجلس التنفيذي عن    لتقريريعلماً، بعد استعراضها     الحادية والستون أحاطت جمعية الصحة العالمية     
 وأثنت على العمل الذي     بالتقارير المذكورة  ١ئة،دورتيه الحادية والعشرين بعد المائة والثانية والعشرين بعد الما        

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

  )٢٠٠٨مايو /  أيار١٩، الثانيةالجلسة العامة (
  
  
  
  

                                                      
 .٦١/٢الوثيقة ج   ١
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  القرارات: ثانيا
  
  
  تملة المحدقة بعملية االستئصالآلية للسيطرة على المخاطر المح: شلل األطفال  ١-٦١ع ص ج
  
  )٢٠٠٥(تطبيق اللوائح الصحية الدولية   ٢-٦١ع ص ج
  
األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجوالن              ٣-٦١ع ص ج

  السوري المحتل
  
  استراتيجيات الحد من تعاطي الكحول على نحوٍ ضار  ٤-٦١ع ص ج
  
– ٢٠٠٦ينـاير   /  كـانون الثـاني    ١ر المالي والبيانات المالية المراجعة للمـدة        التقري  ٥-٦١ع ص ج

  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون األول ٣١
 
 وثغرة التمويل الخاص بالغرضـين االسـتراتيجيين        ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإليرادات المتنوعة     ٦-٦١ع ص ج

  ١٣و ١٢
  
 مـن   ٧يق أحكام المادة    الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطب           ٧-٦١ع ص ج

  الدستور
  
  قيرغيزستان: الترتيبات الخاصة بشأن تسوية المتأخرات  ٨-٦١ع ص ج
  
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي إلى جمعية الصحة  ٩-٦١ع ص ج
  
  تعديالت على النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ١٠-٦١ع ص ج
  
  أسلوب عمل جمعية الصحة  ١١-٦١ع ص ج
  
  تنفيذ خطة العمل: التعددية اللغوية  ١٢-٦١ع ص ج
  
  تعديالت على النظام األساسي: الوكالة الدولية لبحوث السرطان  ١٣-٦١ع ص ج
  
  تنفيذ االستراتيجية العالمية :توقي األمراض غير السارية ومكافحتها  ١٤-٦١ع ص ج
  
  االستراتيجية العالمية للتمنيع  ١٥-٦١ع ص ج
  
  ة األنثويةتشويه األعضاء التناسلي  ١٦-٦١ع ص ج
  
  صحة المهاجرين  ١٧-٦١ع ص ج
  
  رصد تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ١٨-٦١ع ص ج
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  تغير المناخ والصحة  ١٩-٦١ع ص ج
  
  تقرير مرحلي ثنائي السنوات: تغذية الرضع وصغار األطفال  ٢٠-٦١ع ص ج
  
  العمومية واالبتكار والملكية الفكريةاالستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة   ٢١-٦١ع ص ج
  
  
  

=     =     =  


