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  ٢٠٠٩مايو /  أيار١٩   الستون والثانيةجمعية الصحة العالمية              ٢العدد 
  
  

  ٢٠٠٩ مايو / أيار١٩، الثالثاءبرنامج االجتماعات ليوم 
  
  

  الجلسة العامة  الساعة
   الجمعيةقاعة

  "أ"اللجنة 
  ١٨القاعة 

  اجتماعات أخرى
  ٧القاعة

    انيةالجلسة الث  الجلسة العامة الثالثة  ٩‚٠٠

  لجنة أوراق االعتماد      ١٤‚٠٠

      الرابعةالجلسة العامة   ١٤,٣٠

البند مناقشة  بعد االنتهاء من    
   في الجلسة العامة٤

    الجلسة الثالثة  

    الجلسة الرابعة    ١٨,٠٠

  
  

  المحتويات
  ٢  .........................................................برنامج عمل جمعية الصحة  :أوال
  ٧  ................................................................. الجلساتعن تقرير   :ثانيا
  ١٢  .................................................................االجتماعات األخرى  :ثالثاً
  ١٥  .........................قائمة مؤقتة بأسماء المتحدثين أثناء المناقشة بالجلسات العامة  :رابعاً
  ١٧  ............................................................................التبليغات  :خامسا

  
  البريد الشخصي    األمن

إذا واجهتم أية حالة طوارئ ذات صلة باألمن، أو إذا كـان لـديكم أي               
تساؤل خاص عن أمنكم أثناء وجودكم في جنيـف، يرجـى االتـصال             

لمناوب في منظمة الصحة العالمية على هاتف       الموظف ا / بمكتب األمن 
  +.٤١) ٠(٢٢ ٧٩١ ١١ ١٧: رقم

ونود أيضاً أن نذكركم بأن عمليات الفحص األمني أثناء جمعية الصحة           
العالمية قد زادت فيما يتعلق بالمركبات والمارة علـى الـسواء، ممـن             
يقصدون الدخول إلى قصر األمم، والمناطق التي توجد فيهـا قاعـات            

وبناء عليه فإننا ننصحكم بأن تحـضروا معكـم الوثـائق           . راتالمؤتم
الالزمة إلثبات الهوية، ووثائق االعتماد المالئمة ليسهل عليكم دخـول          

  .المنطقة التي ستُعقد فيها جمعية الصحة

يرجى من السادة المندوبين وممثلي المنظمات غيـر          
الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمة الـصحة        

 التفضل بالتوجـه كـل يـوم إلـى مكتـب            العالمية
االستعالمات للحصول على بريدهم الشخصي وعلـى       
  .الرسائل التي تنتظرهم وعلى الدعوات الموجهة إليهم
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  برنامج عمل جمعية الصحة :أوال
  

  ٢٠٠٩مايو /  أيار١٩، الثالثاءليوم 
  

 ٩‚٠٠الساعة  -قاعة الجمعية   الثالثةالجلسة العامة 

  مناقشة عامة  -  )تابع (٣البند 

 ٩,٠٠الساعة  - ١٨القاعة   "أ"الجلسة الثانية للجنة 
  المسائل التقنية والصحية  )تابع (١٢البند 

  )٢٠٠٥(تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية   -  ٢-١٢البند 
  ٦٢/٦الوثيقة ج    

  توقي العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  -  ٣-١٢البند 
  ١ضافة  إ٦٢/٧ وج٦٢/٧الوثيقة ج    

تبادل فيروسـات األنفلـونزا     : التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة     -  )تابع (١-١٢البند 
  والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى

  ١ إضافة ٦٢/٥ وج٦٢/٥الوثيقة ج    

 ١٤,٠٠الساعة  - ٧القاعة   لجنة أوراق االعتماد

 ١٤‚٣٠الساعة  -قاعة الجمعية   الرابعةالجلسة العامة 

  ضيف الجمعيةخطاب يلقيه   ٤ند الب

   مناقشة عامة-  )تابع (٣البند 

  في الجلسة العامة٤بعد االنتهاء من البند  - ١٨القاعة   "أ"الثالثة للجنة الجلسة 

  المسائل التقنية والصحية  )تابع (١٢البند 

  الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تعزيز النظم الصحية  -  ٤-١٢البند 

 ٨ق١٢٤ت م القـرارين ،  ١/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ت م الوثيقة  
  ٦٢/٨جالوثيقة و؛٧ الملحق ،٩ق١٢٤ت مو 

  اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة  -  ٥-١٢البند 

، ٦ق١٢٤ت م، القـرار    ١/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ت م الوثيقة  
   ٦٢/٩جوالوثيقة ، ٧الملحق 
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 ١٨,٠٠الساعة  - ١٨القاعة   "أ"الجلسة الرابعة للجنة 

  المسائل التقنية والصحية  )تابع (١٢البند 

  رصد تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  -  ٦-١٢البند 

  ٦٢/١٠الوثيقة ج  

  تغير المناخ والصحة  -  ٧-١٢البند 

، ٥ق١٢٤ت م، القـرار    ١/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ت م الوثيقة  
  ٦٢/١جالوثيقة  و؛٧ والملحق ١الملحق 

االستراتيجية وخطـة   : الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية      -  ٨-١٢البند 
  العمل العالميتان

 ٢ إضافة   ٦٢/١٦ وج ١ إضافة   ٦١/١٦ وج ٦٢/١٦الوثائق ج   
  ٣ إضافة ٦٢/١٦وج

  
  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٠األربعاء، 

  
  اجتماعات أخرى  "ب"اللجنة   "أ"اللجنة   الجلسة العامة  الساعة

        لخامسةاالجلسة العامة   ٩‚٠٠

 فـي   ٣عند بدء البنـد     
  الجلسة العامة

    الجلسة األولى  الخامسةالجلسة   

    الجلسة الثانية  السادسةالجلسة     ١٤,٣٠

  اللجنة العامة        ١٧,٣٠
 

 ٩‚٠٠الساعة   الخامسةالجلسة العامة 

  تقرير لجنة أوراق االعتماد  -  

    مناقشة عامة-  )تابع (٣البند 

  
  

  العامةفي الجلسة ٣عند بدء البند   "أ"جنة  للالخامسةالجلسة 

الميزانية البرمجية بما في ذلك  ،الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل  ١١البند 
  ٢٠١١-٢٠١٠المقترحة 

 ٢ إضافة ٦٢/٤ وج١ إضافة ٦٢/٤ وج٦٢/٤الوثائق ج  
  ١ورقة مؤتمر رقم /  أ/٦٢وج
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  المسائل التقنية والصحية  ) تابع (١٢البند 

االستراتيجية وخطـة   : الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية      -  ٨-١٢البند 
  العمل العالميتان

 ٢ إضافة   ٦٢/١٦ وج ١ إضافة   ٦١/١٦ وج ٦٢/١٦الوثائق ج   
  ٣ إضافة ٦٢/١٦وج

  في الجلسة العامة٣عند بدء البند   "ب" للجنة األولىالجلسة 

  افتتاح أعمال اللجنة  ١٣البند 

  الرئيس والمقرر  انتخاب نائبي -  

األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس   ١٤البند 
  الشرقية وفي الجوالن السوري المحتل

وثيقة / ٦٢وج١ إضافة ٦٢/٢٤وج ٦٢/٢٤الوثائق ج  
وثيقة / ٦٢ وج٢/وثيقة معلومات/ ٦٢ وج١/معلومات
  ١ورقة مؤتمر رقم / ب/ ٦٢ وج٣/معلومات

 ١٤,٣٠الساعة   "أ" للجنة سةالسادالجلسة 

  المسائل التقنية والصحية  ) تابع (١٢البند 

توقي ومكافحة السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد   -   ٩-١٢البند 
  المقاومة لألدوية

  ١ إضافة ٦٢/٢٠ وج٦٢/٢٠الوثيقتان ج  

 ١٤,٣٠الساعة   "ب" للجنة الثانيةالجلسة 

  الميزانيةمسائل البرنامج و  ١٥البند 

  تقييم األداء: ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية   -  ١-١٥البند 

  ٦٢/٢٥الوثيقة ج  

 ١٧,٣٠الساعة   اللجنة العامة 

لوضع قائمة االنتخاب السنوية للدول األعضاء التي لها حـق تعيـين              
  شخص للعمل عضواً في المجلس التنفيذي، واستعراض برنامج العمل
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  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢١الخميس، 
  

  "ب"اللجنة   "أ"اللجنة   الجلسة العامة  الساعة

      الجلسة العامة السادسة  ٩‚٠٠

    السابعةالجلسة     فور رفع الجلسة العامة

 فـي   ١١فور االنتهاء من مناقشة البنـد       
  "أ"اللجنة 

  الجلسة الثالثة    

  الرابعةالجلسة   الثامنةالجلسة     ١٤,٣٠

      السابعةالجلسة العامة   ١٧‚٠٠
  

 ٩‚٠٠الساعة    العامة السادسةالجلسة 

  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  ٨البند 

  
 فور رفع الجلسة العامة  "أ" للجنة السابعةالجلسة 

الميزانية البرمجية بما في ذلك  ،الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل   )تابع (١١البند 
  ٢٠١١-٢٠١٠المقترحة 

  ٢٠١١-٢٠١٠ماد للفترة المالية للنظر في قرار فتح أبواب االعت  

  المسائل التقنية والصحية  )تابع (١٢البند 

توقي ومكافحة السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد   -  )تابع (٩-١٢البند 
  المقاومة لألدوية

 "أ" في اللجنة ١١فور االنتهاء من مناقشة البند   "ب" للجنة الثالثةالجلسة 

  ئل البرنامج والميزانيةمسا  )تابع( ١٥البند 

  مسائل مراجعة الحسابات والمراقبة  ١٦البند 

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي

  المسائل المالية  ١٧البند 

  شؤون العاملين  ١٨البند 

 ١٤‚٣٠الساعة   "أ" للجنة الثامنةالجلسة 

  المسائل التقنية والصحية  )تابع (١٢البند 

   الخاصة بالمسائل التقنية والصحيةالتقارير المرحلية  -  ١٠-١٢البند 
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 ١٤‚٣٠الساعة   "ب" للجنة الرابعةالجلسة 

  المسائل المالية  )تابع (١٧البند 

  مناقشة أي بنود تظل مفتوحةاالنتهاء من   

 ١٧,٠٠الساعة   السابعةالجلسة العامة 

  الجوائز  ٧البند 

  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  ٦البند 

  ٢٠٠٩يو ما/  أيار٢٢الجمعة، 
  

  "ب"اللجنة   "أ"اللجنة   الجلسة العامة  الساعة

  الجلسة الخامسة  التاسعةالجلسة     ٩‚٠٠

  السادسةالجلسة   العاشرةالجلسة     ١٤,٣٠

" أ"فور اختتام أعمال اللجنتين     
  "ب"و

      الجلسة العامة الثامنة

  

 ٩,٠٠الساعة   "أ" للجنة التاسعةالجلسة 

  تظل مفتوحةاالنتهاء من مناقشة أي بنود   

  وضع اللمسات األخيرة على القرارات والتقارير  -

 ٩,٠٠الساعة   "ب" للجنة الخامسةالجلسة 

  وضع اللمسات األخيرة على القرارات والتقارير  -

 ١٤,٣٠الساعة   "أ"للجنة  العاشرةالجلسة 

  وضع اللمسات األخيرة على القرارات والتقارير  -

 ١٤,٣٠عة السا  "ب" للجنة السادسةالجلسة 

  وضع اللمسات األخيرة على القرارات والتقارير  -

 "ب"و" أ"فور اختتام أعمال اللجنتين   الجلسة العامة الثامنة

  تقارير اللجنتين الرئيسيتين   ٨البند 

  اختتام أعمال الجمعية  ٩البند 
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  الجلساتعن تقرير   :ثانياً
  

  
    الجلسة العامة األولى

  )غيانا(امسامي الدكتور لزلي ر: الرئيس  
  رئيس جمعية الصحة العالمية الحادية والستين  

  )سري النكا (سيلفاالسيد نيمال سريباال دي   :الحقاً
  رئيس جمعية الصحة العالمية الثانية والستين  

  افتتاح أعمال الجمعية  ١البند 

، ن بافتتاح جمعية الصحة العالمية الثانية والستي      رامساميقام الدكتور لزلي      
ب بالنيابة عن جمعية الصحة ومنظمة الـصحة العالميـة بالـضيوف          ورح

زونيكدز، المدير العام لمكتب األمم     أوردالخصوصيين وهم السيد سرجوي     
المتحدة في جنيف، والسيد بيير فرانسوا انجر، مستشار الدولـة، ورئـيس            
إدارة العمل االجتماعي والصحة لجمهورية وكانتون جنيـف، ومـسؤولو          

تون ومدينة وجامعة جنيف، ومسؤولو وكاالت منظومة األمم        جمهورية وكان 
  .المتحدة، باإلضافة إلى ممثلي المجلس التنفيذي

دزونيكيدز، ممثل األمـين العـام لألمـم        رد سرجوى أو  يودعا الرئيس الس    
  .المتحدة إلى التحدث إلى الجمعية

ولـة،  ثم أعطى الرئيس الكلمة إلى السيد بيير فرانسوا انجر، مستـشار الد             
  .ورئيس إدارة العمل االجتماعي والصحة لجمهورية وكانتون جنيف

  .وأدلى رئيس جمعية الصحة العالمية الحادية والستين ببيان  

  تعيين لجنة أوراق االعتماد  ١-١البند 

 مـن النظـام الـداخلي       ٢٣ رئيس الدورة، ووفقاً للمـادة       بناء على اقتراح    
ة أوراق االعتماد المشكلة من منـدوبي       للمنظمة، قامت الجمعية بتعيين لجن    
  :الدول األعضاء االثنتي عشرة التالية

  ألبانيا  
  أندورا
  بليز

  بروني دار السالم
  الرأس األخضر

  تشاد

  اليونان
  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  ملديف
  موزامبيق

  عمان
  جمهورية فنزويال البوليفارية

  انتخاب الرئيس  ٢-١البند 

 من النظام الداخلي، والتي تم تنقيحها بموجب القـرار          ٢٤ة  بمقتضى الماد   
، دعا الرئيس جمعية الصحة إلى دراسة قائمة أسماء الوفود  ١١-٦١ع ص ج

المقترحين للترشيح لمنصب الرئيس ونواب الرئيس الخمسة لجمعية الصحة         
  .العالمية الثانية والستين



Journal - No.2 - 8 -  ٢العدد  -الجريدة  

 ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٢-١٨مم، جنيف،  قصر األ. الثانية والستونلعالمية جمعية الصحة ا

ة الصحة علـى ترشـيح       من النظام الداخلي، وافقت جمعي     ٧٨ووفقاً للمادة     
كيـة رئيـساً    ز، وتم انتخابه بالت   )سري النكا (مال سريباال دي سيلفا     يالسيد ن 

  .لجمعية الصحة العالمية الثانية والستين، وأخذ مقعد الرئاسة

  )مستأنفة(الجلسة العامة األولى 

انتخاب نواب الرئيس الخمسة، ورئيسي اللجنتين الرئيـسيتين وإنـشاء            ٣-١البند 
   العامةاللجنة

دعا الرئيس جمعية  الصحة إلى بحث العروض المقدمة للترشيح لمناصب             
  .نواب الرئيس

  )بيرو(الدكتور أوسكار  إجارتي أوبيلوز   
  )الكاميرون(السيد أندريه ماما فودا 

  )السويد( إريك هولم –الدكتور الرس 
  )اليمن(راصع . ي. الدكتور أ

  )جزر مارشال( الدكتور أمنتا ماتيو 

  ١.كيةزوتم انتخاب نواب رئيس جمعية الصحة بالت  

رئيـساً  ) المكسيك(تم انتخاب الدكتور فرناندو مينسيس جونزالز       ": أ"اللجنة    
  .كيةزللجنة بالت

رئيـساً للجنـة    ) نيوزلنـدا (تم انتخاب السيد ستيفن ماكرنـان       ": ب"اللجنة    
  .كيةزبالت

اب منـدوبي البلـدان الـسبعة     من النظام الداخلي، تم انتخ   ٣١ووفقاً للمادة     
عشرة التالية أعضاء في اللجنة العامة، إلى جانب رئيس الجمعية ونـواب            

  :الرئيس، ورؤساء اللجان الرئيسية

  أفغانستان  
  أرمينيا

  بنغالديش
  الصين

  كوستاريكا
  كوت ديفوار

  كوبا
  الجمهورية التشيكية

  جيبوتي

  فرنسا
   بيساو–غينيا 
  كينيا

  االتحاد الروسي
  رواندا

  سوازيلند
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى     

  وأيرلندا الشمالية
  الواليات المتحدة األمريكية

    الجلسة العامة الثانية
  ) سري النكا ( دي سيلفاالسيد نيمال سيريباال   :الرئيس   

  رئيس جمعية الصحة العاليمة  الثانية والستين   
  ) بيرو(الدكتور أوسكار أوغارت اوبيلوز    :الحقاً

   رئيس جمعية الصحة العالمية الثانية والستين نائب  

                                                           
  .أسماء نواب الرئيس الخمسة تظهر وفقاً لترتيب سحب القرعة    ١
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افتتح رئيس جمعية الصحة العالمية الثانية والستين الجلسة العامـة الثانيـة              
  وتوجه بكلمة أمام الجمعية

  إقرار جدول األعمال وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيسيتين  ٤-١البند 

 اقتراح مقدم من المديرة العامـة،       أفاد الرئيس بأن اللجنة العامة نظرت في        
تم  إعداده بالتشاور مع رئيس جمعية الصحة العالمية الحاديـة والـستين،             
ومع رئيس الدورة الرابعة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيـذي، ومـع            

ووافقت اللجنـة   . الدول األعضاء، وذلك الختزال مدة انعقاد جمعية الصحة       
 في  نود التالية لجدول األعمال المؤقت، الواردة     العامة على تأجيل مناقشة الب    

  : ، وذلك كما يلي٦٢/١/الوثيقة ج

بنود جدول األعمال المؤقتة المقترحة للنظر فيهـا مـن قبـل الـدورة                -  
ينـاير  / فيذي في كانون الثاني   السادسة والعشرين بعد المائة للمجلس التن     

٢٠١٠ :  
  

  ة للمواد الكيميائيةنهج استراتيجي حيال اإلدارة الدولي  ١٤-١٢  
  السالمة الغذائية  ١٦-١٢  
  التهاب الكبد الفيروسي  ١٧-١٢  

بنود جدول األعمال المؤقتة المقترحة للنظر فيها من قبل جمعية الصحة             -  
  :العالمية الثالثة والستين

 فـي مجـال   ومـسؤولياتها دور منظمة الصحة العالميـة       ٨-١٢  
  البحوث الصحية

  ية المزيفةالمنتجات الطب  ٩-١٢  
  زرع األعضاء والنُسج البشرية  ١٠-١٢  
  مكافحة داء شاغاس والتخلص منه  ١٢-١٢  
تعزيز قدرات الحكومات على إشراك القطـاع الخـاص           ١٣-١٢  

  بشكل بنّاء في توفير خدمات الرعاية الصحية األساسية
  انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ١-١٨  
  ، الشراكاتالمسائل اإلدارية  ١٩  
التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات          ٢٠  

  الحكومية الدولية

 علـى البنـد   باإلبقاءي ـ القاضالعامـةكما أفاد الرئيس بشأن قرار اللجنة         
إعادة ترقيمه ليـصبح البنـد    الذي تم   ( من جدول األعمال المؤقت      ١٥-١٢
توقي ومكافحة السل المقاوم لألدوية المتعـددة والـسل الـشديد           ) "٩-١٢

  . في هذا البند" أ"وستنظر اللجنة "  المقاومة لألدوية

بعد ذلك أفاد الرئيس بأن اللجنة العامة أوصت بحذف البنود التاليـة مـن                
جدول األعمال المؤقت لعدم وجود بنود أعمال مقابلة لها يتم تناولهـا فـي              

" قبول الدول األعضاء والدول األعضاء المنتـسبة الجديـدة         "٥د  البن: إطار
ووافقت ". تقدير اشتراكات الدول األعضاء المنتسبة الجديدة      "٦-١٧والبند  

  .جمعية الصحة على هذا االقتراح
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عديالت في  وستنعكس هذه الت  . واعتمد جدول األعمال المؤقت كما تم تعديله        
  . ١ تنقيح ٦٢/١الوثيقة ج

لرئيس توصية اللجنة العامة والقاضية باختتام أعمال جمعية الـصحة      وقدم ا   
وحظيت هذه التوصـية   .  مايو /أيار ٢٢العالمية الثانية والستين يوم الجمعة      

  بموافقة جمعية الصحة 

تقريرا المجلس التنفيذي عن دورتيه الثالثة والعشرين بعد المائة والرابعة            ٢البند 
  والعشرين بعد المائة

   نائب رئيس المجلس التنفيذي، السير ليام دونالدسون، تقريرهقدم  

  كلمة الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة  ٣البند 

  قدمت المديرة العامة تقريرها عن عمل منظمة الصحة العالمية   

وأعلن الرئيس بأنه ينبغي لألعضاء الراغبين في تقديم اقتراحـات بـشأن              
اء الذين لهم حق تعيين شخص للعمل في المجلس         االنتخاب السنوي لألعض  

 من عصر يـوم     ١٦,٠٠التنفيذي، أن يقوموا بذلك في موعد أقصاه الساعة         
وينبغي أن تقدم هذه االقتراحـات      . ٢٠٠٩مايو  /  أيار ١٩ثاء الموافق   الثال

  .إلى مساعد سكرتير جمعية الصحة 

  المناقشة العامة  -  

" مع إيالء اهتمام خاص للمحور المتعلق      ٣استأنف الرئيس النظر في البند        
ودعا الرئيس  " باألزمة المالية واالقتصادية وتأثيرها على الصحة في العالم       

المتحدثين األولين إلى المنبر، وهما مندوب المكـسيك ومنـدوب جنـوب            
الذي تناول الكلمة باسم الجماعـة اإلنمائيـة للجنـوب األفريقـي            (أفريقيا  

ـ          وتناول الكلمة   ). ساداك(  دبعد هذين المتحدثين منـدوبو كـل مـن تايالن
الذي تحدث باسم   (والواليات المتحدة األمريكية والصين وجمهورية التشيك       

الذي تحدث باسـم مجلـس وزراء الـصحة         (واألردن  ) االتحاد األوروبي 
 اوكينيا وبنغالدش والبرازيل وأستراليا والنرويج واليونان وفنلنـد       ) العرب
  .وكندا 

    "أ"ول للجنة االجتماع األ
  )المكسيك(مينسيس غونزاليز . الدكتور ف:  الرئيس  

   اللجنةلافتتاح أعما  ١٠البند 

 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالميـة، انتخبـت          ٣٦بمقتضى المادة     
والدكتور محمد بن حمد بن جاسم      ) ليسوتو(راماتاالبينج  مفو  اللجنة الدكتور   

   .مقرراً) تركيا(، واآلنسة سيفيم أيدين نائبين للرئيس) قطر(آل ثاني 

  المسائل التقنية والصحية  ١٢البند 

تقدم أحد الوفود باقتراح إلنشاء أفرقة عاملة لمناقشة القـضايا المطروحـة              
  . وحظي هذا االقتراح بموافقة اللجنة. ١٢بموجب البند 
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ت األنفلونزا والتوصل   تبادل فيروسا : التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة     -  ١-١٢البند 
  إلى اللقاحات والفوائد األخرى

وبطلـب مـن الـرئيس قـدم        . فُتح البند للنقاش وتناول أحد الوفود الكلمة        
  .المستشار القانوني توضيحات إضافية

المعني بالتأهب  وبدعوة من الرئيس، أبلغ رئيس االجتماع الحكومي الدولي           
يروسات األنفلـونزا والتوصـل إلـى       تبادل ف : لمواجهة األنفلونزا الجائحة  
 ١٥اللجنة بنتائج االجتماع المنعقد في الفترة من         ،اللقاحات والفوائد األخرى  

  . ٢٠٠٩ مايو/ أيار ١٦إلى 

  . الكلمةاً وفد٢٨فُتح باب النقاش وتناول   

 من النظام الداخلي لجمعية الـصحة العالميـة أعطـى           ٤٨بمقتضى المادة     
ثـم أعطـى    . لمنظمة الدولية للهجرة الذي ألقى كلمة      ا لممثلالرئيس الكلمة   

  .الرئيس الكلمة لممثل تايبيه الصينية

  .بعد ذلك دعا الرئيس األمانة للرد على القضايا المطروحة  

 النظر في   مواصلة في انتظار    مفتوحاًوقد تقرر أن يبقى على البند الفرعي          
  .التقرير
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  األخرى عاتاالجتما: ثالثاً
  

  :عقد قبل جمعية الصحة وخاللهاتُنما إلى علم األمانة أن االجتماعات التالية س  
  

  ٢٠٠٩مايو /  أيار١٩، الثالثاء
  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  ١٦القاعة 

  األفريقي في اإلقليم وفود الدول األعضاءاجتماع 
  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية

  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  ٢٤القاعة 

  اجتماع فريق وزراء الصحة المصغر في الجماعة الكاريبية

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  ٩القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط
  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية بالعربية واإلنكليزية والفرنسية

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٤القاعة 

  يةاجتماع تنسيقي للمجموعة النورد

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٨القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم غرب المحيط الهادئ

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
 ٤القاعة 

  " والتعاون القطريePORTUGUÊSEشبكة "

  ١٤,٣٠-١٣,٣٠الساعة 
  ٨القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم جنوب شرق آسيا

  ١٤,٣٠-١٣,٠٠الساعة 
  ٩القاعة 

الشفافية في مجال األدوية والحوكمة الجيدة في       : "مملكة األردنية الهاشمية  ال
  "األردن

  ١٩,٠٠-١٧,٣٠الساعة 
  ٤القاعة 

ورقة رابحة محليـة    : المعارف المحلية : "اجتماع اللجنة األفريقية المشتركة   
  "ترفد القدرة على تعزيز الصحة وحصائلها

  ١٩,٠٠-١٧,٣٠الساعة 
  ٩القاعة 

 –الدروس المستفادة من األزمة الماليـة        "ةية للخدمات العام  المؤسسة الدول 
 هي مفتاح بلوغ هدف توفير الرعاية الصحية للجميـع          تكيف أن الحكوما  
  بناء على دعوة فقط". وليس األسواق

  ١٩,٠٠-١٧,٣٠الساعة 
  ٢٢القاعة 

األثر المترتب علـى ظـاهرة      : "المؤسسة الدولية المعنية بمرض ألزهايمر    
  "ياًالخرف عالم

  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٠، األربعاء
  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  ٧القاعة 

 وشبكة األدوية التابعة التحاد     CMCمؤسسة العمل الكنسي من أجل الصحة       
تحفيـز األطـراف الفاعلـة المحليـة        : دعوة إلى العمل  : "الكنائس العالمي 

اء على  بن". والعالمية لمواجهة التحدي المتعاظم الذي تمثله مقاومة الجراثيم       
  .دعوة فقط
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  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  ١٦القاعة 

  األفريقي في اإلقليم وزراء الصحةاجتماع 
  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  ٩القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط
  .ية والفرنسيةستوفر خدمات الترجمة الفورية بالعربية واإلنكليز

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
  ٤القاعة 

  اجتماع تنسيقي للمجموعة النوردية

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٢٣القاعة 

  اجتماع تنسيقي لمجموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٨القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم غرب المحيط الهادئ

  ١٣,٠٠-١١,٠٠الساعة 
  ٤ة القاع

  اجتماع وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي

  ١٥,٠٠-١٣,٠٠الساعة 
  ١٦القاعة 

  اجتماع وزراء صحة حركة عدم االنحياز 
  . واألسبانية والفرنسيةبالعربية واإلنكليزية ستوفر خدمات الترجمة الفورية 

  ١٩,٠٠-١٧,٣٠الساعة 
  ٩القاعة 

األدوات : إلى وضع اللوائحمن التثقيف : "إصالح العمل الصحي الدولي
  "االبتكارية من أجل استعمال األدوية على نحو رشيد

  ١٩,٠٠-١٧,٣٠الساعة 
  ١٢القاعة 

  أثر األزمة االقتصادي والمالية على الصحة العالمية
  واإلنكليزية والفرنسية والصينيةستوفر خدمات الترجمة الفورية بالعربية

  .والروسية واألسبانية

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
  ٨القاعة 

اجتماع إعالمي بشأن اليونيتيد بشأن مجموعة براءات اختراع أدوية األيدز          
  والعدوى بفيروسه

  . والفرنسيةباإلنكليزيةستوفر خدمات الترجمة الفورية 

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
  ٢٢القاعة 

اجتماع غير رسمي مع وزراء الصحة في البلدان التي تتوطنهـا الـدودة             
  الغينية

  .دمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسيةستوفر خ

  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢١، الخميس
  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  ١٦القاعة 

  األفريقي في اإلقليم وزراء الصحةاجتماع 
  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  ١٤القاعة 

حرزته المبـادرات ذات الـصلة      الشراكات الصحية الدولية والتقدم الذي أ     
(IHP+)  النيجر(مراسم التوقيع(  

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  ٩القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط
  . والفرنسيةبالعربية واإلنكليزيةستوفر خدمات الترجمة الفورية 
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  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٤القاعة 

  اجتماع تنسيقي للمجموعة النوردية
  

  ٩,٠٠-٨,٣٠ة الساع
 ٢٣القاعة 

  اجتماع تنسيقي لمجموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٨القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم غرب المحيط الهادئ

   ١٤,٣٠-١٣,٣٠الساعة 
  ٧القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي
  . واأللمانية والروسية والفرنسيةاإلنكليزيةبستوفر خدمات الترجمة الفورية 

  ١٤,٣٠-١٣,٣٠الساعة 
  ٨القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم جنوب شرق آسيا

  ١٨,٠٠-١٧,٠٠الساعة 
  ٩القاعة 

جلسة إعالمية بشأن الجهات المستفيدة من الصندوق العالمي فـي غـرب            
  بناء على دعوة فقط .ووسط أفريقيا

  ١٩,٠٠-١٧,٣٠الساعة 
  ٨القاعة 

  " حلول جديدة؟–التوصل إلى األدوية : "منظمة أطباء بال حدود

  ١٩,٠٠-١٧,٣٠الساعة 
  ٧القاعة 

  الطب البعادي كوسيلة لتعزيز حصول الجميع على الخدمات الصحية الجيدة
  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية واألسبانية

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  ٢٤القاعة 

دور المجتمع المـدني فـي تجديـد        "منظمة الصحة العالمية بشأن     اجتماع  
  "الرعاية الصحية األولية

  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية واألسبانية

  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٢، الجمعة
  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  ١٦القاعة 

  األفريقي في اإلقليم وزراء الصحةاجتماع 
  .الفورية باإلنكليزية والفرنسيةستوفر خدمات الترجمة 

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  ٩القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط
  . والفرنسيةبالعربية واإلنكليزيةستوفر خدمات الترجمة الفورية 

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٤القاعة 

  اجتماع تنسيقي للمجموعة النوردية

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٢٣القاعة 

  اع تنسيقي لمجموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرىاجتم

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٨القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم غرب المحيط الهادئ
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  قائمة مؤقتة بأسماء المتحدثين أثناء المناقشة بالجلسات العامة: رابعاً
  
  

    إندونيسيا
    فييت نام
    ميانمار
    زمبابوي
    ملديف
    كوبا

    جمهورية كوريا
  االتحاد الروسي

    أفغانستان
    البرتغال

    جمهورية إيران اإلسالمية
    باراغواي
    ماليزيا
    جورجيا

    الجماهيرية العربية الليبية
    بوركينا فاصو

  بوتان
    األرجنتين

    بروني دار السالم
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 

  الشمالية
  

    بيرو
    ابانالي

    تركيا
    باكستان
    نيبال

    أوروغواي
    نيوزيلندا
    أسبانيا
    جيبوتي

    دولة بوليفيا المتعددة القوميات
  )سيتحدث مندوب ساموا باسم بلدان جزر المحيط الهادئ(  ساموا

    إسرائيل
    غامبيا

    كازاخستان
    مصر
    الفلبين
    موناكو
    مدغشقر
    السويد
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    صربيا
    فرنسا

    لجيكاب
    قبرص

    أوزبكستان
    أيسلندا
    أنغوال

    بيالروس
    جمهورية فنزويال البوليفارية

    أوكرانيا
    جمهورية مولدوفا

سيتحدث مندوب نيكاراغوا نيابة عن مجموعة بلدان اإلقليم        (  نيكاراغوا
بليـز وكوسـتاريكا    : الفرعي ألمريكـا الوسـطى وهـي      
  )كاراغوا وبنماوالسلفادور وغواتيماال وهندوراس وني

سيتحدث مندوب غرينادا نيابة عن مجموعة بلدان اإلقلـيم         (  غرينادا
:  الجماعة الكاريبية وهي   –الفرعي لمنطقة البحر الكاريبي     
وبليز ودومينيكـا   وبربادوس  أنتيغوا وبربودا وجزر البهاما     

وغرينادا وغيانا وهايتي وجامايكا ومونتـسيرات وسـانت        
 وسانت فنـسنت وغرينـادين      كيتس ونيفيس وسانت لوسيا   
  )وسورينام وترينيداد وتوباغو

    السنغال
    غينيا االستوائية

    الكاميرون
    رواندا
    الكونغو
    شيلي
    غانا
    توغو

    جمهورية الكونغو الديمقراطية 
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 

  والهالل األحمر
  

    مفوضية االتحاد األفريقي
    مالطة
    تيكانالفا

    تايبيه الصينية
  
  
  
  
  
  
  
  



Journal - No.2 - 17 -  ٢العدد  -الجريدة  

 ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٢-١٨مم، جنيف،  قصر األ. الثانية والستونلعالمية جمعية الصحة ا

  التبليغات: خامساً
  

  الصالة ومركز إنجاز األعمال
  

  . قاعة الجمعيةخلف ١٤توجد صالة خاصة لوزراء الصحة في القاعة   -
  
فيـه   يمكنهم   A.821ويوجد مركز إلنجاز األعمال مخصص ألعضاء الوفود إلى جمعية الصحة في القاعة               -

  .من تسهيالت معالجة النصوص وتصوير المستنداتما يحتاجون إليه استخدام 
  

  اإلنترنت وخدمات االتصال بدون أسالك
  

 في الطـابق األول  Serpent Barهناك إمكانية لالتصال بدون أسالك عبر اإلنترنت في كل من مقصف الثعبان 
  .A في الطابق األرضي من المبنى ١٥ و١٣ وبين البوابتين Eمن المبنى 

  
  int.who.www://http: العنوان اإللكتروني: عالميةمنظمة الصحة ال  -
  
  html.index/e/gb/int.who.www://http: وثائق جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي  -
  

  مية المنتجات اإلعالمية لمنظمة الصحة العال
  
ـ    و ١٥ و ١٣ البـوابتين  منظمة الصحة العالمية في قصر األمم بين         يقع متجر بيع مطبوعات     - ستقبل هـو ي

وتعرض فيه أحدث المنشورات والمواد اإلعالمية      . أعضاء الوفود إلى جمعية الصحة العالمية بكل ترحيب       
 الـساعة    من أبوابهك المتجر   ويفتح ذل . ٪٥٠الصادرة عن المنظمة ومكاتبها اإلقليمية وتباع بتخفيض قدره         

 الكتب التابع للمنظمة والواقع في مبنى       متجركما أن    . الجمعة إلى االثنين   من ١٧‚٠٠ وحتى الساعة    ٨‚٣٠
  .١٦‚٣٠ وحتى الساعة ٩‚٠٠المقر الرئيسي يفتح للمندوبين أيضاً من الساعة 

  
  البريد الشخصي

  
 إلى مكتب االستعالمات للحـصول علـى بريـدهم          يومكل  المطلوب من السادة المندوبين أن يتفضلوا بالتوجه        

  .الشخصي وعلى الرسائل التي تنتظرهم وعلى الدعوات الموجهة إليهم
  

  
=     =     =  


