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  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٣الدورة الخامسة والعشرون بعد المائة للمجلس التنفيذي، السبت 
  

مدة جمعية الصحة العالمية الثانية والستين، وألغراض عملية ستعقد الدورة الخامسة والعشرون بعـد              عقب قرار تقصير    
 ٢٠٠٩مايو  /  أيار ٢٣وسيفتتح المجلس التنفيذي أعماله يوم السبت       . ١٨المائة للمجلس التنفيذي في قصر األمم في القاعة         

  :إلدارية التاليةنرجو مالحظة الترتيبات ا.  صباحاًفي الساعة التاسعة والنصف

يرجى من السادة المندوبين التفضل بإرسال أوراق االعتماد الخاصة بهم إلى مكتب األجهـزة الرئاسـية                 :دأوراق االعتما 
  .، في أقرب وقت ممكن)٠ ٢٢ ٧٩١ ٤١٧٣: على الفاكس رقم(

 والموجودة بجـوار    همالعيون الخاصة بأسماء بلدان   ستكون الوثائق متاحة ألعضاء المجلس التنفيذي في          :الوثائق
  . في قصر األمم١٥ و١٣منضدة الوثائق، بين البوابتين رقم 

تصدر شارات أعضاء المجلس وبدالئهم ومستشاريهم وممثلي المنظمات والدول األعـضاء المـدعوين               :التسجيل
 ٢٠٠٩مايو  /  أيار ٢٢ في قصر األمم، يوم الجمعة،       ١٥ و ١٣للحضور، بمكتب التسجيل بين البوابتين      

  .١٧,٠٠ إلى الساعة ١٠,٠٠ الساعة من

  .الدورة حتى نهاية ٧,٣٠من الساعة  للمنظمةمايو في المقر الرئيسي /  أيار٢٣سيتم التسجيل في يوم السبت الموافق 
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  برنامج عمل جمعية الصحة  :أوال
  

  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٢، الجمعةليوم 
  

 ٩,٠٠الساعة  -١٨القاعة   "أ" للجنة العاشرةالجلسة 

  "أ"سودة التقرير الثالث للجنة م  -

 وتحتوي علـى أربعـة قـرارات        ٦٢/٥٢ج) مسودة(الوثيقة    -
  :معنونة كالتالي

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

الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تعزيز النظم   -
 الصحية

  )الشعبي (الطب التقليدي  -

الحد من حاالت الغبن في المجال الصحي من خالل العمل    -
  الخاص بالمحددات االجتماعية للصحة

  المسائل التقنية والصحية  )تابع (١٢البند 

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

ورقة / أ/ ٦٢ وج١ضافة  إ٦٢/٢٠ وج٦٢/٢٠الوثائق ج  
  ١ تنقيح ٣مؤتمر رقم 

  "أ"مسودة التقرير الرابع للجنة   -

  :وتحتوي على قرار واحد بعنوان )مسودة(الوثيقة   

توقي ومكافحة السل المقاوم لألدويـة المتعـددة والـسل            -  
  الشديد المقاومة لألدوية

 ٩,٠٠الساعة  -١٧القاعة   "ب" للجنة الخامسةالجلسة 

  المسائل التقنية والصحية  )تابع (١٢ البند

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

 ٢ إضافة   ٦٢/١٦ وج ١ إضافة   ٦٢/١٦ وج ٦٢/١٦الوثائق ج   
  ٢ تنقيح ٤ورقة مؤتمر رقم / أ/ ٦٢ وج٣ إضافة ٦٢/١٦وج
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   التقارير المرحلية الخاصة بالمسائل التقنية والصحية  -  )تابع (١٠-١٢البند 

  ٦٢/٢٣الوثيقة ج  

  )٢٧-٦٠ع ص جالقرار (تعزيز نُظم المعلومات الصحية   :واو  

العمل من أجل ضمان التغطية الشاملة للتدخالت فـي مجـال             :زاي
  )٣١-٥٨ع ص جالقرار (صحة األم والوليد والطفل 

ل واإلجراءات المتعلقـة بنـوع      استراتيجية لدمج تحليل المسائ     :حاء
  )٢٥-٦٠ع ص جالقرار (الجنس في عمل المنظمة 

  )١٦-٦٠ع ص جالقرار (استعمال األدوية على نحو رشيد   :طاء

  )٢٠-٦٠ع ص جالقرار (أدوية أفضل لعالج األطفال   :ياء

  )٢٩-٦٠ع ص جالقرار (التكنولوجيات الصحية   :كاف

  )١٢-٦١ع ص جالقرار : (التعددية اللغوية  :الم

  "ب"مسودة التقرير الثاني للجنة   -

  :بعنوانقرار واحد تحتوي على ) مسودة(الوثيقة   

االستراتيجية وخطـة   : الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية      -  
  العمل العالميتان

 "ب"و" أ"  فور اختتام أعمال اللجنتين -قاعة الجمعية   العامة الثامنةالجلسة 

  ر اللجنتين الرئيسيتينتقاري  ٨البند 

  "أ" للجنة الثالثمسودة التقرير   -

 وتحتوي علـى أربـع قـرارات        ٦٢/٥٢ج) مسودة(الوثيقة    -
  :معنونة كالتالي

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

 ظم الصحيةالرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تعزيز الن  -

  )الشعبي(الطب التقليدي   -

الحد من حاالت الغبن في المجال الصحي من خالل العمل الخاص             -
  بالمحددات االجتماعية للصحة
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  "أ"التقرير الرابع للجنة   -

  : وتحتوي على قرار واحد معنون كالتاليالوثيقة  

توقي ومكافحة السل المقاومة لألدوية المتعـددة والـسل الـشديد             -  -
  المقاومة لألدوية

  "ب"التقرير الثاني للجنة   -

  :الوثيقة وتحتوي على قرار واحد معنون كالتالي  

االستراتيجية وخطـة   : الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية      -  
  العمل العالميتان

  اختتام أعمال الجمعية  ٩البند 
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  الجلساتعن تقرير   :ثانياً
  

  
    السادسةالجلسة العامة 

  ) سري النكا (دي سيلفاالسيد نيمال سيريباال   :الرئيس   
   الثانية والستينالعالميةرئيس جمعية الصحة       

العتماد قد وصـلت مـن ألبانيـا        اأفاد الرئيس جمعية الصحة بأن أوراق         
ونظراً لصعوبة عقد لجنة أوراق االعتمـاد لفحـص هـذه            .وقيرغيزستان

اق الرسمية قام الرئيس بدراستها ووجدها مطابقة لما نـصت عليـه            األور
وأوصى الرئيس بقبول أوراق اعتماد     . الصحةمواد النظام الداخلي لجمعية     

ووافقت جمعية الصحة   . ألبانيا وقيرغيزستان بوصفها أوراق اعتماد رسمية     
  .على هذه التوصية المقدمة من الرئيس

قائمة األعضاء الذين يحق لهـم تعيـين        وأبلغ الرئيس جمعية الصحة بأن        
 في المجلس التنفيذي، قـد صـدرت فـي الوثيقـة             للعمل عضواً  شخص

  .٦٢/٤٩ج

 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية، ينبغـي أن          ١٠٠وطبقاً للمادة     
 ساعة بين إرسال القائمة إلى جمعية الصحة وبدء مناقـشتها فـي             ٢٤تمر  

  .جلسة عامة

جمعية الصحة في هذا العـام،      مدة انعقاد   ر إلى قرار تقصير     غير أنه بالنظ    
علـى  ة، أوصت اللجنة العامة بأن توافق جمعية الصحة         قوبدون إنشاء ساب  

األعضاء في جلستها العامة الالحقة، حتى وإن لم تمر مـدة           هؤالء  انتخاب  
  . من النظام الداخلي١٠٠ ساعة المقررة في المادة ٢٤الـ

  .صحة على هذه التوصيةوقد وافقت جمعية ال  

  تقارير اللجنتين الرئيسيتين   ٨البند 

  )٦٢/٤٨جالوثيقة " (أ"التقرير األول للجنة   -  

  ":أ"التقرير األول للجنة أقرت الجمعية تم اعتماد القرار التالي و  

  توقي العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  -  

    "أ" للجنة الثامنة الجلسة
  )المكسيك(مينسيس غونزاليز . كتور فالد:  الرئيس  

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

فتح الرئيس من جديد باب المناقشة حول هذا البند واسترعى انتباه اللجنـة               
 ١ر رقـم    ورقـة مـؤتم   / أ/ ٦٢إلى مشروعي قرارين وردا في الوثيقة ج      

  .وأخذ أحد الوفود الكلمة. ٦٢/٤والوثيقة ج
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 ٢٠١١-٢٠١٠قرار فتح أبواب االعتماد للفترة الماليـة        : القرارتم اعتماد     
الخطـة  :  والقـرار  ١ورقـة مـؤتمر رقـم       / أ/ ٦٢الوارد في الوثيقة ج   

االستراتيجية المتوسطة األجل، بما في ذلك الميزانية البرمجيـة المقترحـة           
  .، تم اعتمادهما بتوافق اآلراء٦٢/٤وارد في الوثيقة ج، ال٢٠١١-٢٠١٠

  المسائل التقنية والصحية   ١٢البند 

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

/ ٦٢نظر في الوثيقة جتم استئناف المناقشة حول هذا البند الفرعي، وذلك بال    
وأخذ الكلمة أربعة عشر وفـداً،      . ٦٢/٥ والوثيقة ج  ٢ورقة مؤتمر رقم    / أ

واقترحت ثالثة وفود منها تعديالت على مشروع القرار الوارد في الوثيقة           
  .وردت األمانة على المسائل المطروحة. ٢ورقة مؤتمر رقم / أ/ ٦٢ج

 واقترحت األمانة أن تعد     . الكلمة خمسة وفود اقترحت تعديالت أخرى      أخذ  
نظر اللجنة صيغة جديدة للقرار، واستمرت المناقـشة بـأن أخـذ اثنـان              ل

  .وعشرون وفداً الكلمة

التأهب لمواجهة األنفلونزا   : وقد تم اعتماد الصيغة المعدلة لمشروع القرار        
والفوائـد  تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصـل إلـى اللقاحـات          : الجائحة
  .٢ورقة مؤتمر رقم / أ/ ٦٢رد في الوثيقة ج  الوااألخرى،

  .أخذ الكلمة وفدان وبعد ذلك أغلق باب المناقشة حول هذا البند الفرعي  

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

أعاد الرئيس فتح باب المناقشة حول هذا البند الفرعي من جدول األعمـال               
/ أ/ ٦٢اللجنة  إلى النظر في مشروعي قرارين وردا في الوثيقـة ج           ودعا  

  .٦ورقة مؤتمر رقم / أ/ ٦٢ والوثيقة ج٥ورقة مؤتمر رقم 

الرعاية الصحية األولية، بمـا     : وطلب الرئيس التعليق على مشروع القرار       
ورقـة  / أ/ ٦٢، بصيغته الواردة في الوثيقة جفي ذلك تعزيز النظم الصحية  

  . فشارك أربعة عشر وفداً في المناقشة.٥مؤتمر رقم 

وقرأت األمانة التعديالت المقترح إدخالها على مشروع هذا القرار وتمـت             
  .الموافقة على الصيغة المعدلة

الطـب التقليـدي   : بعد ذلك دعيت اللجنة إلى النظر في مـشروع القـرار        
  .٦ورقة مؤتمر رقم / أ/٦٢ الوارد في الوثيقة ج)الشعبي(

  .الكلمة وفدان، ثم اعتمد مشروع القرار بصيغته المعدلةأخذ و  
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    "ب" للجنة الثالثةالجلسة 
  )نيوزيلندا( ستيفن ماكرنان السيد:  الرئيس  

  "ب"مسودة التقرير األول للجنة   

إلى قـراءة   مقرر اللجنة   ) جامايكا(غريس ألن يونغ    دعا الرئيس الدكتورة      
 التـي   ٦٢/٥٠ج) مـسودة (في الوثيقـة    ،  "ب"مسودة التقرير الثاني للجنة     

  : التاليةبالعناوينتضمنت سبعة قرارات 

األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بمـا فيهـا القـدس              -  
  الشرقية وفي الجوالن السوري المحتل

  ٢٠٠٨التقرير المالي المبدئي غير المراجع عن حسابات المنظمة لعام   -  

ات المقدرة، بما فـي ذلـك الـدول األعـضاء           حالة تحصيل االشتراك    -  
 مـن   ٧المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة           

  الدستور

  ٢٠١١-٢٠١٠جدول تقدير االشتراكات   -  

  الالئحة المالية والنظام الماليعلى تعديالت   -  

  تعديالت على النظام األساسي للموظفين  -  

لوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير       مرتبات الموظفين في ا     -  
  العام

  : بعنوانوتضمنت تلك الوثيقة أيضاً مقرراً إجرائياً  

تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمـة الـصحة             -  
  العالمية

  ".ب"وتم اعتماد القرارات ومسودة التقرير الثاني للجنة   

  "أ"مرحلة من اللجنة الفرعية البنود ال:  والصحيةالمسائل التقنية  )تابع (١٢البند 

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

وأخذ الكلمة أربعة   . دعا الرئيس ممثل المجلس التنفيذي إلى شرح هذا البند          
أربع منظمات غيـر    وأدلت منظمة واحدة حكومية دولية و     . وعشرون وفداً 
  .وردت األمانة على األسئلة المطروحة. حكومية ببيانات

ورقة مـؤتمر   / أ/ ٦٢ في مشروع قرار ورد في الوثيقة ج       ونظرت اللجنة   
 وقـرأ . واقترحت ثالثة وفود إدخال تعديالت على مشروع القرار       . ٤ رقم

" ب"وسوف تنظر اللجنـة     . أمين اللجنة التعديالت، وعلقت عليها ستة وفود      
مشروع القرار بعد تنقيحه حسب التعديالت المقترحـة        في الجلسة الالحقة    

  .وتوزيع نصه المنقح على أعضاء اللجنة
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  "أ" للجنة التاسعةالجلسة 

  )المكسيك(مينسيس غونزاليز . الدكتور ف:  الرئيس  

  المسائل التقنية والصحية  )تابع (١٢البند 

   بالمحددات االجتماعية للصحة   اللجنة المعنية-  )تابع (٥-١٢البند 

ورقة / أ/ ٦٢استرعى الرئيس انتباه اللجنة إلى مشروع قرار في الوثيقة ج           
 الكلمة ستة وفود، اقترحت ثالثة وفـود منهـا بعـض            ذوأخ. ٧مؤتمر رقم 
  .التعديالت

واقترح الرئيس استئناف النظر في هذا البند الفرعي في وقت الحق ريثما               
  . التعديالت المقترحةحولعمل غير رسمي تنتهي مداوالت فريق 

توقي ومكافحة السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة   -   ٩-١٢البند 
  ")ب"بند فرعي مرحل من اللجنة (لألدوية 

توقي ومكافحة السل المقـاوم     : دعيت اللجنة إلى النظر في مشروع القرار        
، بصيغته الواردة في الوثيقة     اومة لألدوية لألدوية المتعددة والسل الشديد المق    

وأعطى الرئيس الكلمة لثمانية عشر وفـداً،       . ٣ورقة مؤتمر رقم    / أ/ ٦٢ج
  .اقترحت ستة وفود منها تعديالت على مشروع القرار

 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية، دعا الـرئيس          ٤٨وطبقاً للمادة     
وبعد ذلك أعطـى الـرئيس      . لقاء بيان ممثل المنظمة الدولية للهجرة إلى إ     

الكلمة لمراقب االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمـر،          
  .وللمراقب ممثل تايبيه الصينية

 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية أعطى الرئيس         ٤٩وطبقاً للمادة     
  .الكلمة لممثلي منظمتين غير حكوميتين إللقاء بيانين

  . األمانة على األسئلة المطروحة وقدمت المزيد من اإليضاحاتوردت  

من جدول األعمال   الفرعي  البند  هذا  واقترح الرئيس أن يظل النقاش حول         
بعـد  " أ"على أن يجري النظر في القرار في الجلسة الالحقة للجنة           . مفتوحاً

 التعـديالت الكثيـرة     حسبصيغة منقحة للقرار    ورقة مؤتمر فيها    إصدار  
  .اء اللجنةضلمقترحة، وبعد توزيعها على أعا

  "أ"مسودة التقرير الثاني للجنة   -

لقراءة مسودة التقرير   ) تركيا(دعا الرئيس مقرر اللجنة، السيدة سيويم أيدين          
، التي تضمنت قرارين    ٦٢/٥١ج) مسودة(، وهي في الوثيقة     "أ"الثاني للجنة   

  :بعنوان
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  ٢٠١١-٢٠١٠مالية قرار فتح أبواب االعتماد ال  -  

تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل    : التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة     -
  إلى اللقاحات والفوائد األخرى

  ".أ"تم اعتماد هذين القرارين ومسودة التقرير الثاني للجنة و  

  اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة  -  )تابع (٥-١٢البند 

فريق الصياغة غير   رئيس  استؤنفت مناقشة هذا البند الفرعي ودعا الرئيس          
. لإلدالء بتقرير عن حـصيلة اجتمـاع فريقـه        ) المملكة المتحدة (الرسمي  

  .وطلب أحد الوفود أخذ الكلمة

الحد من حاالت الغبن في المجال الصحي من خالل العمل          : مشروع القرار   
 بالصيغة التي أعده بهـا الفريـق        الخاص بالمحددات االجتماعية للصحة،   

وتم اعتماد هذا القـرار     ،  ٧ورقة مؤتمر رقم    / أ/ ٦٢العامل، في الوثيقة ج   
  .بصيغته المعدلة بتوافق اآلراء

    "ب"الجلسة الرابعة للجنة 

  )نيوزيلندا(السيد ستيفن ماكرنان :  الرئيس  

  )إندونيسيا(الدكتور أونتونغ سوسينو سوتارجو   : ثم

  "أ"بند فرعي مرحل من اللجنة : لمسائل التقنية والصحيةا  ١٢البند 

االستراتيجية وخطة العمل   : الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية      -  )تابع (٨-١٢البند 
  العالميتان

أعاد الرئيس فتح باب المناقشة حول هذا البند الفرعي ودعا اللجنـة إلـى                
ورقـة  / أ/ ٦٢دل فـي الوثيقـة ج     إبداء تعليقاتها على مشروع القرار المع     

  .١ تنقيح ٤مؤتمر رقم 

اقترح الرئيس تعليق المناقشة حول هـذا البنـد         و. وأخذ الكلمة خمسة وفود     
  .الفرعي ريثما تنتهي المشاورات غير الرسمية بين الدول األعضاء

     التقارير المرحلية الخاصة بالمسائل التقنية والصحية-  ١٠-١٢البند 

آلية للسيطرة على المخاطر المحتملة المحدقة بعمليـة        : ألطفالشلل ا  -ألف   
  )١-٦١ع ص جالقرار (االستئصال 

أخذ الكلمة اثنا عشر وفداً ومنظمة واحدة غير حكومية، وبعـد ذلـك ردت                
  .األمانة على األسئلة المطروحة

القـرار  (تدمير مخزونات فيـروس الجـدري       : استئصال الجدري   -باء   
  )١-٦٠ع ص ج

  .ذ الكلمة خمسة وفود، وبعد ذلك ردت األمانة على األسئلة المطروحةأخ  
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القـرار  (ذلك اقتراح  بتكريس يوم عالمي للمالريا        المالريا، بما في     -جيم   
  )١٨-٦٠ع ص ج

  .ذ الكلمة أحد عشر وفداً وبعد ذلك ردت األمانة على األسئلة المطروحةأخ  

ات فريق العمل العالمي المعنـي      ذ منظمة الصحة العالمية لتوصي    تنفي -دال   
 المؤسسات المتعددة األطراف والجهات المانحة      بتحسين التنسيق بين  

  )١٢-٥٩ع ص القرار ج(الدولية في مجال األيدز 

  .أخذ الكلمة ستة وفود وبعد ذلك ردت األمانة على األسئلة المطروحة  

    العامة السابعةالجلسة 

  ) سري النكا ( سيلفاديالسيد نيمال سيريباال   :الرئيس   
   الثانية والستينالعالميةرئيس جمعية الصحة       

  الجوائز  ٧البند 

 الموقرين الذين نالوا الجوائز، كما رحب بالـسيد         بالضيوفرحب الرئيس     
يوهاي ساساكاوا رئيس المؤسسة الوقفية اليابانية وسفير النوايـا الحـسنة           

ي رئـيس مؤسـسة ساسـاكاوا       للقضاء على الجذام، واألستاذ كينزو كيكون     
 وسـعادة التذكارية للصحة، ممثالً لمؤسسة ساساكاوا التذكاريـة للـصحة؛     

السفير عبيد سالم سعيد الزعبي السفير والممثل الدائم لدى مكتـب األمـم             
المتحدة والوكاالت المتخصصة األخرى في جنيف، ممثالً لمؤسس مؤسسة         

 مـساعد   لي يوسف الـسيف   عاإلمارات العربية المتحدة للصحة؛ والدكتور      
األمين العام لشؤون الصحة العمومية بوزارة الصحة في الكويـت ممـثالً            

 وا بارك، رئـيس المؤسـسة الكوريـة         –؛ والدكتور جونغ     الكويت لدولة
 ووك التذكاريـة    -، ممثالً لمؤسسة الدكتور لـي جونـغ         للرعاية الصحية 
  .للصحة العمومية

 المغفـور لـه     ة لي، أرمل  –كابوراكي  ورحب الرئيس أيضاً بالسيدة رييكو        
  . ووك-المدير العام  الدكتور لي جونغ 

  جائزة ساساكاوا للصحة•    

تمنح هذه الجائزة مرة في السنة لألشخاص أو المؤسسات ممـن أنجـزوا               
أعماالً ابتكارية جليلة في مجال التنمية الصحية، والهدف من هذه الجـائزة            

  .تشجيع تطوير هذه األعمال

عا الرئيس السيد يوهاي ساساكاوا إللقاء كلمة أمام جمعية الصحة بالنيابة           ود  
  .عن مؤسسة ساساكاوا التذكارية

 قد منحت للدكتورة    ٢٠٠٩وأعلن الرئيس أن جائزة ساساكاوا  للصحة لعام           
  . تعزيز الصحة في البحرينالمدير بالوكالة إلدارةأمل الجودر، 

عدة مبادرات لصالح المجتمعات المحلية     فقد تزعمت الدكتورة أمل الجودر        
وفي داخل وزارة الصحة، وأنشأت شبكة معلومات متينـة يتعـاون فيهـا             
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اختصاصيو الصحة وممثلو المراكـز االجتماعيـة والبلـديات والنـوادي           
وستتيح لها جائزة ساساكاوا أن تشرع فـي نـشاطين          . والمدارس المحلية 

ات، وحافلـة رياضـية تـوزع       حافلة تعليمية توزع المعلوم   : جديدين هما 
 المناطق النائية في    الحافلتان، وستجوب هاتان    الرياضية األساسية األدوات  

  .جغرافياًالنائية المحرومة والبلد وتقدم الخدمات للمجموعات السكانية 

  .وتسلمت الدكتورة أمل الجودر الجائزة وألقت كلمة أمام جمعية الصحة  

  ية المتحدة للصحةمؤسسة اإلمارات العربجائزة •    

تمنح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة لـشخص أو لعـدة              
أشخاص أو لمعهد أو معاهد أو لمنظمة غير حكومية أو أكثر ممن يقدمون             

  .مساهمات جليلة في مجال التنمية الصحية

وأعلن الرئيس أن جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للـصحة لعـام              
 للنـساء واألطفـال وإلـى الرابطـة         KKإلى مستشفى   منحت   قد   ٢٠٠٩

  .الجورجية المعنية بالجهاز التنفسي

 للمرأة والطفل فـي عـام       KKتم تأسيس مستشفة كاندانغ كيريا        -  
وقد ساهم مشروع   . ، وهو أكبر مرفق طبي في سنغافورة      ١٩٢٤

الرعاية المتكاملة في الفترة المحيطة بالوالدة بشكل كبير في رأب          
فجوة بين المعرفة والممارسة حيث إنه يمتلـك عنـصراً قويـاً            ال

ومن بين انجازاته العديدة، حقق المـشروع انخفاضـاً         . للبحوث
ملحوظاً في وفيات األطفال، وحصل على براءة اختراع طـرق          

  .جديدة إليتاء الرعاية الصحية، ونفذها

 في عام   أما الرابطة الجورجية المعنية بالجهاز التنفسي فقد أنشئت         -  
.  بهدف تطوير وتعزيز طب الجهاز التنفسي في جورجيـا    ٢٠٠٤

وقد أعدت دالئل إرشادية خاصة بالتـدبير العالجـي ألمـراض           
الجهاز التنفسي، وعزرت التعليم الطبي المستمر من خالل تنظيم         

كما . االجتماعات العلمية وسائر التظاهرات والمبادرات األخرى     
لجهـاز التنفـسي لألخـصائيين      تنشر الرابطة الجورجية مجلة ا    

الطبيين، لضمان إتاحة أحـدث المعلومـات والتقنيـات الطبيـة           
  .لألخصائيين الموجودين في المناطق النائية

وبناء على دعوة الرئيس، تحدث معالي األستاذ عبيد سالم الزعبـي إلـى               
جمعية الصحة بوصفه ممثالً لمؤسس مؤسسة اإلمارات العربيـة المتحـدة           

  .للصحة

تسلّم األستاذ المساعد كوك هايان تان، رئيس فريـق مـشروع الرعايـة               
المتكاملة في الفترة المحيطة بالوالدة الجائرة، ووجه كلمـة إلـى جمعيـة             

  .الصحة

تسلّم األستاذ إيفان شخايدزي رئيس الرابطة الجورجية المعنيـة بالجهـاز             
  .التنفسي الجائزة، ووجه كلمة إلى جمعية الصحة
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  مؤسسة دولة الكويت لتعزيز الصحة جائزة•    

أعلن الرئيس أن جائزة مؤسسة دولة الكويت للبحوث في مجـال تعزيـز               
الصحة تمنح إلى شخص أو أشخاص أو مؤسسة أو مؤسسات أو منظمة أو             

  . في مجال تعزيز الصحةمتميزةمنظمات غير حكومية ممن قدموا بحوثاً 

يت للبحوث في مجـال الـصحة       وأعلن السيد الرئيس منح جائزة دولة الكو        
  : مناصفة بين٢٠٠٩لعام 

الدكتورة شيخة سالم العريض، وهي رئيـسة قـسم المـوارد             -  
الوراثية بمجمع السليمانية الطبي ورئيس الجمعيـة األهليـة         

وقد قدمت مساهمات جليلـة لبحـوث       . ألمراض الدم الوراثية  
 ٢٥الصحة والتدريب وخدمات الرعاية الصحية على مـدى         

ونجحت في تنفيذ برنامج مكافحة أمراض الدم الوراثية        . عاماً
٪ ٧٠٪ و ٦٠وتمكنت من تخفيض انتشارها بنسبة تتراوح بين        

بين الولدان، ونجحت في تقليص معدل زواج األقارب بـشكل          
وهذا البرنامج الذي ابتكرته، والذي يعد األول من نوعه         . كبير

  .أخرىفي اإلقليم، أصبح نموذجاً يحتذى به في أقاليم 

 المركز الطبي لتعزيز الصحة في أماكن العمـل، معهـد           أنشأ  -  
وهذا المركز مسؤول عن    . ١٩٩٦نوفر للطب المهني في عام      

تطوير وتنسيق أنشطة الشبكة الوطنية لتعزيز الـصحة فـي          
ومن بـين منجزاتـه المختلفـة، أن        . أماكن العمل في بولندا   

ي احتياجـات    مجاالً جديداً للبحوث ف    ٢٠٠٢استعمل في عام    
  .الموظفين المسنين

وبناء على دعوة الرئيس، وجه الدكتور علي يوسف الـسيف كلمـة إلـى                
  جمعية الصحة بالنيابة عن دولة الكويت

  .تلقت الدكتورة العريض الجائزة، ووجهت كلمة إلى جمعية الصحة  

الدكتور كونراد كيدزينسكي، مدير معهد نوفر للطب المهنـي         األستاذ  تلقى    
  لجائزة ووجه كلمة إلى جمعية الصحةا

   ووك التذكارية للصحة العمومية–الدكتور لي جونغ جائزة •    

 ووك التذكارية للصحة العمومية في عام       – لي جونغ    الدكتور زةئأنشئت جا   
، وهي تمنح لشخص أو عدة أشخاص أو مؤسسة أو عدة مؤسسات            ٢٠٠٨

ميـة، ممـن يقـدمون      أو منظمة أو منظمات سواء حكومية أو غيـر حكو         
بحوث األيـدز والعـدوى بفيروسـه       : مساهمة جليلة في المجاالت التالية    
ـ والوقاية منهما وعالجهما ومكافحته    ا، أو بحـوث األمـراض الـسارية        م

  .ومكافحتها، أو مكافحة أمراض المناطق المدارية المنسية

 ووك التذكاريـة للـصحة      –وأعلن الرئيس منح جائزة الدكتور لي جونغ          
إلى مركز بحوث األمراض المعدية واأليدز والتمنيع        ٢٠٠٩لعام  عمومية  ال

  .السريري في جورجيا
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إن مركز بحوث األمراض المعدية واأليدز والتمنيـع الـسريري مركـز              
 وعـالج ومكافحـة     أنجزه من أعمال في مجال تشخيص      نظراً لما    قمرمو

في مجال البحـوث    وألعماله الرائدة في اإلقليم والسيما      . األمراض المعدية 
وقد أدخل نظام اإلتاحة الـشاملة      . حول األيدز وااللتهاب الكبدي الفيروسي    

للعالج بمضادات الفيروسات القهقرية وخدمات توقي سراية فيروس العوز         
وقد أدى المركز دوراً حاسماً في سن       . المناعي البشري من األم إلى الطفل     

، وفي  ١٩٩٥بشري في عام    قانون رائد عن توقي فيروس العوز المناعي ال       
وضع الخطة االستراتيجية الوطنية للوقاية من مـرض األيـدز والعـدوى            

كما وضع الخطة االسـتراتيجية     . ٢٠٠٢بفيروسه والتي استكملت في عام      
  .٢٠١١-٢٠٠٧الوطنية للسنوات 

وبناء على دعوة الرئيس، وجه الدكتور جونغ واها بارك رئيس المؤسـسة              
صحية كلمة إلى الجمعية نيابة عن صندوق الدكتور لـي          الكورية للرعاية ال  

  . ووك التذكاري–جونغ 

 المـدير التنفيـذي لمركـز بحـوث         ،شيغلييتسلم الدكتور شوتا جوغيشا       
األمراض المعدية واأليدز والتمنيع السريري الجائزة، ووجه كلمـة إلـى           

  . الصحةةجمعي

  منحة فرانشيسكو بوكياري الدراسية•    

 بالتمويل المقدم   ١٩٩١ة فرانشيسكو بوكياري الدراسية في عام       أنشئت منح   
،  بوكياري من الحكومة اإليطالية تخليداً لذكرى األستاذ الدكتور فرانشيسكو       

  .المدير العام األسبق للمعهد العالي للصحة في روما

 إلى الـدكتور    ٢٠٠٨وأعلن الرئيس أن المنحة الدراسية قد قدمت في عام            
  .)اليمن(والدكتورة انتصار السعيدي ) منغوليا(تسيرين أورانشيمج بافا

  )٦٢/٤٩الوثيقة ج(االنتخابات : المجلس التنفيذي  ٦البند 

 دولة من الـدول     ١٢وافقت جمعية الصحة على القائمة التالية والتي تضم           
األعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمل عضواً في المجلس التنفيـذي،            

 مـن النظـام     ١٠٠جنة العامة عمالًَ بأحكام المادة      وتم إعدادها من قبل الل    
  :وهي كما يلي. الداخلي

  بروني دار السالم  
  بوروندي

  كندا
  شيلي

  إستونيا
  فرنسا

  ألمانيا
  الهند
  اليابان
  صربيا

  الصومال
  الجمهورية العربية السورية

 من الدستور على الوجه     ٢٤ودعا الرئيس األعضاء إلى مراعاة بنود المادة          
  . عند تعيين شخص للعمل عضواً في المجلس التنفيذياألكمل
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  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  ٨البند 

  )٦٢/٥١الوثيقة ج" (أ"التقرير الثاني للجنة    -  

والذي يتضمن القـرارين    " أ"نظرت جمعية الصحة في التقرير الثاني للجنة          
  :التاليين

  ٢٠١١-٢٠١٠قرار فتح االعتمادات للفترة المالية   -  

تبـادل فيروسـات األنفلـونزا      : التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحـة      -
  والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى

  "أ"اعتمدت جمعية الصحة القرارات ووافقت على التقرير الثاني للجنة   

  )٦٢/٥٠الوثيقة ج" (ب"التقرير األول للجنة    -  

والذي يتضمن القرارات   " ب"نظرت جمعية الصحة في التقرير األول للجنة          
  :السبعة التالية

األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بمـا فيهـا القـدس              -  
  الشرقية وفي الجوالن السوري المحتل

  ٢٠٠٨التقرير المالي المبدئي غير المراجع عن حسابات المنظمة لعام   -  

 األعـضاء   حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما فـي ذلـك الـدول            -  
 مـن   ٧المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة           

  الدستور

  ٢٠١١-٢٠١٠جدول تقدير االشتراكات   -  

  الالئحة المالية والنظام الماليعلى تعديالت   -  

  تعديالت على النظام األساسي للموظفين  -  

رتب المدير  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب وم          -  
  العام

  :ومقرر إجرائي بعنوان  

تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمـة الـصحة             -  
  العالمية

  ".ب"اعتمدت جمعية الصحة القرارات والتقرير األول للجنة   

  
  
  
  
  
  
  



Journal - No.5 - 15 -  ٥العدد  -الجريدة  

 ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٢-١٨مم، جنيف،  قصر األ. الثانية والستونجمعية الصحة العالمية 

  األخرى االجتماعات: ثالثاً
  

  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٢، الجمعة
  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
  . والفرنسيةبالعربية واإلنكليزيةستوفر خدمات الترجمة الفورية 

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٤القاعة 

  ماع تنسيقي للمجموعة النورديةاجت

  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

  
  

  
=     =     =  


