
  
 
  
  
  
 
 

  No. 3  الستونو  ةخامسال العالمية الصحة جمعية  ٣ العدد
May 2012 23   ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٣
  
 

    ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٣ األربعاء ليوم االجتماعات برنامج
  العامة الجلسة  الساعة

  الجمعية قاعة
  "أ" اللجنة
  XVIII القاعة

  اللجنة "ب"
 XVIIالقاعة 

  األخرى االجتماعات
  XII القاعة

 العامـــــــــــــــة الجلســـــــــــــــة  ٩‚٠٠ الساعة
  السادسة

      

 ٣فور االنتهاء من البند 
  في الجلسة العامة

      الجلسة الرابعة  

 ٣فور االنتهاء من البند 
  في الجلسة العامة

    الجلسة األولى    

الجلســـــــــــــــة العامـــــــــــــــة   ١٤‚٣٠ الساعة
  السابعة

      

 ٤فور االنتهاء من البند 
  في الجلسة العامة

    جلسة الثانيةال  الجلسة الخامسة  

  اللجنة العامة        ١٧‚٣٠ الساعة
  

  اجتماع الفريق العامل غير الرسمي    المحتويات
الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية   ١-١٣البند   ٢....................  الصحة جمعية عمل برنامج  :أوالً 

  ومكافحتها
  حصــيلة االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة بشــأن

لمعديـة) ر ايـالوقاية من األمراض غير السـارية (غ
ومكافحتهـــــا وحصـــــيلة المـــــؤتمر الـــــوزاري العـــــالمي 
ــــــاة الصــــــحية ومكافحــــــة  األول بشــــــأن أنمــــــاط الحي

 األمراض غير السارية
أيــار/  ٢٣سـيعقد اجتمــاع الفريـق العامــل يـوم األربعــاء 

ــــى الســــاعة  ٩,٠٠مــــايو مــــن الســــاعة  فــــي  ١٢,٠٠إل
  .VIIالقاعة 

  ٩..............................  تقرير عن الجلسات  ثانيًا:
  ١٢.........................  تقنية الميةإع جلسات  ثالثًا:
  ١٢..........................  األخرى االجتماعات  :رابعاً 

ـــــة قائمـــــة  :خامساً   المناقشـــــة فـــــي المتحـــــدثين بأســـــماء مؤقت
  ١٦...............  العامة الجلسات إطار في العامة

  ١٧.......................................    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 لىإ 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
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  الصحة جمعية عمل برنامج: أوالً 
  

  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٣ األربعاء
  ٩‚٠٠ الساعة  ةدسالسا العامة جلسةال
  االعتماد أوراق لجنة تقرير  -
  ٦٥/٥١الوثيقة ج  

  عامة مناقشة  -  )تابع( ٣ البند
 

وفـور  العامـة الجلسة في ٣ البند من االنتهاء فور  - XVIIIالقاعة   "أ" للجنةوالخامسة  الرابعة الجلستان
  في الجلسة العامة ٤االنتهاء من البند 

  لتقرير األول للجنة "أ"مسودة ا -  -

  ، وفيها قرارين معنونين:٦٥/٥٠الوثيقة (مسودة) ج  

تــدعيم السياســات الخاصــة بــاألمراض غيــر الســارية مــن أجــل تعزيــز   -  
  التمتع بالنشاط في مرحلة الشيخوخة

العــبء العــالمي لالضــطرابات النفســية وضــرورة االســتجابة الشــاملة   -
طـــــاع االجتمـــــاعي علـــــى والمنســـــقة مـــــن جانـــــب قطـــــاع الصـــــحة والق

 المستوى القطري

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

  والتطوير
/ أ/ ورقة ٦٥وج ١تصويب  ٦٥/٢٤وج ٦٥/٢٤الوثائق ج  

/ أ/ ورقة ٦٥وج ٢/ أ/ ورقة مؤتمر رقم ٦٥وج ١مؤتمر رقم 
  ٥/ أ/ ورقة مؤتمر رقم ٦٥وج ٤ؤتمر رقم م

  التغذية  -  ٣-١٣البند 

  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال  •  

/ أ/ ورقــــــــــة ٦٥وج ١تصـــــــــويب  ٦٥/١١وج ٦٥/١١الوثـــــــــائق ج  
  ٦مؤتمر رقم 

  تغذية المرأة في الفترة السابقة للحمل وأثناء الحمل واإلرضاع  •  

  ٦٥/١٢الوثيقة ج  

  اج المبكر وحمل المراهقات وصغيرات السنالزو   -  ٤-١٣البند 

  ٦٥/١٣الوثيقة ج  
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  رصد بلوغ األهداف (المرامي) اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  -  ٥-١٣ البند

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

  ٦٥/١٤جالوثيقة   

تنفيـــــذ توصـــــيات اللجنـــــة المعنيـــــة بالمعلومـــــات والمســـــاءلة عـــــن   •  
  صحة المرأة والطفل

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

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

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

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

  )٢٠٠٥تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية (  -  ٧-١٣البند 
 ١إضافة  ٦٥/١٧وج ١تصويب  ٦٥/١٧وج ٦٥/١٧الوثائق ج  

   ٣إضافة  ٦٥/١٧وج ٢إضافة  ٦٥/١٧وج
    

  ١٤‚٣٠ الساعة  ةبعالسا العامة ةالجلس
  *(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 ١تنقيح  ٦٥/٤الوثيقتان ج  
  ٥ق١٣٠تم والقرار 

وفـور  العامـة الجلسـة فـي ٣ البنـد مـن االنتهاءفور   - XVIIالقاعة   "ب" للجنة والثانية األولى الجلستان
  في الجلسة العامة ٤االنتهاء من البند 

  اللجنة أعمال افتتاح  ١٤ البند

  والمقّرر الرئيس نائبي انتخاب ذلك في بما  -  

                                                           
 يعقبها اجتماع عام في الجلسة العامة.    *
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  يةالميزانية البرمجية والشؤون المال  ١٦البند 

  ٢٠١١-٢٠١٠تقييم أداء الميزانية البرمجية   ١-١٦البند 
  ٦٥/٤٤وج ٦٥/٢٨ج تانيقالوث  

 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  
/ وثيقة ٦٥وج ٤/ وثيقة معلومات/٦٥وج  ٣وثيقة معلومات/

/ ب/ ورقة ٦٥وج ١/ ب/ ورقة مؤتمر رقم ٦٥وج ٥معلومات/
  ١إضافة  ١مؤتمر رقم 

  المالية الميزانية البرمجية والشؤون  (تابع) ١٦ البند

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

  ٦٥/٤٥وج ١إضافة  ٦٥/٢٩وج ٦٥/٢٩ج الوثائق  
حالـــة تحصـــيل االشـــتراكات المقـــدرة، بمـــا فـــي ذلـــك الـــدول األعضـــاء   -  ٣-١٦البند 

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

  ٦٥/٤٦ج ٦٥/٣٠ج تانالوثيق  

  تراكات الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدةتقدير اش  -  ٥-١٦البند 
  ٦٥/٤٦وج ٦٥/٤١ج تانالوثيق  

  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة   ١٧ البند

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  -  ١-١٧ البند
  ٦٥/٤٧وج ٦٥/٣٢ج الوثيقتان  

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  -  ٢-١٧ البند
  ٦٥/٤٨وج ٦٥/٣٣ج الوثيقتان  
  

  ١٧,٣٠الساعة   اللجنة العامة

 حــق لهــا التــي األعضــاء لــدولمــن ا إعــداد قائمــة بأســماء المنتخــب ســنوياً   
واســـتعراض برنـــامج  التنفيـــذي المجلـــس فـــي عضـــواً  للعمـــل شـــخص تعيـــين
  العمل.
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  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٤ الخميس
  ٩‚٠٠ الساعة  "أ" للجنة السادسة الجلسة
  ة العالميةإصالح منظمة الصح  ١٢ البند

 ٢إضافة  ٦٥/٥وج ١إضافة  ٦٥/٥وج ٦٥/٥ج الوثائق  
  ٦/ وثيقة معلومات/٦٥وج ٦٥/٤٠وج

  ١٤‚٣٠ الساعة  "أ" للجنة السابعة الجلسة
  إصالح منظمة الصحة العالمية  (تابع) ١٢ البند

 ٢إضافة  ٦٥/٥وج ١إضافة  ٦٥/٥وج ٦٥/٥ج الوثائق  
  ٦/ وثيقة معلومات/٦٥وج ٦٥/٤٠وج

  ١٧‚٠٠ الساعة  الثامنة عامةال الجلسة
  الجوائز  ٨ لبندا

 ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٥الجمعة 

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

  الرئيسيتين اللجنتين تقارير   ٩ البند
    

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

  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها   -  (تابع) ١-١٣البند 
حصيلة االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقايـة   •  

كافحتهـا وحصـيلة ممن األمراض غير السارية (غير المعدية) و 
يـــاة الصـــحية المـــؤتمر الـــوزاري العـــالمي األول بشـــأن أنمـــاط الح

  ومكافحة األمراض غير السارية
/ أ/ ورقة مؤتمر ٦٥وج ١إضافة  ٦٥/٦وج ٦٥/٦الوثائق ج  

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

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

  ٦٥/١٨ج الوثيقة    

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

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

   ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/٢٠الوثيقتان ج  
  ١٠ق١٣٠م توالقرار 

  القضاء على داء البلهارسيات  -  ١١-١٣ البند

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

  مسّودة خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  -  ١٢-١٣ البند

/ ١٣٠/٢٠١٢م تو ١إضــــــافة  ٦٥/٢٢وج ٦٥/٢٢الوثيقتــــــان ج  
   ١سجالت/
  ١٢ق١٣٠م توالقرار 

المنتجـــات الطبيــــة المتدنيـــة النوعيــــة/ المـــزورة/ المغشوشــــة التوســــيم/   -  ١٣-١٣ لبندا
ـــــدول  ـــــق العامـــــل المكـــــون مـــــن ال ـــــر الفري ـــــة: تقري المغشوشـــــة/ المزيف

  األعضاء

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

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

  ٦٥/٤٩وج ٦٥/٣٤ج الوثيقتان    

  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 تانيقالوث  

  ١٦ق١٣٠ت  م

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

  ٦٥/٣٧الوثيقة ج    
  الشؤون اإلدارية والقانونية  ١٩ البند
  ريق العاملانتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: تقرير الف  -  ١-١٩ البند

  ٦٥/٣٨الوثيقة ج  
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  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 

  نسانيةاإل
ـــــان ج   ـــــرار  ١/ ســـــجالت/٢٠١٢/ ١٣٠ت مو  ٦٥/٢٥الوثيقت والق

  ١٤ق١٣٠ت م

  تقارير المرحليةال  -   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
  

مســـؤولياتها فـــي مجـــال البحـــوث و لعالميـــة دور منظمـــة الصـــحة ا  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  

  
الجـــدري (القـــرار  استئصـــال الجـــدري: تـــدمير مخزونـــات فيـــروس  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  جالمتعددة (القرار المقاومة لألدوية 

  
  )١٥-٦٤ع  ص  جالكوليرا: آلية للمكافحة والوقاية (القرار   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 
  

االستراتيجية العالمية بشأن الوقاية من األمراض المنقولة جنسـيًا   الم:
  )١٩-٥٩ع  ص  جومكافحتها (القرار 
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  مسائل أخرى
  

الصـحة اإلنجابيـة: اسـتراتيجية تســريع التقـدم نحـو بلـوغ األهــداف   ميم:
  )١٢-٥٧ع  ص  ج(المرامي) والغايات اإلنمائية الدولية (القرار 

  
  )٣-٦٣ع  ص  جالمة الغذائية (القرار مبادرات تعزيز الس  نون:

  
  ٥ق١٢٤م ت القـــــــــــــــــــــــرارانتغيـــــــــــــــــــــــر المنـــــــــــــــــــــــاخ والصـــــــــــــــــــــــحة (  سين:

  )١٩-٦١ع  ص  جو 
  

  )١٠-٦٣ع  ص  جالشراكات (القرار   عين:
  

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

  ١٤‚٣٠ الساعة  "ب" للجنة ةرابعال الجلسة
  ارية والقانونيةالشؤون اإلد  (تابع) ١٩ البند
  االتفاقات مع المنظمات الحكومية الدولية  -  ٢-١٩ البند

  ٦٥/٤٢الوثيقة ج  

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 لقراراتا 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

  ةالصح جمعية أعمال اختتام  ١٠ البند
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  تقرير عن الجلسات  ثانيًا:
  

    الرابعةالجلسة العامة 
  يومان (كوت ديفوار) -األستاذة تيريسي ندري   في مقعد الرئاسة:  

  رئيس جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين   
  
  )باراغواي(الدكتورة إسبيرانزا مارتينيز     :ثم

ة يس جمعية الصحة العالمية الخامسرئلالنائب األول 
  والستين

  مناقشة عامة  -  (تابع) ٣البند 
مـع االهتمـام علـى وجـه الخصـوص  ٣واصلت جمعية الصحة النظر في البند   

غانـا، السـويد، التحول إلى التغطيـة الشـاملة". ودعـا الـرئيس منـدوبي بموضوع "
جمهورية تنزانيا المتحدة، إكوادور، فرنسا، جيبوتي، كولومبيا، جمهورية كوريـا، 

ـــــان، الســـــنغال، البرتغـــــال ـــــا، بنمـــــا، الياب ـــــاكو، مدغشـــــقر، ماليزي ـــــر، مون ، الجزائ
األرجنتين، لكسمبرغ، فييت نام، بوتان، ناميبيا، كازاخستان، أوزبكسـتان، غينيـا 
االســـــتوائية، بلجيكـــــا، ســـــري النكـــــا، ميانمـــــار، شـــــيلي، دولـــــة بوليفيـــــا المتعـــــددة 

  . ورفعت الجلسة.إلى المنصة القوميات، بوركينا فاصو، أوروغواي، إندونيسيا

  ثانية للجنة "أ"الجلسة ال
  الدكتور زانغلي دوبكا (بوتان)  الرئيس:  

  )، نائب الرئيسجامايكاالدكتور فنتون فرغسون (  ثم:

  الشؤون التقنية والصحية  (تابع) ١٣البند 

  ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية  -  (تابع) ١-١٣ البند

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

الوزاري العالمي األول بشأن أنماط الحياة الصحية ومكافحة 
  األمراض غير السارية

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

تواصل النقاش بشأن البندين المذكورين أعـاله. وأحاطـت اللجنـة علمـًا بـالتقرير 
. وتــم النظــر فــي مشــروع المقــرر اإلجرائــي الــوارد ٦٥/٨كمــا ورد فــي الوثيقــة ج

 الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة: ٣/ أ/ ورقــة مــؤتمر رقــم ٦٥فــي الوثيقــة ج
ــ المســتوى الرفيــع االجتمــاع متابعــة: ومكافحتهــا  المتحــدة لألمــم العامــة ةللجمعي

، وتـــم ومكافحتهـــا) المعديـــة غيـــر( الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة بشـــأن
وعلقــت مناقشــة هــذه البنــد الفرعــي ريثمــا يناقشــه تشــكيل فريــق صــياغة بشــأنه. 

  فريق الصياغة.
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 السياســات تــدعيم: ٦ق١٣٠ونظــرت اللجنــة بعــد ذلــك فــي مشــروع القــرار م ت
 مرحلــة فــي بالنشــاط التمتــع تعزيــز أجــل مــن ريةالســا غيــر بــاألمراض الخاصــة
. واعتمـدت اللجنــة ١/ ســجالت/١٣٠/٢٠١٢الـوارد فــي الوثيقـة م ت الشـيخوخة

  القرار.
الخيــارات واإلطــار الزمنــي لتعزيــز وتيســير العمــل المتعــدد القطاعــات   •  

  للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها عن طريق الشراكة

  ٦٥/٧لتقرير كما ورد في الوثيقة جأحاطت اللجنة علمًا با

تنفيـــذ خطـــة العمــــل الخاصـــة بالوقايــــة مـــن العمــــى وضـــعف البصــــر   •  
  اللذين يمكن تجنبهما

  المقبلة للجنة "أ"؟  الجلسةستتواصل مناقشة هذا البند الفرعي في 

 
    الخامسة العامة الجلسة

  يومان (كوت ديفوار) -األستاذة تيريسي ندري   في مقعد الرئاسة:  
  رئيس جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين   

 السيد شارل سيغوتو (جزر سليمان)  ثم:
  النائب الخامس لرئيس جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين

  خطاب يلقيه ضيف الجمعية  ٥البند 

لال سلمى رحب الرئيس، بالنيابة عن جمعية الصحة، بصاحبة السمو األميرة   
  أمام جمعية الصحة. خطابإلى إلقاء  هاأميرة المغرب ودعا

وصاحبة السمو الملكي هي مؤسسة ورئيسة جمعية لال سلمى لمحاربة داء 
من داء السرطان  للوقايةالسرطان وهي سفيرة المنظمة للنوايا الحسنة للترويج 

. وقد عّينت صاحبة السمو الملكي في عام ٢٠٠٦ورعاية مرضاه منذ عام 
ف المنظمات غير الحكومية لمكافحة داء السرطان رئيسًا شرفيًا لتحال ٢٠٠٧

وألقت صاحبة السمو الملكي األميرة لال سلمى في منطقة الشرق األوسط. 
  خطابًا أمام جمعية الصحة.

ورحب الرئيس بعد ذلك، بالنيابة عن جمعية الصحة، بالسيد جوناس غار 
أمام  شتوري، وزير الشؤون الخارجية في النرويج ودعاه إلى إلقاء خطاب

  جمعية الصحة.

وشغل السيد جوناس غار شتوري منصب وزير الدولة ورئيس الموظفين في 
 ٢٠٠٥إلى عام  ٢٠٠٣مكتب رئيس الوزراء النرويجي. وفي الفترة من عام 

شغل منصب األمين العام للصليب األحمر النرويجي. وعمل أيضًا مديرًا 
لمية، وسفيرًا في البعثة تنفيذيًا في مكتب المدير العام لمنظمة الصحة العا

غار شتوري خطابًا النرويجية لدى األمم المتحدة بجنيف. وألقى السيد جوناس 
  أمام جمعية الصحة. 
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  مناقشة عامة  -  (تابع) ٣البند 

هنـــدوراس، أســـبانيا، مـــن تواصـــلت بعـــد ذلـــك المناقشـــات العامـــة مـــع متحـــدثين   
األخضــــر، باكســــتان،  إســــرائيل، جنــــوب الســــودان، بــــاراغواي، أيســــلندا، الــــرأس
ــــدوفا، روانــــدا، ترينيــــداد وتوبــــاغو، غيانــــا نيابــــة عــــن الجماعيــــة ( جمهوريــــة مول

االتحاد الروسي، جامايكا، نيبال، موريتانيـا، )، بنغالديش، أفغانستان، الكاريبية
  .لشتي، ناورو، منغوليا، موريشيوس، اليونان -تيمور

    
    "أ"للجنة  الثالثة الجلسة

  )بوتان( زانغلي دوكبار الدكتو : الرئيس  
  الشؤون التقنية والصحية  (تابع) ١٣ البند
  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها  -  (تابع) ١-١٣البند 

تنفيذ خطة العمل الخاصة بالوقاية من العمى وضعف البصر   •  
  اللذين يمكن تجنبهما

للجنة علمًا تواصلت مناقشة هذا البند الفرعي من جدول األعمال وأحاطت ا
  .٦٥/٩بالتقرير الوارد في الوثيقة ج

العبء العالمي لالضطرابات النفسية وضرورة االستجابة الشاملة   -  ٢-١٣البند 
  والمنسقة من جانب قطاع الصحة والقطاع االجتماعي على المستوى القطري

بدعوة من رئيس الجلسة، عرض عضو من المجلس التنفيذي هذا البند   
 القراررئيس الجلسة الحضور إلى تقديم التعليقات عن مشروع  الفرعي. ودعا

 االستجابة وضرورة النفسية لالضطرابات العالمي العبء: ٨ق١٣٠ت  م
 المستوى على االجتماعي والقطاع الصحة قطاع جانب من والمنسقة الشاملة
. وتمت الموافقة على ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تالوارد في الوثيقة  الُقطري

  قرار المعّدل.مشروع ال
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  تقنية إعالمية جلسات: ثالثاً 
  

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

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

  واألسبانية والروسية والفرنسية واإلنكليزية الصينيةو  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 لمواضــيعا

 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
  
  

  األخرى االجتماعات: اً رابع
  

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

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

  XVI قاعةال
  .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 عضاءاأل 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 اءاألعض 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

  .ريكتيناألم 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
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  ١٣,٣٠-١٢,٣٠ الساعة
  IV القاعة

ــ وفــد ينظمــه اجتمــاع  الالزمــة األدويــة مــن المــوارد تــوفير تعزيــز بعنــوان اإيطالي
 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 الساعة
  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

  ١٨,٣٠-١٧,٣٠ الساعة
  XVI القاعة

  اجتماع مسائي لوفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة

  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 قريـــرت 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 لميالعــا 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
    

  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 نكليزيةواإل بالعربية الفورية الترجمة خدمات ستتاح
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  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 نسيةوالفر  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 عربيـــــةالب 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 دقي 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 بعالتا آسيا شرق جنوب إقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع

  ١٨,٣٠-١٧,٣٠ الساعة
  IX القاعة

  اجتماع مسائي لوفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة

  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 مةبسال 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

    
    ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٥ معةالج

  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 اعةالس
  IX القاعة

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

  ١٨,٣٠-١٧,٣٠ الساعة
 IX القاعة

  اجتماع مسائي لوفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة

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

  .للمنظمة لتابعا 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 ودوف 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 
 
 

  (سيتحدث مندوب تونغا نيابة عن بلدان جزر المحيط الهادئ)  تونغا
  نيكاراغوا
  ملديف

  موزامبيق
  ية الشعبيةجمهورية الو الديمقراط

  بوروندي
  النيجر

  الكاميرون
  جمهورية أفريقيا الوسطى

  جزر سليمان
  راطيةقمجمهورية الكونغو الدي

  بيالروس
  تشاد
  تركيا

  

  األفريقي االتحاد
  مالطة فرسان جماعة
  الصينية تايبيه

ـــــــــدولي االتحـــــــــاد ـــــــــات ال  الصـــــــــليب لجمعي
  األحمر والهالل األحمر   

  اإلسالمي التعاون منظمة
  ليالكرسي الرسو 
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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 ابتيبـــو  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 حدثأ 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
  .ليهمإ الموجهة الدعوات وعلى تنتظرهم التي الرسائل وعلى الشخصي بريدهم على للحصول االستعالمات مكتب
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