
  
 
  
  
  
  
  
  
 

  No. 2  الستونو  ةخامسال العالمية الصحة جمعية  ٢ العدد
May 2012 22   ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٢
  
  

    ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٢ الثالثاء ليوم االجتماعات برنامج
  العامة الجلسة  الساعة

  الجمعية قاعة
  "أ" اللجنة
  XVIII القاعة

  األخرى االجتماعات
 VII القاعة

    الجلسة الثانية  الرابعة العامة الجلسة  ٩‚٠٠ الساعة
      الخامسة العامة الجلسة  ١٨,٠٠-١٤‚٣٠ الساعة

 ٥فـــــور االنتهـــــاء مـــــن البنـــــد 
  في الجلسة العامة

  لجنة أوراق االعتماد  الثالثة الجلسة  

  
    المحتويات

  ٢  ....................................................................  الصحة جمعية عمل برنامج  :أوالً 
  ١٠    .................................................................................  تقرير عن الجلسات  ثانيًا:
  ١٥  .....................................................................  التقنية اإلعالمية الجلسات  ثالثًا:
  ١٦  ..........................................................................  األخرى االجتماعات  :رابعاً 

  ٢١  .........................  العامة الجلسات إطار في العامة المناقشة في المتحدثين بأسماء مؤقتة قائمة  :خامساً 
  ٢٣    ..........................................................................................    التبليغات  :سادساً 

  
    األمن

 يرجــى جنيــف، فــي وجــودكم أثنــاء فــي أمــنكم عــن خــاص تســاؤل أي لــديكم كــان إذا أو طارئــة، أمنيــة حالــة أيــة واجهــتم إذا
  +.٤١) ٠(٢٢  ٧٩١  ١١  ١٧: رقم الهاتف على العالمية الصحة منظمة في المناوب الموظف/ األمن بمكتب االتصال

 علـــى مشـــددة أصـــبحت قـــد العالميـــة الصـــحة جمعيـــة انعقـــاد طـــوال األمنـــي الفحـــص عمليـــات بـــأن نـــذكركم أن أيضـــاً  ونـــود
 وبنـاءً . المـؤتمرات قاعـات فيها توجد التي والمناطق األمم قصر إلى الدخول يقصدون ممن السواء، على والمارة المركبات

 التـي المنطقـة دخـول علـيكم ليسـهل المالئمـة االعتمـاد ووثـائق الهويـة إثبات وثائق معكم تحضروا بأن ننصحكم فإننا عليه
  .الصحة جمعية فيها سُتعقد

  
    البريد الشخصي

 االسـتعالمات مكتـب إلـى يـوم كـل يتوجهـوا أن المنظمـة مـع الرسـمية العالقـات ذات الحكوميـة غير المنظمات وممثلي المندوبين من يرجى
  .إليهم الموجهة الدعوات وعلى تنتظرهم التي الرسائل وعلى الشخصي بريدهم على للحصول
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  الصحة جمعية عمل برنامج: أوالً 
  

  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٢ الثالثاء
  ٩‚٠٠ الساعة -قاعة الجمعية   الرابعة العامة الجلسة
  العامة المناقشة  -  )تابع( ٣ البند

في  ٥وفور االنتهاء من البند  ٩‚٠٠ الساعة -  XVIIIالقاعة   "أ" للجنةوالثالثة  الثانية الجلستان
  الجلسة العامة

  والصحية التقنية الشؤون  )تابع( ١٣ البند

  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها  -  (تابع) ١-١٣ البند
  ٦ق١٣٠م توالقرار  ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تالوثيقة   

حصيلة االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من   •  
المؤتمر حصيلة األمراض غير السارية (غير المعدية) ومكافحتها و 

الوزاري العالمي األول بشأن أنماط الحياة الصحية ومكافحة 
  األمراض غير السارية

/ أ/ ورقة مؤتمر ٦٥وج ١إضافة  ٦٥/٦وج ٦٥/٦جالوثائق 
  ١إضافة  ٣/ أ/ ورقة مؤتمر رقم ٦٥وج ٣رقم 

تنفيذ االستراتيجية العالمية للوقاية من األمراض غير السارية   •  
  ومكافحتها وخطة العمل

  ٦٥/٨الوثيقة ج

الخيارات واإلطار الزمني لتعزيز وتيسير العمل المتعدد القطاعات   •  
  ألمراض غير السارية ومكافحتها عن طريق الشراكةللوقاية من ا
  ١إضافة  ٦٥/٧جو  ٦٥/٧ج الوثيقتان

تنفيـــذ خطـــة العمـــل الخاصـــة بالوقايـــة مـــن العمـــى وضـــعف البصـــر   •  
  اللذين يمكن تجنبهما

  ٦٥/٩الوثيقة ج

العــبء العــالمي لالضــطرابات النفســية وضــرورة االســتجابة الشــاملة   -  ٢-١٣ البند
قطـــــاع الصـــــحة والقطـــــاع االجتمـــــاعي علـــــى والمنســـــقة مـــــن جانـــــب 

  المستوى القطري
   ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/١٠الوثيقتان ج  

  ٨ق١٣٠م توالقرار 
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  التغذية  -  ٣-١٣ البند
  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال  •  

  ١تصويب  ٦٥/١١وج ٦٥/١١ج الوثيقتان  
  الحمل واإلرضاعتغذية المرأة في الفترة السابقة للحمل وأثناء   •  
  ٦٥/١٢الوثيقة ج  

    وٕاذا سمح الوقت

  الزواج المبكر وحمل المراهقات وصغيرات السن  -  ٤-١٣ البند
  ٦٥/١٣الوثيقة ج  

  ١٤‚٣٠ الساعة -قاعة الجمعية   الخامسة العامة الجلسة
  الجمعية ضيف يلقيه خطاب  ٥ البند

  عامة مناقشة  -  )تابع( ٣ البند

  العامة الجلسة في ٥ البند من االنتهاءفور  -  VIIالقاعة   االعتماد أوراق لجنة
    
  

  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٣ األربعاء
  ٩‚٠٠ الساعة  ةدسالسا العامة الجلسة

  االعتماد أوراق لجنة تقرير  -
  عامة مناقشة  -  )تابع( ٣ البند
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  ٩ البند

 

  العامة الجلسة في ٣ البند من االنتهاء فور  "أ" للجنة الرابعة الجلسة

  والصحية التقنية الشؤون  (تابع) ١٣ البند
فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل المعنــي بتمويــل وتنســيق البحـــث   -  ١٤-١٣البند 

  والتطوير
  ٦٥/٢٤الوثيقة ج  

  رصد بلوغ األهداف (المرامي) اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  -  ٥-١٣ البند

المحــرز فــي بلــوغ األهــداف (المرامــي) اإلنمائيــة لأللفيــة التقــدم   •  
  ٢٠١٥المتعلقة بالصحة والمرامي الصحية العالمية بعد عام 

  ٦٥/١٤الوثيقة ج  
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تنفيـــــذ توصـــــيات اللجنـــــة المعنيـــــة بالمعلومـــــات والمســـــاءلة عـــــن   •  
  صحة المرأة والطفل

   ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/١٥الوثيقتان ج  
  ٣ق١٣٠م توالقرار 

    
المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة: حصـــيلة المـــؤتمر العـــالمي المعنـــي   -  ٦-١٣ البند

بالمحــددات االجتماعيــة للصــحة (ريــو دي جــانيرو، البرازيــل، تشــرين 
  )٢٠١١األول/ أكتوبر 

   ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/١٦الوثيقتان ج  
  ١١ق١٣٠م توالقرار 

    
  العامة الجلسة في ٣ البند من االنتهاءفور  - XVIIالقاعة   "ب" للجنة األولى الجلسة

  اللجنة أعمال افتتاح  ١٤ البند

  والمقّرر الرئيس نائبي انتخاب ذلك في بما  -  

  الميزانية البرمجية والشؤون المالية  ١٦البند 

  ٢٠١١-٢٠١٠تقييم أداء الميزانية البرمجية   ١-١٦البند 
  ٦٥/٢٨جيقة الوث  

 القــدس فيهــا بمــا المحتلــة، الفلســطينية األرض فــي الصــحية األحــوال  ١٥ البند
  المحتل السوري الجوالن وفي الشرقية،

/ ٦٥وج ٢/ وثيقة معلومات/٦٥وج ١تنقيح  ٦٥/٢٧ج الوثائق  
  ١/ ب/ ورقة مؤتمر رقم ٦٥وج ٣وثيقة معلومات/

  المالية الميزانية البرمجية والشؤون  (تابع) ١٦ البند

كانون الثـاني/  ١والبيانات المالية المراجعة للفترة من التقرير المالي   -  ٢-١٦البند 
  ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٠يناير 

  ١إضافة  ٦٥/٢٩وج ٦٥/٢٩الوثيقتان ج  
حالـــة تحصـــيل االشـــتراكات المقـــدرة، بمـــا فـــي ذلـــك الـــدول األعضـــاء   -  ٣-١٦البند 

 ٧المــادة المتــأخرة فــي ســداد اشــتراكاتها إلــى حــد يبــرر تطبيــق أحكــام 
  من الدستور

  ٦٥/٣٠ة جالوثيق  

  تقدير اشتراكات الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة  -  ٥-١٦البند 
  ٦٥/٤١الوثيقة ج  



Journal - No.2 - 5 -  ٢العدد  -الجريدة  

 ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٦- ٢١ جنيف، األمم، قصر . والستون ةخامسال العالمية الصحة جمعية

  ١٤‚٣٠ الساعة  ةبعالسا العامة الجلسة
  *(جلسة خاصة)المدير العام   ٤البند 

  ١/ وثيقة معلومات/٦٥الوثيقة ج  
  التعيين  -  ١-٤البند 

  ٤ق١٣٠م توالقرار  ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تالوثيقة   
  الموافقة على العقد  -  ٢-٤البند 

   ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/٤الوثيقتان ج  
  ٥ق١٣٠م توالقرار 

  
  العامة الجلسة في ٤ البند من االنتهاءعقب   خامسة للجنة "أ"ال الجلسة

  والصحية التقنية الشؤون  (تابع) ١٣ البند
  )٢٠٠٥تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية (  -  ٧-١٣ البند

  ١تصويب  ٦٥/١٧وج ١إضافة  ٦٥/١٧وج ٦٥/١٧ج الوثائق  

التجمعــــات البشــــرية العالميــــة: اآلثــــار والفــــرص بالنســــبة إلــــى األمــــن   -  ٨-١٣ البند
  الصحي العالمي

  ٦٥/١٨ج الوثيقة    

األنفلـونزا والتوصـل إلـى التأهب لألنفلـونزا الجائحـة: تبـادل فيروسـات   -  ٩-١٣ البند
  اللقاحات والفوائد األخرى: التقرير الخاص بعمل الفريق االستشاري

  ٦٥/١٩ج الوثيقة    
ــــادرة العالميــــة الستئصــــال شــــلل   -  ١٠-١٣ البند شــــلل األطفــــال: تكثيــــف جهــــود المب

  األطفال
   ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/٢٠الوثيقتان ج  

  ١٠ق١٣٠م توالقرار 

  العامة الجلسة في ٤ البند من االنتهاءعقب   "ب" للجنة ثانيةال الجلسة
  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة   ١٧ البند

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  -  ١-١٧ البند
  ٦٥/٣٢الوثيقة ج  

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  -  ٢-١٧ البند
  ٦٥/٣٣الوثيقة ج  

                                                           
 يعقبها اجتماع عام في الجلسة العامة.    *
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  ١٧,٣٠الساعة   اللجنة العامة

 حــق لهــا التــي األعضــاء لــدولمــن ا بأســماء المنتخــب ســنوياً إعــداد قائمــة   
واســـتعراض برنـــامج  التنفيـــذي المجلـــس فـــي عضـــواً  للعمـــل شـــخص تعيـــين
  العمل.

  
  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٤ الخميس
  ٩‚٠٠ الساعة  "أ" للجنة السادسة الجلسة
  إصالح منظمة الصحة العالمية  ١٢ البند

  ٦٥/٤٠وج ٢إضافة  ٦٥/٥وج ٦٥/٥ج الوثائق  
  ١٤‚٣٠ الساعة  "أ" للجنة السابعة الجلسة
  إصالح منظمة الصحة العالمية  (تابع) ١٢ البند

  ٦٥/٤٠وج ٢إضافة  ٦٥/٥وج ٦٥/٥ج الوثائق  
  ١٧‚٠٠ الساعة  الثامنة العامة الجلسة

  الجوائز  ٨ لبندا

 ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٥الجمعة 

  ٩‚٠٠ الساعة  التاسعة العامة الجلسة
  التنفيذي المجلس أعضاء انتخاب  ٧ البند

  الرئيسيتين اللجنتين تقارير  (تابع) ٩ البند
    

  العامة الجلسة في ٩ البند من االنتهاء عقب  "أ" للجنة الثامنة الجلسة
  والصحية التقنية الشؤون  )تابع( ١٣ البند

  القضاء على داء البلهارسيات  -  ١١-١٣ البند

   ١سجالت// ١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/٢١الوثيقتان ج  
  ٩ق١٣٠م توالقرار 

  مسّودة خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  -  ١٢-١٣ البند

   ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/٢٢الوثيقتان ج  
  ١٢ق١٣٠م توالقرار 
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المنتجـــات الطبيــــة المتدنيـــة النوعيــــة/ المـــزورة/ المغشوشــــة التوســــيم/   -  ١٣-١٣ البند
ـــــق  ـــــر الفري ـــــة: تقري ـــــدول المغشوشـــــة/ المزيف العامـــــل المكـــــون مـــــن ال

  األعضاء

   ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/٢٣الوثيقتان ج  
  ١٣ق١٣٠م توالقرار 

  في الجلسة العامة ٩عقب االنتهاء من البند  – XVIIالقاعة   "ب" للجنة ةلثالثا الجلسة
  شؤون العاملين  ١٨ البند
  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  -  ١-١٨البند 

  ٦٥/٣٤جالوثيقة     

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  -  ٢-١٨البند 
  ٦٥/٣٥الوثيقة ج    

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  -  ٣-١٨البند 
والقرار  ١سجالت/ /١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/٣٦ج تانالوثيق  

  ١٦ق١٣٠ت  م

منظمة الصحة تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي   -  ٤-١٨البند 
  العالمية

  ٦٥/٣٧الوثيقة ج    
  الشؤون اإلدارية والقانونية  ١٩ البند
  انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: تقرير الفريق العامل  -  ١-١٩ البند

  ٦٥/٣٨الوثيقة ج  
    

  ١٤‚٣٠ الساعة -  XVIIIالقاعة   "أ" للجنة التاسعة الجلسة
  والصحية التقنية الشؤون  )تابع( ١٣ البند

اســـتجابة منظمـــة الصـــحة العالميـــة، ودورهـــا بصـــفتها قائـــد مجموعـــة   -  ١٥-١٣البند 
الصــحة، فــي مجــال تلبيــة الطلبــات الصــحية المتناميــة فــي الطــوارئ 

  اإلنسانية
والقــــــرار  ١/ ســــــجالت/٢٠١٢/ ١٣٠ت  مو ٦٥/٢٥الوثيقتــــــان ج

  ١٤ق١٣٠ت  م
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  تقارير المرحليةال  -  (تابع) ١٦-١٣ البند
  ٦٥/٢٦الوثيقة ج  

  النظم والبحوث الصحية  
 ٨-٦٤ج ص عو ٩-٦٤ج ص عتعزيز النظم الصحية (القـرارات   ألف:

  )٢٧-٦٠ج ص عو ١٢-٦٢ج ص عو ٢٧-٦٣ج ص عو
  

دور منظمــــة الصــــحة العالميــــة مســــؤولياتها فــــي مجــــال البحــــوث   باء:
  )٢١-٦٣ج ص عالصحية (القرار 

  
االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العالميتـــان بشـــأن الصـــحة العموميـــة   جيم:

  )٢١-٦١ج ص عواالبتكار والملكية الفكرية (القرار 
    
  استئصال األمراض والوقاية منها ومكافحتها  

  
استئصـــال الجـــدري: تـــدمير مخزونـــات فيـــروس الجـــدري (القـــرار   دال:

  )١-٦٠ع  ص  ج
  

  )١٦-٦٤ع  ص  جاستئصال داء التنينات (القرار   هاء:
  

  )٢٠-٦٣ع  ص  جمكافحة داء شاغاس والتخلص منه (القرار   واو:
  

  )١٨-٦٣ع  ص  جالتهاب الكبد الفيروسي (القرار   زاي:
  

تـــوقي ومكافحـــة الســـل المقـــاوم لألدويـــة المتعـــددة والســـل الشـــديد   حاء:
  )١٥-٦٢ع  ص  جالمقاومة لألدوية المتعددة (القرار 

  
  )١٥-٦٤ع  ص  ج(القرار  الكوليرا: آلية للمكافحة والوقاية  طاء:

  
  )٢-٥٧ع  ص  جمكافحة داء المثقبيات األفريقي البشري (القرار   ياء:

  
ــــدز والعــــدوى   كاف: ــــة لقطــــاع الصــــحة بشــــأن األي االســــتراتيجية العالمي

  )١٤-٦٤ع  ص  ج(القرار  ٢٠١٥-٢٠١١بفيروسه في الفترة 
  

ًا االستراتيجية العالمية بشأن الوقاية من األمراض المنقولة جنسـي  الم:
  )١٩-٥٩ع  ص  جومكافحتها (القرار 

  
  مسائل أخرى

  
الصـحة اإلنجابيـة: اسـتراتيجية تســريع التقـدم نحـو بلـوغ األهــداف   ميم:

  )١٢-٥٧ع  ص  ج(المرامي) والغايات اإلنمائية الدولية (القرار 
  

  )٣-٦٣ع  ص  جمبادرات تعزيز السالمة الغذائية (القرار   نون:
  

  ٥ق١٢٤م ت القـــــــــــــــــــــــرارانتغيـــــــــــــــــــــــر المنـــــــــــــــــــــــاخ والصـــــــــــــــــــــــحة (  سين:
  )١٩-٦١ع  ص  جو 
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  )١٠-٦٣ع  ص  جالشراكات (القرار   عين:
  

  )١٢-٦١ع  ص  جالتعددية اللغوية: تنفيذ خطة العمل (القرار   فاء:
    

  ١٤‚٣٠ الساعة  "ب" للجنة ةرابعال الجلسة
  الشؤون اإلدارية والقانونية  (تابع) ١٩ البند
  الدوليةاالتفاقات مع المنظمات الحكومية   -  ٢-١٩ البند

التعاون داخل منظومـة األمـم المتحـدة ومـع سـائر المنظمـات الحكوميـة   ٢٠البند 
  الدولية

  ٦٥/٣٩الوثيقة ج  
    

  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٦ السبت
  ٩‚٠٠ الساعة  "أ" للجنة العاشرة الجلسة

  النهائية صيغتها في والتقارير القرارات وضع  

  ٩‚٠٠ الساعة  "ب" للجنة الخامسة الجلسة
  النهائية صيغتها في والتقارير القرارات وضع  
    

  "ب"و" أ" اللجنتين أعمال اختتام فور  ةعاشر ال العامة الجلسة
  الرئيسيتين اللجنتين تقارير  (تابع) ٩ البند

  الصحة جمعية أعمال اختتام  ١٠ البند
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  تقرير عن الجلسات  ثانيًا:
  

    الجلسة العامة األولى
  (قبرص) كريستوس باتساليدسالدكتور   الرئاسة: في مقعد  

  والستين  الرابعةرئيس جمعية الصحة العالمية     
  
  يومان (كوت ديفوار) - ندري تيريسياألستاذة   :ثم

  رئيس جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين  

  جمعية الصحةافتتاح أعمال   ١البند 
افتتح الدكتور كريستوس باتسـاليديس أعمـال جمعيـة الصـحة العالميـة الخامسـة   

والستين ورحب نيابة عن جمعية الصحة ومنظمة الصحة العالميـة، بالضـيوف 
االســتثنائيين وهــم: الســيد قاســم جومــارت توكــاييف، المــدير العــام لمكتــب األمــم 

ــــل األمــــين العــــام لألمــــم المتحــــدة، وصــــاح ــــف، وممث  الســــعادةب المتحــــدة بجني
المستشـــار الفيـــدرالي الســـيد أالن بيرســـت، وزيـــر الشـــؤون الداخليـــة فـــي االتحـــاد 

 جنيـف وجامعـة وبلـديتها جنيـف وكـانتون جمهوريـة فـي والمسـؤولينالسويسري، 
  التنفيذي المجلس ممثلي إلى إضافة المتحدة، األمم منظومة ووكاالت

ممثـل األمـين العـام لألمـم  توكـاييف جومارت - قاسمالرئيس بدعوة السيد  قامو   
  الجمعية. إللقاء خطاب أمامالمتحدة 

، أالن بيرســـتصـــاحب الســـعادة المستشـــار الفيـــدرالي الســـيد ثـــم أعطـــى الكلمـــة ل  
  .وزير الشؤون الداخلية في االتحاد السويسري

  والستين ببيان. الرابعةرئيس جمعية الصحة العالمية  أدلىو   
    

  االعتماد تعيين لجنة أوراق  ١-١البند 
 ،مـــن النظــام الـــداخلي ٢٣للمــادة  اً طبقـــو  ،الــرئيسبنــاء علــى اقتـــراح مــن نائـــب   

قامـــــت الجمعيـــــة بتعيـــــين لجنـــــة أوراق االعتمـــــاد المكونـــــة مـــــن منـــــدوبي الـــــدول 
  عشرة التالية: االثنتياألعضاء 

  النيجر  غيانا  
  سان مارينو  قيرغيزستان
  سان تومي وبرينسيبي  لكسمبرغ
  تايلند  مالوي
  اإلمارات العربية المتحدة  مارشالجزر 

  فييت نام  المكسيك
  والستين الخامسةانتخاب رئيس جمعية الصحة العالمية   ٢-١البند 

ـــــــــــم ٢٤طبقــــــــــًا للمــــــــــادة     ن النظــــــــــام الــــــــــداخلي بصيغتهـــــــــــا المعدلـــــــــــة بــــــــــالقرارـ
ـــــى دراســـــة قائمـــــة أســـــماء ١١-٦١ع  ص  ج ـــــة الصـــــحة إل ـــــرئيس جمعي ، دعـــــا ال

 الخامســةالمنــدوبين المقتــرح ترشــيحهم لمنصــب رئــيس جمعيــة الصــحة العالميــة 
  والستين ونوابه الخمسة.
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جمعيـــة الصـــحة علـــى ترشـــيح  مـــن النظـــام الـــداخلي، وافقـــت ٧٨وطبقـــًا للمـــادة   
لجمعية  رئيساً بالتزكية  اانتخبتهو  يومان (كوت ديفوار) -ندري تيريسياألستاذة 

يومــان  -نــدري تيريســياألســتاذة  توتقلــد .والســتين الخامســة الصــحة العالميــة
  منصب الرئيس.

  )مستأنفالجلسة العامة األولى (
انتخـــاب نـــواب الـــرئيس الخمســـة ورئيســـي اللجنتـــين الرئيســـيتين وٕانشـــاء اللجنـــة   ٣-١البند 

  العامة

فــي االقتراحــات الــواردة بشــأن الترشــيح دعــا الــرئيس جمعيــة الصــحة إلــى النظــر   
  لمناصب نواب الرئيس. وتم انتخاب كل من:

  الدكتورة إسبيرانزا مارتينيز (باراغواي)  
  (جمهورية مولدوفا) أوساتيالسيد أندري 

  األستاذ علي غوفرون موقتي (إندونيسيا)
  الدكتورة ثرية دليل (أفغانستان)

  السيد شارل سيغوتو (جزر سليمان)

  *نوابًا لرئيس جمعية الصحة بالتزكية.  
  رئيسًا بالتزكية. الدكتور زانغلي دوبكا (بوتان) باللجنة "أ": تم انتخا  
الــــــدكتور محمــــــد حســــــين نكنــــــام (جمهوريــــــة إيــــــران  باللجنــــــة "ب": تــــــم انتخــــــا  

  رئيسًا بالتزكية. اإلسالمية)
منـدوبي البلـدان السـبعة عشـر  بمـن النظـام الـداخلي، تـم انتخـا ٢٩وفقًا للمادة   

التاليـــة ليكونـــوا أعضـــاء فـــي اللجنـــة العامـــة إلـــى جانـــب رئـــيس الجمعيـــة ونوابـــه 
  ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين:

  ليسوتو  جزر البهاما  
  ليبيريا  كمبوديا
  موريتانيا  تشاد

  نيكاراغوا  الصين
  االتحاد الروسي  كوبا

  تركمانستان  الدانمرك
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى   جيبوتي
  وأيرلندا الشمالية     فرنسا
  الواليات المتحدة األمريكية  كينيا

  
    
 
 
 
 

                                                           
 أسماء نواب الرئيس الخمسة بحسب ترتيب السحب بالقرعة.وضعت     *
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    الثانية العامة الجلسة

  )ديفوار كوت( يومان - ندري تيريسي األستاذ: الرئيس  
  والستين الخامسة العالمية الصحة جمعية رئيس    
 العامـــة الجلســـة والســـتين الخامســـة العالميـــة الصـــحة جمعيـــة رئـــيس افتـــتح
  .العامة الجمعية مسامع على كلمة وألقى الثانية

  الرئيسيتين اللجنتين على البنود وتوزيع األعمال جدول اعتماد  -  ٤-١ البند
 علـــى التاليـــة التغييـــرات بإدخـــال أوصـــت العامـــة اللجنـــة بـــأن الـــرئيس أفـــاد  

  ):٦٥/١ج الوثيقة( المؤقت األعمال جدول

 توجــد ال ألنــه المؤقــت األعمــال جــدول مــن التاليــة البنــود حــذفتُ  أن  -
  :إطارها في تُبحثل تقابلها عمل بنود

 المنتسـبة األعضـاء والـدول األعضـاء الدول قبول  ٦ البند   •
  ] ُوجدت إن[  الجديدة

  المتأخرات لتسوية الخاصة الترتيبات  ٤-١٦ البند   •

  :التالي الترتيب بحسب أعماله األول" ب" اللجنة اجتماع يستهل أن  -

  اللجنة أعمال افتتاح  ١٤ البند   •
  المالية والشؤون البرمجية الميزانية  ١٦ البند   •
 الفلســــــــــطينية األرض فــــــــــي الصــــــــــحية األحــــــــــوال  ١٥ البند   •

 الجـــوالن وفـــي الشـــرقية القـــدس فيهـــا بمـــا المحتلـــة،
  المحتل السوري

 مايو/ أيار ٢٤ الموافق الخميس يوم اجتماعات" ب" اللجنة تعقد أال  -
 بشـــأن ١٢ البنـــد مناقشـــة لحضـــور األعضـــاء أمـــام المجـــال إلفســـاح
  ".أ" اللجنة في المنظمة إصالح

  الوثيقـــــة وستجّســـــد. المعّدلـــــة بصـــــيغته المؤقـــــت األعمـــــال جـــــدول واعُتِمـــــد
  . التعديالت هذه ١ إضافة ١/ ٦٥ج

    الثالثة العامة الجلسة
  )ديفوار كوت( يومان - ندري تيريسي األستاذ: الرئيس  

  والستين الخامسة العالمية الصحة جمعية رئيس    
  السيد أندراي أوساتي (جمهورية مولدوفا)  :ثم

  والستين الخامسة العالمية الصحة جمعية رئيسل الثاني النائب
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  ٣ البند
  

  العام المدير تشان، مارغريت الدكتورة كلمة
  .المنظمة أعمال عن هتقرير  العام المدير قدم

 مقترحــات تقــديم فــي ترغــب التــي األعضــاء الــدول علــى أن الــرئيس أعلــن
 شــخص تعيــين حــق لهــا التــي األعضــاء لــدولل الســنوية اتنتخابــاال بشــأن
 الســاعة أقصــاه موعــد فــي قــدمهات أن التنفيــذي المجلــس فــي عضــواً  للعمــل

 القاعــــة فـــي ٢٠١٢ مـــايو/ أيـــار ٢٢ الموافــــق الثالثـــاء يـــوم مـــن ١٦:٠٠
A665 .جمعيـــــة أمـــــين مســـــاعد إلـــــى المقترحـــــات هـــــذه تقـــــدم أن وينبغـــــي 
  .الصحة

  العامة المناقشة  -  

 علموضـــو  خـــاص اهتمـــام إيـــالء مـــع ٣ البنـــد فـــي النظـــر الـــرئيس اســـتأنف
 الصــعود إلــى متحــدِّثَين أول اودعــ ،"الشــاملة التغطيــة تحقيــق إلــى الســعي"
 مجلس عن نيابة تحدث الذي( تونس مندوب: التالي النحو على لمنصةل

 األعضاء الدول عن نيابة تحدث الذي( الكونغو ومندوب) العرب الوزراء
 نمركاوالــد كنــدا مــن كــلّ  منــدوبو لمتحـدثينا هــذين وتــال). اأفريقيــ إقلــيم فـي
ــــيس بوصــــفه( ــــي االتحــــاد رئ ــــد) األوروب ــــة والصــــين وتايلن  إيــــران وجمهوري

 أيرلنـداو  العظمـى لبريطانيـا المتحـدة والمملكـة والبرازيل ونيجيريا اإلسالمية
 جنــوبو  الســالم دار وبرونــي األمريكيــة المتحــدة الواليــاتو  والهنــد الشــمالية
 ســـــترالياأو  والنـــــرويج وســـــنغافورة وألمانيـــــا وكينيـــــا يطاليـــــاإ و  وفنلنـــــدا أفريقيـــــا

  .والفلبين وكوبا وزمبابوي وكرانياأو  والمكسيك

    "أ" للجنة األولى الجلسة
  

  ١١ البند
  )بوتان( دوكبا زانغلي الدكتور: الرئيس
  اللجنة أعمال افتتاح
 انتخبت العالمية الصحة لجمعية الداخلي النظام من ٣٤ للمادة وفقا

) هولندا( برنارد هربرت والسيد) جامايكا( فيرغسون فينتون الدكتور اللجنة
  .اً مقرر ) المتحدة تنزانيا جمهورية( اويجدّ  محمد الدكتورو  للرئيس، نائبين

واستجابة إلى نقطة نظام، عّدل برنامج العمل بحيث يناقش البنـد الفرعـي   
راء االستشــاريين العامــل المعنــي بــفريــق الخمــن جــدول األعمــال  ١٤-١٣

"أ". وقـــد  أثنـــاء الجلســـة الرابعـــة للجنـــةبتمويـــل وتنســـيق البحـــث والتطـــوير 
  قبلت اللجنة هذا االقتراح.
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  الشؤون التقنية والصحية  ١٣البند 

  ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية  -  ١-١٣ البند

حصيلة االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية   •  
حصيلة من األمراض غير السارية (غير المعدية) ومكافحتها و 

المؤتمر الوزاري العالمي األول بشأن أنماط الحياة الصحية 
  ومكافحة األمراض غير السارية

تنفيذ االستراتيجية العالمية للوقاية من األمراض غير السارية   •
  ومكافحتها وخطة العمل

افتتح الرئيس البندين الفرعيين مـن جـدول األعمـال. وبـدعوة مـن الـرئيس، 
أدلى ممثـل المجلـس التنفيـذي بـبعض المالحظـات التقديميـة. وفـتح البـاب 

هـذين البنـدين الفـرعيين بعد ذلك للنقاش. واقترح الرئيس أن تعلـق مناقشـة 
  وتتابع مناقشتهما في الجلسة المقبلة للجنة "أ".
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  التقنية اإلعالمية الجلسات: ثالثاً 
  

  .والستين الخامسة العالمية الصحة جمعية أثناء التالية التقنية اإلعالمية الجلسات سُتعقد
  

  XII القاعة  ١٤,١٥-١٢,٣٠ الساعة  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٢ الثالثاء
  والتطوير البحث وتنسيق بتمويل المعني العامل االستشاريين الخبراء فريق تقرير
  واألسبانية والروسية والفرنسية واإلنكليزية والصينية بالعربية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  
 والتقــدم التحليــل فــي االستعاضــة أجــل مــن ٢٨-٦٣ع  ص  ج القــرار بمقتضــى العامــل االستشــاريين الخبــراء فريــق أنشـئ
 والتطــوير، البحــث وتنســيق لتمويــل الــراهن الوضــع وبحــث الســابق العامــل الخبــراء فريــق بــه اضــطلع الــذي العمــل فــي

. األول المقـام فـي النامية البلدان تمس التي باألمراض يتعلق فيما والتطوير البحث بحفز الخاصة االقتراحات وكذلك
 التــي الرئيســية والتوصــيات االســتنتاجات عــن نبــذة األعضــاء الــدول علــى التقنيــة اإلعالميــة الجلســة هــذه وســتعرض

 والستين الخامسة العالمية الصحة جمعية أعمال جدول على والمدرجة العامل االستشاريين الخبراء فريق إليها خلص
 ونائبــه، العامــل االستشــاريين الخبــراء فريــق رئــيس التقريــر وســيعرض). المؤقــت األعمــال جــدول مــن ١٤-١٣ البنــد( 

  .للموضوع مناقشة ذلك وسيقتضي
  

  XII القاعة  ١٤,١٥-١٢,٣٠ الساعة  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٣ األربعاء
  والصحة الشيخوخة

  واألسبانية والروسية والفرنسية واإلنكليزية والصينية بالعربية الفورية الترجمة خدمات ستتاح
  
 وهـذه. الـدخل والمتوسـطة المنخفضـة البلـدان فـي وخصوصـاً  فأسـرع، أسـرع يشـيخون العالم أنحاء جميع في الناس إن

 وستشـمل. ككـل والمجتمـع الصـحية والُنظم األفراد إلى بالنسبة الناس شيخوخة آثار ستبحث التقنية اإلعالمية الجلسة
 والمســائل الشــيخوخة،  مــن المتغيــرة والمواقــف األعضــاء، الــدول فــي الــديموغرافي التغّيــر أنمــاط المطروحــة المواضــيع
 المنخفضــة البلــدان فــي للمســنين الصــحية االحتياجــات بخصــوص الجديــدة والبّينــات أفريقيــا، فــي بالشــيخوخة الخاصــة

 ذلـك وسـيلي. االحتياجـات هذه تلبى كي الصحية الُنظم تطوير بها يمكن التي والطريقة الدخل، والمرتفعة والمتوسطة
  .المستقبل في العمل أولويات بشأن أعم مناقشة
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  األخرى االجتماعات: اً رابع
  

  :والستين الخامسة العالمية الصحة جمعية خالل سُتعقد التالية االجتماعات أن األمانة علمت
  

  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٢ الثالثاء
  ٩,٣٠-٨,٠٠ الساعة
 األمم، قصر المندوبين، مطعم
  الثامن الطابق

 الـوالدات عن البّينات أحدث بشأن الفطور وقت في اجتماع: المبتسرة الوالدات
. واألطفـــــال والولـــــدان األمهـــــات صـــــحة أجـــــل مـــــن الشـــــراكة تنظمـــــه المبتســـــرة،
  .فقط للمدعوين الحضور

  ٨,٤٥-٨,٠٠ الساعة
  XVI القاعة

  .للمنظمة التابع األفريقي اإلقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ٨,٥٠-٨,٠٠ الساعة
 VII القاعة

  .الجنوبية أمريكا أمم اتحاد اجتماع

  ٨,٤٥-٨,١٥ الساعة
  IX القاعة

  .للمنظمة التابع المتوسط شرق إقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والفرنسية واإلنكليزية بالعربية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  VIII القاعة

  .للمنظمة التابع الهادئ المحيط غرب إقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  XXIII القاعة

  .للمنظمة التابع األوروبي اإلقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والروسية واأللمانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  *١٢,٣٠-١٢,٠٠ الساعة
  XIV القاعة

 المـدير كوريـا، جمهوريـة مـن ووك، – جونـغ لـي للـدكتور الذاتيـة السيرة إصدار
  .العالمية الصحة لمنظمة السابق العام

  ١٤,١٥-١٢,١٥ الساعة
  XVI القاعة

 عـام بحلـول األطفـال بـين الجديـدة العدوى حاالت على للقضاء العالمية الخطة
 المتحـــدة األمـــم برنـــامج ينظمـــه اجتمـــاع. أمهـــاتهم أرواح علـــى والحفـــاظ ٢٠١٥
  .األيدز لمكافحة المشترك
  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٤,١٥-١٢,١٥ الساعة
  IX القاعة

إنقاذ األرواح من خـالل التـدابير الفعالـة مـن حيـث التكلفـة الراميـة إلـى مكافحـة 
التجـارب الوطنيـة فـي مكافحـة مقاومـة المضـادات  .مقاومة المضـادات الحيويـة

  الحيوية. اجتماع ينظمه وفدا غانا والسويد
  ١٣,٣٠-١٢,٣٠ الساعة
  XXIV القاعة

. الشـــيخوخة مرحلـــة فـــي والصـــحة بالنشـــاط التمتـــع تيســـر اإللكترونيـــة الصـــحة
  .األوروبية المفوضية تنظمه اجتماع

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  IV القاعة

 ينظمـه اجتماع. لألدوية المسؤول االستعمال بشأن الوزاري باالجتماع التعريف
  .هولندا وفد

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  XV القاعة

. المسـتفادة والـدروس الممارسـات أفضـل: المفرطـة األفيـون جرعـات مـن الوقاية
  .األمريكية المتحدة الواليات وفد ينظمه اجتماع

                                                           
 مــن( ١٤ رقــم البــاب وبجــوار الجمعيــة قاعــة خلــف الثالــث الطــابق فــي الكائنــة ،XIV القاعــة العامــة، الجلســة اختتــام عنــد   *

 )Jura الجورا ناحية
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  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  XXIII القاعة

 الصـــحة مجـــال فـــي للتعـــاون االســـتراتيجية والخطـــة ePORTUGUESe برنـــامج
  .أنغوال وفد ينظمه اجتماع. بالبرتغالية الناطقة البلدان أجل من

  .باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح
  ١٤,٢٠-١٣,٢٠ الساعة
  VIII القاعة

  .للمنظمة التابع آسيا شرق جنوب إقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع

  ٢٠,٣٠-١٧,٣٠ الساعة
  VIII القاعة

 وفـدا ينظمـه اجتمـاع. والطفـل األم بصحة االرتقاء: الطابع الدينية لمستشفياتا
 للمـــدعوين الحضـــور. العـــالمي الكنـــائس مجلـــس مـــع بالتعـــاون وزمبـــابوي زامبيـــا
  .فقط

  ١٨,٣٠-١٧,٣٠ الساعة
  IX القاعة

 المرامـــــي مـــــن ٥و ٤ المـــــرميين بلـــــوغ فـــــي الطـــــابع الدينيـــــة لمستشـــــفياتا دور
 العمـــل إطـــار فـــي المســـيحية الطبيـــة اللجنـــة تنظمـــه اجتمـــاع. لأللفيـــة اإلنمائيـــة
  .الصحة أجل من الكنسي

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠ الساعة
  XII القاعة

 بعنــوان الــُنظم، وبحــوث الصــحية السياســات لأجــ مــن التحــالف ينظمــه اجتمــاع
 األدويـــة تحضـــير عمليـــة تحّســـن أن بالبّينـــات المشـــفوعة الحـــوافز بمقـــدور هـــل"

  ".وتوزيعها؟
  ١٩,٣٠-١٨,٠٠ الساعة
 XVI القاعة

. التبــــغ صــــناعة دوائــــر لهجمــــات التصــــدي أجــــل مــــن العــــالمي التضــــامن بنــــاء
  .التبغ من التحرر مبادرة المنظمة، أمانة تنظمه اجتماع
  .واألسبانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠ الساعة
 XXIV القاعة

 أجــل مــن الصــحي التمويــل إصــالح ســبيل تعتــرض التــي العقبــات علــى التغلــب
 العمــل( وسويســرا وألمانيــا فرنســا وفــود تنظمــه اجتمــاع. الشــاملة التغطيــة تــوفير
  ).الصحة أجل من

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠ الساعة
 XXII القاعة

 ومأمونيــــة والتصـــحح واإلصـــحاح الميـــاه. وأعمالـــه يـــهكارتي إيـــف ذكـــرى تخليـــد
 وكـــذلك لألدويـــة المقاومـــة الجـــراثيم تعـــدد يشـــهد الـــذي العصـــر هـــذا فـــي الحقـــن
  .فرنسا وفد ينظمه اجتماع. بفيروسه والعدوى األيدز

  ١٩,٣٠-١٨,٣٠ الساعة
  IX القاعة

 ينظمـه اجتمـاع. مخاطرهـا ورصـد السارية غير األمراض لترصد متكامل إطار
  .الدولي الصعيد على السرطان مكافحة أجل من االتحاد

    
  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٣ األربعاء
  ٨,٤٥-٨,٠٠ الساعة
  XVI القاعة

  .للمنظمة التابع األفريقي اإلقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ٨,٤٥-٨,٠٠ الساعة
 XXIV القاعة

  .األخرى والمجموعات الغربية أوروبا مجموعةل تنسيقي اجتماع

  ٨,٤٥-٨,١٥ الساعة
  IX القاعة

  .للمنظمة التابع المتوسط شرق إقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والفرنسية واإلنكليزية بالعربية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  VIII القاعة

  .للمنظمة التابع الهادئ المحيط غرب إقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع



Journal - No.2 - 18 -  ٢العدد  -الجريدة  

 ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٦- ٢١ جنيف، األمم، قصر . والستون ةخامسال العالمية الصحة جمعية

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  XXIII القاعة

  .للمنظمة التابع األوروبي اإلقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والروسية واأللمانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٢,٠٠-١٠,٠٠ الساعة
  IV القاعة

 الخليجــــــــــي التعــــــــــاون مجلــــــــــس دول فــــــــــي الصــــــــــحة وزراء مجلــــــــــس اجتمــــــــــاع
  ).٧٣ المؤتمر(

  ١٣,١٠-١٢,٠٠ الساعة
  VIII القاعة

  .األمريكتين مجموعة جتماعا
  .واألسبانية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٤,١٥-١٢,١٥ الساعة
  XV القاعة

 الخاصـــة القطـــري التعـــاون ســـتراتيجيةا حـــول بلـــدان عـــدة بـــين مشـــتركة مشـــاورة
  .الهادئ المحيط غرب في ٢٠١٧-٢٠١٣ للفترة بالمنظمة

  ١٣,٣٠-١٢,٣٠ الساعة
  IV القاعة

 الالزمــة األدويــة مــن المــوارد تــوفير تعزيــز بعنــوان إيطاليــا وفــد ينظمــه اجتمــاع
 متكــامالً  نهجــاً  ذلــك بوصــف التغذيــة وســوء بفيروســه والعــدوى األيــدز لمكافحــة

  .الطفل إلى األم من بفيروسه والعدوى األيدز انتقال لمنع
  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  IX القاعة

 ينظمــه اجتمــاع. الموضــع هــذا واســتعراض المرضــى ســالمة مجــال فــي التقــدم
  .قطر وفد

  والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح
  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  XXIII القاعة

 بــــاألمراض المصــــابين حيــــاة نوعيــــة تحســـين فــــي النجاحــــات: الملطفــــة الرعايـــة
  .كينيا وفد ينظمه اجتماع. السارية غير واألمراض السارية
  .واألسبانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٤,١٥-١٢,٤٥ لساعةا
  VII القاعة

 اجتمــاع. والهنــد والصــين البرازيــل مــن األوليــة الرعايــة إصــالح بنتــائج التعريــف
  .الصين وفد ينظمه

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠ الساعة
  VIII القاعة

  للمنظمة التابع آسيا شرق جنوب إقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع

  ١٩,٣٠-١٧,٣٠ الساعة
  IX القاعة

 قيـادة تـأمين أجـل مـن ديمقراطية سبل اتباع: شؤونها وتصريف المنظمة تمويل
 للتعـاون الدوليـة المنظمـة تنظمـه اجتمـاع. العالميـة الصـحة مجال في مستدامة

  .الصحية الرعاية مجال في
  ١٩,١٥-١٧,٤٥ الساعة
  VII القاعة

 فـي مـؤخراً  المحـرز التقـدم بشـأن تقنيـة جلسـة) +IHP( الدوليـة الصحية الشراكة
  .البلدان في النتائج عن المساءلة تعزيز
  .واألسبانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٩,١٥-١٧,٤٥ الساعة
  VIII القاعة

 القـــوى لتحـــالف والتابعـــة الخـــاص بالقطـــاع المعنيـــة العمـــل فرقـــة تقريـــر إصـــدار
  .العالم في الصحية ةالعامل
  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٩,٤٥-١٧,٤٥ الساعة
  IV القاعة

ــــرات  تحــــديث. البرمجيــــة والسياســــات البــــرامج دعــــم مجــــال فــــي الجديــــدة التغيي
 ينظمــه اجتمــاع. والتمنيــع اللقاحــات أجــل مــن العــالمي التحــالف مــن للمعلومــات

  .كينيا وفد
  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠ الساعة
  XXII القاعة

 للمـدعوين الحضـور .الغينية الدودة استئصال بشأن رسمي غير وزاري اجتماع
  فقط

  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح
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  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٤ الخميس
  ٨,٤٥-٨,٠٠ الساعة
  XVI القاعة

  .للمنظمة التابع األفريقي اإلقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ٨,٤٥-٨,١٥ الساعة
  IX القاعة

  .للمنظمة التابع المتوسط شرق إقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والفرنسية واإلنكليزية بالعربية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  VIII القاعة

  .للمنظمة التابع الهادئ المحيط غرب إقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
 XXIII القاعة

  .للمنظمة التابع األوروبي اإلقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والروسية واأللمانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٣,٤٥-١٢,١٥ الساعة
  XXIII القاعة

 العمــل خــالل مــن الصــحية اإلجحافــات مــن الحــد فــي الصــحيين المهنيــين دور
 المتحـدة المملكـة وفـد ينظمـه اجتمـاع. للصـحة االجتماعيـة بالمحددات الخاص
  .الشمالية وأيرلندا العظمى لبريطانيا
 والفرنســـــية اإلنكليزيـــــةو  والصـــــينية العربيـــــةب الفوريـــــة الترجمـــــة خـــــدمات ســـــتتاح
  .واألسبانية والروسية

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  IX القاعة

 ينظمـه اجتمـاع. الشـراكات خـالل مـن القـدرات تعزيـز – الصـحية النظم تطوير
  .العمى من للوقاية الدولية الوكالة مع بالتعاون أستراليا وفد

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  IV القاعة

 مــن األولــى النتــائج: الضــارة الدوائيــة اآلثــار رصــد مجــال فــي المرضــى تمكــين
 مـع بالتعـاون البلـدان مـن مجموعـة تنظمـه اجتمـاع. اإلقليمية الدولية المجموعة

  .المنظمة ألمانة التابعة الدوائية والمنتجات األساسية األدوية إدارة
  ١٤,١٥-١٢,٤٥ الساعة
  XXIV الساعة

. الملباة غير االحتياجات معالجة: الحياة قيد على األطفال وبقاء األسرة تنظيم
  .العالمية الصحة بمنظمة والطفل والمرأة األسرة صحة دائرة تنظمه اجتماع
  .واألسبانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠ الساعة
  VIII القاعة

  .للمنظمة التابع آسيا شرق جنوب إقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع

  ١٩,٠٠-١٧,٤٥ الساعة
  IV القاعة

  .المكسيك وفد ينظمه الشاملة التغطية بشأن متابعة اجتماع

  ١٩,١٥-١٧,٤٥ الساعة
  XXII القاعة

  !التغيير أجل من معا لنتعلم: المرضى بسالمة المعنية األفريقية الشراكة
  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٩,٤٥-١٧,٤٥ الساعة
  VIII القاعة

 أمانــة تنظمــه اجتمــاع. الصــحيين العــاملين بهجــرة يتعلــق فيمــا االبتكــار جــوائز
  .الصحيين العاملين بهجرة المعني المجلس مع بالتعاون المنظمة
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    ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٥ الجمعة
  ٨,٤٥-٨,٠٠ الساعة
  XVI القاعة

  .للمنظمة التابع األفريقي اإلقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ٨,٤٥-٨,٠٠ الساعة
 XXIV القاعة

  .األخرى والمجموعات الغربية أوروبا مجموعةل تنسيقي اجتماع

  ٨,٤٥-٨,١٥ الساعة
  IX القاعة

  .للمنظمة التابع المتوسط شرق إقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والفرنسية واإلنكليزية بالعربية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  VIII القاعة

  .للمنظمة التابع الهادئ المحيط غرب إقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  XXIII القاعة

  .للمنظمة التابع األوروبي اإلقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والروسية واأللمانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  IX القاعة

 اجتمـــاع. العـــالمي الصـــندوق تنفيـــذ علـــى القـــائمين رســـالة إبـــالغ تحســـين كيفيـــة
  .السودان جمهورية وفد ينظمه
  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٤,١٥-١٢,٤٥ الساعة
 IV القاعة

 التركيـز مـع – الكيميائيـة المـواد( صـحة أوفـر ُأنـاس أجل من أصح مستشفيات
  .أوروغواي وفد ينظمه اجتماع). الزئبق على

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠ الساعة
  VIII القاعة

  .للمنظمة التابع آسيا شرق جنوب إقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع

    
    ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٦ السبت
  ٨,٤٥-٨,٠٠ الساعة
  XVI القاعة

  .للمنظمة التابع األفريقي اإلقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ٨,٤٥-٨,١٥ الساعة
  IX القاعة

  .للمنظمة التابع المتوسط شرق إقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والفرنسية واإلنكليزية بالعربية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  VIII القاعة

  .للمنظمة التابع الهادئ المحيط غرب إقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  XXIII القاعة

  .للمنظمة التابع األوروبي اإلقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والروسية واأللمانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠ الساعة
  VIII القاعة

  .للمنظمة التابع آسيا شرق جنوب إقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
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  العامة الجلسات إطار في العامة المناقشة في المتحدثين بأسماء مؤقتة قائمة: خامساً 
  

  غانا
  السويد
  جيبوتي
  المتحدة تنزانيا جمهورية
  إكوادور
  فرنسا

  كولومبيا
  كوريا جمهورية
  البرتغال
  موزامبيق
  موناكو
  مدغشقر
  ماليزيا
  بنما

  الروسي االتحاد
  السنغال
  األرجنتين
  لكسمبرغ

  نام فييت
  بوتان
  ناميبيا

  كازاخستان
  مولدوفا جمهورية
  أوزبكستان

  االستوائية غينيا
  باراغواي

  النكا سري
  ميانمار
  شيلي
  بلجيكا
  القوميات المتعددة بوليفيا دولة
  زامبيا

  أوروغواي
  إندونيسيا
  هندوراس
  أسبانيا
  إسرائيل
  اليابان

  

  (سيتحدث مندوب أنغوال نيابة عن الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي)  أنغوال
  أيسلندا
  األخضر الرأس

  باكستان

  



Journal - No.2 - 22 -  ٢العدد  -الجريدة  

 ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٦- ٢١ جنيف، األمم، قصر . والستون ةخامسال العالمية الصحة جمعية

  فاصو بوركينا
  بيالروس
  وتوباغو ترينيداد
  رواندا

  بنغالديش
  أفغانستان
  السودان جنوب
  جامايكا
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  التبليغات: سادساً 

  التسهيالت
  

 تســهيالت مــن يلــزمهم مــا اســتخدام فيــه يمكــنهم A.821 القاعــة فــي للمنــدوبين مخصــص األعمــال إلنجــاز مركــز يوجــد
  .المستندات وتصوير النصوص معالجة

  
Serpent المقصـــف فـــي وتوجـــد Bar المبنـــى فـــي األول بالطـــابق E بالطـــابق ١٥و ١٣ الـــدخول بـــوابتي بيــــن وكذلــــك 

  .أسالك بدون باإلنترنت لالتصال مجانية تسهيالت A المبنى من األرضي
  
  http://www.who.int: العالمية الصحة منظمة موقع   -
  
  http://www.who.int/gb/e/index.html: التنفيذي والمجلس الصحة جمعية وثائق موقع   -
  

  للبيع المعروضة العالمية الصحة لمنظمة اإلعالمية المنتجات
  

 المنـدوبين يسـتقبل وهـو األمـم، قصـر فـي ١٥و ١٣ البـوابتين بـين العالميـة الصـحة منظمـة مطبوعـات بيـع متجـر يقـع
 منظمـة عن الصادرة اإلعالمية والمنتجات المطبوعات أحدث فيه ويعرض. ترحيب بكل العالمية الصحة جمعية إلى

 إلــى ٨‚٣٠ الســاعة مــن أبوابــه المتجــر ذلــك ويفــتح٪. ٥٠ قــدره بتخفــيض وتبــاع اإلقليميــة، ومكاتبهــا العالميــة الصــحة
 فهو العالمية الصحة لمنظمة الرئيسي المقر في الكتب بيع متجر أما. الجمعة إلى االثنين من يومياً  ١٧‚٠٠ الساعة
  .١٦‚٣٠ الساعة إلى ٩‚٠٠ الساعة من للمندوبين يفتح

  
  الشخصي البريد

  
 إلـى يـوم كـل يتوجهـوا أن المنظمـة مع الرسمية العالقات ذات الحكومية غير المنظمات وممثلي المندوبين من يرجى
  .إليهم الموجهة الدعوات وعلى تنتظرهم التي الرسائل وعلى الشخصي بريدهم على للحصول االستعالمات مكتب
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