
  
 
  
  
  
  
 

  No. 4  الستونو  الخامسة العالمية الصحة جمعية  ٤ العدد
May 2012 24   ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٤

  
    ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٤ الخميس ليوم االجتماعات برنامج

  العامة الجلسة  الساعة
  الجمعية قاعة

  "أ" اللجنة
 *XVII والقاعة XVIII القاعة

  الخامسة الجلسة    ٩‚٠٠ الساعة
  السادسة الجلسة    ١٤‚٣٠ الساعة
    الثامنة الجلسة  ١٧‚٠٠ الساعة
  السابعة الجلسة    ٢١,٣٠-١٨,٣٠ الساعة

  
  .XVII القاعة في فقط باإلنكليزية الصوتي البث خدمة تتوفر* 
  

    المحتويات
  ٢    .................................................................  الصحة جمعية عمل برنامج  :أوالً 
  ٨    ..............................................................................  الجلسات عن تقرير  :ثانياً 
  ١٣    .......................................................................  األخرى االجتماعات  :ثالثاً 
  ١٥    .......................................................................................    التبليغات  :رابعاً 

  
  الرسمي غير الصياغة فريق اجتماع
  والتطوير البحث وتنسيق بتمويل المعني العامل االستشاريين الخبراء فريق  ١٤-١٣ البند

 ١٧,٣٠ السـاعة ومـن ١٦,٠٠ السـاعة إلـى ١٣,٠٠ السـاعة مـن مـايو/ أيـار ٢٤ الخمـيس يـوم الصـياغة فريـق اجتمـاع سيعقد
  .XII القاعة في ٢٢,٠٠ الساعة إلى

 
  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٨ االثنين – التنفيذي للمجلس المائة بعد والثالثون الحادية الدورة
  .العالمية الصحة لمنظمة الرئيسي المقر في التنفيذي المجلس قاعة  :االنعقاد مكان
 ٧٩١ ٤١٧٣ الفـاكس رقـم( ممكـن وقـت أسـرع فـي الرئاسـية األجهـزة مكتب إلى اعتمادهم أوراق بإرسال المندوبون ُيذكَّر  االعتماد أوراق

٠٢٢(  
 لحضـور المـدعوين األخـرى والمنظمـات األعضـاء الـدول وممثلـي ومستشـاريهم وبدالئهم المجلس أعضاء شارات تصدر  :التسجيل

 مـن القريبـة الردهـة فـي األمـم، قصـر فـي ١٥و ١٣ البـوابتين بـين التنفيـذي، للمجلـس المائـة بعـد والثالثين الحادية الدورة
   ،E المبنى من األول الطابق في" ب"و" أ" اللجنتين

  ١٨,٠٠ الساعة إلى ١٤,٠٠ الساعة من مايو/ أيار ٢٥ الجمعة يوم  -  
 بعـد لـيس ولكـن العامة الجلسة أعمال اختتام قبل دقيقة ٣٠ وحتى ٨,٠٠ الساعة من مايو/ أيار ٢٦ السبت ويوم  -

  ؛١٨,٠٠ الساعة
  العالمية الصحة لمنظمة الرئيسي المقر وفي  

  ١٨,٠٠ الساعة وحتى الصحة جمعية أعمال اختتام بعد مايو/ أيار ٢٦ السبت يوم -
   ١٧,٣٠ الساعة إلى ٧,٣٠ الساعة من مايو/ أيار ٢٨ االثنين ويوم -
  .الدورة نهاية وحتى ٨,٣٠ الساعة من مايو/ أيار ٢٩ الثالثاء ويوم -

  .األمم قصر في ١٥و ١٣ البوابتين بين الوثائق مكتب جانب إلى التنفيذي المجلس أعضاء لوثائق معينة خانات توجد  :الوثائق
  .١٧,٣٠ الساعة إلى ١٤,٣٠ الساعة ومن ١٢,٣٠ الساعة إلى ٩,٣٠ الساعة من  :العمل ساعات
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  الصحة جمعية عمل برنامج: أوالً 
  

  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٤ الخميس
  ١٤,٣٠ والساعة ٩‚٠٠ الساعة - *XVIIو XVIII القاعتان  "أ" للجنة والسادسة الخامسة الجلستان

  العالمية الصحة منظمة إصالح  ١٢ البند
ـــــــــــائق    ٢ إضـــــــــــافة ٦٥/٥وج ١ إضـــــــــــافة ٦٥/٥وج ٦٥/٥ج الوث

 وثيقــــــــــــــــة/ ٦٥وج ٦٥/٤٣وج ٦٥/٤٠وج ٣ إضــــــــــــــــافة ٦٥/٥وج
  ٦/معلومات

  ١٧‚٠٠ الساعة  الثامنة العامة الجلسة
  الجوائز  ٨ لبندا

  ٢١,٣٠-١٨,٣٠ الساعة – XVIII القاعة  )مسائية جلسة" (أ" للجنة السابعة الجلسة
  والصحية التقنية الشؤون  )تابع( ١٣ البند
   ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية  -  )تابع( ١-١٣ البند

 الوقايـة بشأن العامة للجمعية المستوى الرفيع االجتماع حصيلة  •  
 وحصـيلة ومكافحتهـا) المعدية غير( السارية غير األمراض من

 الصـــحية الحيـــاة أنمـــاط بشـــأن األول العـــالمي الـــوزاري المـــؤتمر
  السارية غير األمراض ومكافحة

 مؤتمر ورقة/ أ/ ٦٥وج ١ افةــإض ٦٥/٦وج ٦٥/٦ج قــــائــــالوث  
 ١ إضافة ١ تنقيح ٣ رقم مؤتمر ورقة/ أ/ ٦٥وج ١ تنقيح ٣  رقم

  التغذية  -  )تابع( ٣-١٣ البند

  األطفال وصغار والرّضع األمهات تغذية  •  

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

  واإلرضاع الحمل وأثناء للحمل السابقة الفترة في المرأة تغذية  •  

  ٦٥/١٢ج الوثيقة  

    الوقت سمح إذا

  السن وصغيرات المراهقات وحمل المبكر الزواج  -  ٤-١٣ البند

  ٦٥/١٣ج الوثيقة  

                                                           
  .XVII القاعة في فقط باإلنكليزية الصوتي البث خدمة تتوفر   *
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  بالصحة المتعلقة لأللفية اإلنمائية) المرامي( األهداف بلوغ رصد  -  ٥-١٣ البند

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

  ٦٥/١٤ج الوثيقة  

 عـــــن والمســـــاءلة بالمعلومـــــات المعنيـــــة اللجنـــــة توصـــــيات تنفيـــــذ  •  
  والطفل المرأة صحة

   ١/سجالت/ ١٣٠/٢٠١٢ت مو ٦٥/١٥ج الوثيقتان  
  ٣ق١٣٠ت م والقرار

    

 ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٥ الجمعة

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

  ٦٥/٥٢ج الوثيقة  
  الرئيسيتين اللجنتين تقارير   ٩ البند

  ٦٥/٥٣جو  ٦٥/٥٩ج تانالوثيق  
    

 العامة الجلسة في ٩ البند من االنتهاء عقب -  XVIII القاعة  "أ" للجنة والتاسعة الثامنة الجلستان
  ١٤,٣٠ والساعة

  )تابع( ١٣ البند

  )تابع( ١٤-١٣ البند

  والصحية التقنية الشؤون

 البحـــث وتنســيق بتمويــل المعنــي العامــل االستشــاريين الخبــراء فريــق  -
  والتطوير

 ١ رقـم مـؤتمر ورقـة/ أ/ ٦٥وج ١ تصـويب ٦٥/٢٤وج ٦٥/٢٤ج الوثـائق
/ أ/ ٦٥وج ٤ رقــم مــؤتمر ورقــة/ أ/ ٦٥وج ٢ رقــم مــؤتمر ورقــة/ أ/ ٦٥وج
  ٥ رقم مؤتمر ورقة

 المعنـــي العـــالمي المـــؤتمر حصـــيلة: للصـــحة االجتماعيـــة المحـــددات  -  ٦-١٣ البند
 تشــرين البرازيــل، جــانيرو، دي ريــو( للصــحة االجتماعيــة بالمحــددات

  )٢٠١١ أكتوبر/ األول
   ١/سجالت/ ١٣٠/٢٠١٢ت مو ٦٥/١٦ج الوثيقتان  

  ١١ق١٣٠ت م والقرار

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

   ٣ إضافة ٦٥/١٧وج ٢ إضافة ٦٥/١٧وج
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 األمــــن إلــــى بالنســــبة والفــــرص اآلثــــار: العالميــــة البشــــرية التجمعــــات  -  ٨-١٣ البند
  العالمي الصحي

  ٦٥/١٨ج الوثيقة    

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

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

  األطفال
   ١/سجالت/ ١٣٠/٢٠١٢ت مو ٦٥/٢٠ج الوثيقتان  

  ١٠ق١٣٠ت م والقرار

  البلهارسيات داء على القضاء  -  ١١-١٣ البند

   ١/سجالت/ ١٣٠/٢٠١٢ت مو ٦٥/٢١ج الوثيقتان  
  ٩ق١٣٠ت م والقرار

  باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة مسّودة  -  ١٢-١٣ البند

/ ١٣٠/٢٠١٢ت مو ١ إضـــــــــافة ٦٥/٢٢وج ٦٥/٢٢ج الوثـــــــــائق  
  ١٢ق١٣٠ت م والقرار ١/سجالت

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

   ١/سجالت/ ١٣٠/٢٠١٢ت مو ٦٥/٢٣ج الوثيقتان  
  ١٣ق١٣٠ت م والقرار

  العامة الجلسة في ٩ البند من االنتهاء عقب – XVII القاعة  "ب" للجنة والرابعة الثالثة الجلستان
  ١٤‚٣٠ والساعة

 "ب" للجنة األول التقرير مشروع -  

  : بعناوين قرارات خمسة وفيها ،٦٥/٥٣ج) مسودة( الوثيقة
 فيهــــا بمـــا المحتلـــة، الفلســـطينية األرض فـــي الصـــحية األحـــوال -

 المحتل السوري الجوالن وفي الشرقية، القدس
 كــانون ١ مــن للفتــرة المراجعــة الماليــة والبيانــات المــالي التقريــر -

 ٢٠١١ ديسمبر/ األول كانون ٣١ إلى ٢٠١٠ يناير/ الثاني
 الــــــدول ذلــــــك فــــــي بمــــــا المقــــــدرة، االشــــــتراكات تحصــــــيل حالــــــة -

 تطبيــق يبــرر حــد إلــى اشــتراكاتها ســداد فــي المتــأخرة األعضــاء
 الدستور من ٧ المادة أحكام

  تالمتأخرا لتسوية الخاصة الترتيبات  -
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  والمراقبة الحسابات مراجعة شؤون  )تابع( ١٧ البند
  الخارجي الحسابات مراجع تقرير  -  ٢-١٧ البند

  ٦٥/٤٨وج ٦٥/٣٣ج الوثيقتان  

  العاملين شؤون   ١٨ البند
  البشرية الموارد عن السنوي التقرير  -  ١-١٨ البند

  ٦٥/٤٩وج ٦٥/٣٤ج تانالوثيق

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

  الموظفين والئحة للموظفين األساسي النظام تعديالت  -  ٣-١٨ البند
 والقرار ١/سجالت/ ١٣٠/٢٠١٢ت وم ٦٥/٣٦ج الوثيقتان
  ١٦ق١٣٠ت  م

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

  ٦٥/٣٧ج الوثيقة

  ٢١,٣٠-١٨,٣٠ الساعة – XVIII القاعة  )مسائية جلسة" (أ" للجنة العاشرة الجلسة
  والصحية التقنية الشؤون  )تابع( ١٣ البند

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

 والقــــــرار ١/ســــــجالت/ ٢٠١٢/ ١٣٠ت  مو ٦٥/٢٥ج الوثيقتــــــان  
  ١٤ق١٣٠ت  م

  المرحلية التقارير  -   ١٦-١٣ البند
  ٦٥/٢٦ج الوثيقة  

  الصحية والبحوث النظم  
 ٨-٦٤ع ص جو ٩-٦٤ع ص ج القـرارات( الصحية النظم تعزيز  :ألف

  )٢٧-٦٠ع ص جو ١٢-٦٢ع ص جو ٢٧-٦٣ع ص جو
  
 البحـــوث مجـــال فـــي ومســـؤولياتها العالميـــة الصـــحة منظمـــة دور  :باء

  )٢١-٦٣ع ص ج القرار( الصحية
  

 العموميـــة الصـــحة بشـــأن العالميتـــان العمـــل وخطـــة االســـتراتيجية  :جيم
  )٢١-٦١ع ص ج القرار( الفكرية والملكية واالبتكار
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  ومكافحتها منها والوقاية األمراض استئصال  
  

 القـــرار( الجـــدري فيـــروس مخزونـــات تـــدمير: الجـــدري استئصـــال  :دال
  )١-٦٠ع  ص  ج

  
  )١٦-٦٤ع  ص  ج القرار( التنينات داء استئصال  :هاء
  
  )٢٠-٦٣ع  ص  ج القرار( منه والتخلص شاغاس داء مكافحة  :واو
  

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

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

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

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

ــــة االســــتراتيجية  :كاف ــــدز بشــــأن الصــــحة لقطــــاع العالمي  والعــــدوى األي
  )١٤-٦٤ع  ص  ج القرار( ٢٠١٥-٢٠١١ الفترة في بفيروسه

  
 جنسـياً  المنقولة األمراض من الوقاية بشأن العالمية االستراتيجية  :الم

  )١٩-٥٩ع  ص  ج القرار( ومكافحتها
  

  أخرى مسائل
  
 األهــداف بلـوغ نحـو التقـدم تســريع اسـتراتيجية: اإلنجابيـة الصـحة  :ميم

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

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

  ٥ق١٢٤ت م القـــــــــــــــــــــــراران( والصـــــــــــــــــــــــحة المنـــــــــــــــــــــــاخ تغيـــــــــــــــــــــــر  :سين
  )١٩-٦١ع  ص  جو 

  
  )١٠-٦٣ع  ص  ج القرار( الشراكات  :عين

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

  ٢١,٣٠-١٨,٣٠الساعة  – XVIIالقاعة   )الجلسة الخامسة للجنة "ب" (جلسة مسائية

  والقانونية اإلدارية الشؤون  ١٩ البند

  العامل الفريق تقرير: العالمية الصحة لمنظمة العام المدير انتخاب  -  ١-١٩ البند
  ٦٥/٣٨ج الوثيقة

  الدولية الحكومية المنظمات مع االتفاقات  -  ٢-١٩ البند
  ٦٥/٤٢ج الوثيقة  
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 الحكوميـة المنظمـات سـائر ومـع المتحـدة األمـم منظومـة داخل التعاون  ٢٠ البند
  الدولية

  ٦٥/٣٩ج الوثيقة  
    

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

  النهائية صيغتها في والتقارير القرارات وضع  

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

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

  الصحة جمعية أعمال اختتام  ١٠ البند
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  الجلسات عن تقرير  :ثانياً 
  

    ةسادسال العامة الجلسة
  )إندونيسيا( مكتي غفرون علي األستاذ  :الرئاسة مقعد في  

ــــب ــــة لــــرئيس الثالــــث النائ  الخامســــة العالميــــة الصــــحة جمعي
  والستين

  
  )ديفوار كوت( يومان - ندري تيريسي األستاذة    :ثم

  والستين الخامسة العالمية الصحة جمعية رئيس

  االعتماد أوراق لجنة تقرير
  االعتماد أوراق لجنة تقرير الرئيس عرض

  الصحة جمعية أقرته الذي) ٦٥/٥١ج الوثيقة(

  عامة مناقشة  )تابع( ٣ البند
 تونغــا مــن كــلّ  منــدوبي المنصــة إلــى ودعــا ٣ البنــد فــي النظــر الــرئيس واصــل  

 لــــديفوم ونيكــــاراغوا) الهــــادئ المحــــيط جــــزر بلــــدان عــــن نيابــــة تحــــدث الــــذي(
 والكــاميرون والنيجــر وبورونــدي الشــعبية الديمقراطيــة الو وجمهوريــة موزمبيــقو 

 الديمقراطيــــة الكونغــــو جمهوريــــةو  ســــليمان جــــزرو  الوســــطى أفريقيــــا وجمهوريــــة
 الرسـولي والكرسـي األفريقـي االتحـاد مـن كـلّ  وممثلي ،اتركيو  وتشاد وبيالروس
 األحمــر والهــالل األحمــر الصــليب لجمعيــات الــدولي االتحــادو  الصــينية وتايبيــه

  .مالطة فرسان جماعةو  ياإلسالم التعاون منظمةو 

  "أ" للجنة ةرابعال الجلسة
  
  

  )بوتان( دوبكا زانغلي الدكتور  :الرئيس

  الرئيس نائب ،)هولندا( بارنارد هيربيرت الدكتور  :ثم

  "أ" للجنة األول التقرير مسودة  -

 تنزانيـا جمهوريـة[ جـّداوي محمـد الـدكتور( المقـرر ودعـا االجتماع الرئيس افتتح
ــــــى]) المتحــــــدة ــــــة )مســــــودة( ،"أ" للجنــــــة األول التقريــــــر مســــــودة قــــــراءة إل  الوثيق

  :هما اثنين قرارين تضم التي ٦٥/٥٠ج

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

 الشـــاملة االســـتجابة وضـــرورة النفســـية لالضـــطرابات العـــالمي العـــبء  -
ـــــى االجتمـــــاعي والقطـــــاع الصـــــحة قطـــــاع جانـــــب مـــــن والمنســـــقة  عل
  القطري المستوى

  ."أ" للجنة األول التقرير واعُتِمد القراران وُأِقرّ 
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  والصحية التقنية الشؤون  )تابع( ١٣ البند

 البحـــــث وتنســـــيق بتمويـــــل المعنـــــي العامـــــل االستشـــــاريين الخبـــــراء فريـــــق  -  ١٤-١٣ البند
  والتطوير

 النظـر، قيـد المـؤتمر ورقـات عـدد كثـرة وبسـبب. الفرعي البند هذا الرئيس افتتح  
 وقـــد. القـــرارات مشـــاريع مناقشـــةل يجتمـــع صـــياغة فريـــق تشـــكيل الـــرئيس اقتـــرح
  .الفرعي البند هذا مناقشة ُعلِّقتو  المقترح، هذا ىعل اللجنة وافقت

  التغذية  -  ٣-١٣ البند
  األطفال وصغار والرّضع األمهات تغذية  •
  واإلرضاع الحمل وأثناء للحمل السابقة الفترة في المرأة تغذية  •
 الجهــات عــن نيابــة كنــدا قــّدمت الــرئيس، مــن وبــدعوة الفرعــي، البنــد هــذا افتُــِتح

 وصـــــغار والرّضـــــع األمهـــــات تغذيـــــة بعنـــــوان، إجرائـــــي مقـــــرر مشـــــروع الراعيـــــة
  .الفرعي البند هذا مناقشة وُعلِّقت. الشامل التنفيذ مسودة: األطفال

 
    "ب" للجنة ولىاأل  الجلسة

  )اإلسالمية إيران جمهورية( نيكنام حسين محمد الدكتور  :الرئيس  
  اللجنة أعمال افتتاح  ١٤ البند

  
 اللجنــة انتخبــت العالميــة، الصــحة لجمعيــة الــداخلي النظــام مــن ٣٤ للمــادة وفقــا
 يننـــائب) الفلبـــين( تايـــاغ نريكـــيإ والـــدكتور) توغـــو( أغبـــا كونـــدي تشـــارلز الســـيد

  .اً مقرر ) كندا( غولي بول السيدو  للرئيس،

  المالية والشؤون البرمجية الميزانية  ١٦ البند
  ٢٠١١-٢٠١٠ البرمجية الميزانية أداء تقييم  ١-١٦ البند

 للمجلـــس التابعـــة واإلدارة والميزانيـــة البرنـــامج لجنـــة رئـــيس الجلســـة رئـــيس دعـــا  
 عقـــدها التـــي الجلســـة فـــي جـــرت التـــي بالمناقشـــات اللجنـــة إبـــالغ إلـــى التنفيـــذي
 فـــي الـــوارد بـــالتقرير اً علمـــ اللجنـــة وأحاطـــت. ٢٠١٢ مـــايو/ أيـــار فـــي المجلـــس
  .٦٥/٢٨ج الوثيقة

 الشـرقية القـدس فيهـا بمـا المحتلـة، الفلسطينية األرض في الصحية األحوال  ١٥ البند
  المحتل السوري الجوالن وفي

ــــ هــــذا الجلســــة رئــــيس افتــــتح   ــــوارد القــــرار مشــــروع وعــــرض دالبن ــــة فــــي ال  الوثيق
 األرض فـــــــي الصـــــــحية األحـــــــوال المعنونـــــــة ،١ رقـــــــم مـــــــؤتمر ورقـــــــة/ب/٦٥ج

. المحتــل الســوري الجــوالن وفــي الشــرقية القــدس فيهــا بمــا المحتلــة، الفلســطينية
. األســماء نــداءب تصــويت إجــراء ُطِلــب الــداخلي، امالنظــ مــن ٧٢ بالمــادة عمــالً و 

  .النصاب اكتمال لعدم اً نظر  الجلسة ُرِفعت وقد
  

  
  



Journal - No. 4 - 10 - ٤ العدد - الجريدة  

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

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

   والستين الخامسة العالمية الصحة جمعية رئيس    
  

  )عامة أخرى تليها خاصة جلسة( العام المدير  ٤ البند

   التعيين  -  ١-٤ البند

  العقد على الموافقة  -  ٢-٤ البند

 منظمـة عـام مـدير لمنصـب تشان مارغريت الدكتورة انتخاب عن الرئيس أعلن  
. العـــام المـــدير عقـــد علـــى الموافقـــة قـــرار وقـــرأ الثانيـــة للواليـــة العالميـــة الصـــحة
 اإلقلــــيم عـــن بالنيابــــة( الســـنغال وفـــود مــــن ببيانـــات ألقـــي الــــرئيس مـــن وبـــدعوة
 إقلـــيم عـــن بالنيابـــة( وعمـــان) األمـــريكتين إقلـــيم عـــن بالنيابـــة( وبيـــرو) األفريقـــي

 عــن بالنيابــة( وبوتــان) األوروبــي اإلقلــيم عــن بالنيابــة( وهولنــدا) المتوســط شــرق
) الهــادئ المحــيط غــرب إقلــيم عــن بالنيابــة( واليابــان) آســيا شــرق جنــوب إقلــيم

   .الصينو 

  .الصحة جمعية أمام كلمة ألقت ثم ومن العقد العامة المديرة ووقعت  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Journal - No. 4 - 11 - ٤ العدد - الجريدة  

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

  ثانية للجنة "ب"الجلسة ال
  األستاذ شارل كوندي (توغو)  الرئيس:  

  الدكتور إنريكي تايغ (الفلبين)  ثم:
  الدكتور محمد حسين نكنام (جمهورية إيران اإلسالمية)  ثم:

األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية   (تابع) ١٥البند 
  وفي الجوالن السوري المحتل

 فتح الرئيس هذا البند من جديد للنقاش. وجرى تصويت بنداء األسماء. وكانت  
ــــة  ــــة عضــــوًا ومعارضــــة  ٥٦نتيجــــة هــــذا التصــــويت موافق دول أعضــــاء  ٦دول

دولــة عضــوًا، وكــان ذلــك  ٧٢دولــة عضــوًا عــن التصــويت وغيــاب  ٤٨وامتنــاع 
  على النحو التالي:

ــــر؛ األرجنتــــين؛ آذربيجــــان؛ البحــــرين؛ بــــنغالديش؛  األصــــوات المؤيــــدة:   الجزائ
نا؛ البرازيـــل؛ برونــــي دار بـــيالروس؛ دولـــة بوليفيــــا المتعـــددة القوميـــات؛ بوتســــوا

ــــا؛ إكــــوادور؛  ــــدي؛ شــــيلي؛ الصــــين؛ الكونغــــو؛ كوســــتاريكا؛ كوب الســــالم؛ بورون
ـــا؛ غواتيمـــاال؛ إندونيســـيا؛ جمهوريـــة إيـــران اإلســـالمية؛ العـــراق؛  مصـــر؛ جورجي
جامايكـــــــا؛ األردن؛ كازاخســـــــتان؛ الكويـــــــت؛ لبنـــــــان؛ ليبيـــــــا؛ ماليزيـــــــا؛ ملـــــــديف؛ 

؛ ناميبيــا؛ نيكــاراغوا؛ ُعمــان؛ باكســتان؛ المكســيك؛ مونــاكو؛ المغــرب؛ موزامبيــق
بــاراغواي؛ بيــرو؛ الفلبــين؛ قطــر؛ االتحــاد الروســي؛ المملكــة العربيــة الســعودية؛ 
الســنغال؛ صــربيا؛ جنــوب أفريقيــا؛ الجمهوريــة العربيــة الســورية؛ تــونس؛ تركيــا؛ 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة؛ جمهوريـــة فنـــزويال البوليفاريـــة؛ فييـــت نـــام؛ الـــيمن؛ 

  يا.زامب

أســـتراليا؛ كنـــدا؛ إســـرائيل؛ واليـــات ميكرونيزيـــا الموحـــدة؛  األصـــوات المعارضـــة:  
  نيوزيلندا؛ الواليات المتحدة األمريكية.

أرمينيا؛ النمسا؛ بلجيكـا؛ بوتـان؛ البوسـنة والهرسـك؛  :الممتنعون عن التصويت  
بلغاريــــــا؛ الــــــرأس األخضــــــر؛ كولومبيــــــا؛ كــــــوت ديفــــــوار؛ قبــــــرص؛ الجمهوريــــــة 
التشيكية؛ الدانمرك؛ إستونيا؛ فنلنـدا؛ فرنسـا؛ ألمانيـا؛ غانـا؛ اليونـان؛ هنـدوراس؛ 
هنغاريــا؛ أيســلندا؛ الهنــد؛ أيرلنــدا؛ إيطاليــا؛ اليابــان؛ التفيــا؛ ليتوانيــا؛ لكســمبرغ؛ 
مالطـــة؛ هولنـــدا؛ النـــرويج؛ بنمـــا؛ بولنـــدا؛ البرتغـــال؛ جمهوريـــة كوريـــا؛ رومانيـــا؛ 

بي؛ ســنغافورة؛ ســلوفاكيا؛ ســلوفينيا؛ أســبانيا؛ ســان مــارينو؛ ســان تــومي وبرينســي
الســـويد؛ سويســـرا؛ تايلنـــد؛ جمهوريـــة مقدونيـــة اليوغوســـالفية الســـابقة؛ أوكرانيـــا؛ 

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

أفغانســـتان؛ ألبانيـــا؛ أنـــدورا؛ أنغـــوال؛ جـــزر البهامـــا؛ بربـــادوس؛ بـــنن؛  الغـــائبون:  
كمبوديـــا؛ الكـــاميرون؛ تشـــاد؛ جـــزر كـــوك؛ كرواتيـــا؛ جمهوريـــة بوركينـــا فاصـــو؛ 

كوريا الديمقراطية الشعبية؛ جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة؛ جيبـوتي؛ دومينيكـا؛ 
الجمهوريــة الدومينيكيــة؛ الســلفادور؛ غينيــا االســتوائية؛ إريتريــا؛ إثيوبيــا؛ فيجــي؛ 

يرغيزسـتان؛ جمهوريـة غابون؛ غامبيا؛ غينيا؛ غيانا؛ هايتي؛ كينيا؛ كيريبـاتي؛ ق
الو الديمقراطيــــة الشــــعبية؛ ليســــوتو؛ ليبيريــــا؛ مدغشــــقر؛ مــــالوي؛ مــــالي؛ جــــزر 
مارشـــال؛ موريتانيـــا؛ موريشـــيوس؛ منغوليـــا؛ الجبـــل األســـود؛ ميانمـــار؛ نـــاورو؛ 
نيبال؛ النيجر؛ نيجيريا؛ باالو؛ بابوا غينيـا الجديـدة؛ جمهوريـة مولـدوفا؛ روانـدا؛ 
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سيشــــيل؛ ســــيراليون؛ جــــزر ســــليمان؛ جنــــوب ســــانت كيــــتس ونيفــــيس؛ ســــاموا؛ 
لشــــتي؛ توغــــو؛ تونغــــا؛  -الســــودان؛ ســــري النكــــا؛ الســــودان؛ ســــوازيلند؛ تيمــــور

ترينيــــداد وتوبــــاغو؛ تركمانســــتان؛ توفــــالو؛ أوغنــــدا؛ جمهوريــــة تنزانيــــا المتحــــدة؛ 
  أوروغواي؛ أوزبكستان؛ فانواتو؛ زمبابوي.

النظــام الــداخلي. واعتمــد مــن  ٧٥منــدوبين تصــويتهم بموجــب المــادة  ٧وشــرح   
  مشروع القرار في صيغته المعّدلة.

  الميزانية البرمجية والشؤون المالية  (تابع) ١٦البند 

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

أخبــر رئــيس لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التــابع للمجلــس التنفيــذي اللجنــة   
بمناقشـات لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة بشــأن هـذا البنـد الفرعـي. واعتمــدت 

  .٦٥/٤٥اللجنة مشروع القرار الوارد في الوثيقة ج

األعضـاء المتـأخرة حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما فـي ذلـك الـدول   -  ٣-١٦البند 
  من الدستور. ٧في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

أخبر رئيس الجلسة اللجنة بأن غينيا سددت اشتراكاتها وبالتالي لم تعـد تنطبـق   
ــــة مشــــروع  ٧عليهــــا المــــادة  ــــأخرة. واعتمــــدت اللجن الخاصــــة باالشــــتراكات المت

  . ٦٥/٤٦الواردين في الوثيقة  ٢قرار في صيغته المعّدلة ومشروع ال ١ القرار

  تقدير اشتراكات الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة  -  ٥-١٦البند 

  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  ١٧البند 

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  -  ١-١٧البند 

واإلدارة إلــى تقــديم تقريــر عــن مناقشــات  دعــي رئــيس لجنــة البرنــامج والميزانيــة  
اللجنة بشأن هذا البند الفرعي. وأعطيت الكلمة بعد ذلك إلى مراجع الحسـابات 

  .٦٥/٤٧الخارجي. واعتمدت اللجنة مشروع القرار الوارد في الوثيقة ج

  ورفعت الجلسة.  
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  األخرى االجتماعات: ثالثاً 
  

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

  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

  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 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
  XII 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

  ١٨,٣٠-١٧,٣٠ الساعة
 IX القاعة

  مسائي لوفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة 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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  التبليغات: رابعاً 
  

  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/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

  
    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

  
  

=     =     =  


