
  
 
  
  
  
  
 

  No. 5  الستونو  الخامسة العالمية الصحة جمعية  ٥ العدد
May 2012 25   ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٥

  
    ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٥ الجمعة ليوم االجتماعات برنامج

  العامة الجلسة  الساعة
  الجمعية قاعة

  اللجنة "أ"
  XVIII القاعة

  "ب" اللجنة
 XVII القاعة

      الجلسة التاسعة   ٩‚٠٠ الساعة
ـــــد  ـــــب االنتهـــــاء مـــــن البن فـــــي  ٩عق

  ١٢,٣٠الساعة  – الجلسة العامة
  الجلسة الثالثة  الجلسة الثامنة  

  الجلسة الرابعة   الجلسة التاسعة     ١٧,٣٠–١٤‚٣٠ الساعة
  الجلسة الخامسة  الجلسة العاشرة    ٢١,٣٠-١٨,٣٠ الساعة

    
    المحتويات

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

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

 ١٧,٣٠ الســاعة ومــن ١٦,٠٠ عةالســا إلــى ١٣,٠٠ الســاعة مــن مــايو/ أيــار ٢٥الجمعــة  يــوم الصــياغة فريــق اجتمــاع ســيعقد
  .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 البإرس 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 بتينالبـوا 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  :ئقالوثا
  .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 ٢٥ الجمعة

 قاعة الجمعية     امةالع الجلسة
  ٩‚٠٠ الساعة  الجلسة التاسعة

  التنفيذي المجلس أعضاء انتخاب  ٧ البند

  ٦٥/٥٢ج الوثيقة  
  الرئيسيتين اللجنتين تقارير   ٩ البند

  التقرير األول للجنة "أ"  -  
  ، وفيها قراران بعنواني:٦٥/٥٠الوثيقة (مسودة) ج  
 أجل من لساريةا غير باألمراض الخاصة السياسات تدعيم  -  

  الشيخوخة مرحلة في بالنشاط التمتع تعزيز
 االســتجابة وضــرورة النفســية لالضــطرابات العــالمي العــبء  -

 والقطـــــاع الصـــــحة قطـــــاع جانـــــب مـــــن والمنســـــقة الشـــــاملة
  القطري المستوى على االجتماعي

    
  XVIII القاعة  "أ" للجنة والتاسعة الثامنةالجلستان 

  ١٢,٣٠الساعة  – العامة الجلسة في ٩ لبندا من االنتهاء عقب  الجلسة الثامنة

  ١٧,٣٠ - ١٤,٣٠الساعة   الجلسة التاسعة

  ٢١,٣٠ - ١٨,٣٠الساعة   (جلسة مسائية) الجلسة العاشرة

  مسودة التقرير الثاني للجنة "أ"  -  
  ا مقرر إجرائي واحد بعنوان: ه، وفي٦٥/٥٤(مسودة) ج الوثيقة

 متابعــــة :حتهــــاومكاف الســــارية غيــــر األمــــراض مــــن الوقايــــة  -
 المتحـــدة لألمـــم العامـــة للجمعيـــة المســـتوى الرفيـــع االجتمـــاع

) المعديــة غيــر( الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة بشــأن
  ومكافحتها

  إصالح منظمة الصحة العالمية  (تابع) ١٢البند 

 ٦٥/٤٠وج ٢إضــــــــافة  ٦٥/٥وج ١إضــــــــافة  ٦٥/٥وج ٦٥/٥الوثــــــــائق ج  
  ٨/ أ/ ورقة مؤتمر رقم ٦٥وج ٦/ وثيقة معلومات/ ٦٥ج ٦٥/٤٣وج
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  )تابع( ١٣ البند

  )تابع( ٣-١٣ البند

  والصحية التقنية الشؤون

  التغذية  -
 تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال  

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

 تغذية المرأة في الفترة السابقة للحمل وأثناء الحمل واإلرضاع 
  ٦٥/١٢الوثيقة ج

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

  رصد بلوغ األهداف (المرامي) اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  -  ٥-١٣البند 
  التقـــدم المحـــرز فـــي بلـــوغ األهـــداف (المرامـــي) اإلنمائيـــة لأللفيـــة

 ٢٠١٥بالصحة والمرامي الصحية العالمية بعد عام  ةالمتعلق

  ٦٥/١٤الوثيقة ج
  عـن صـحة تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة

 المرأة والطفل

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

 المعنـــي العـــالمي المـــؤتمر حصـــيلة: للصـــحة االجتماعيـــة المحـــددات  -  ٦-١٣ البند
 تشــرين البرازيــل، رو،جــاني 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

 األمــــن إلــــى بالنســــبة والفــــرص اآلثــــار: العالميــــة البشــــرية معــــاتالتج  -  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    
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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

مــل المعنــي بتمويــل وتنســيق البحـــث الخبــراء االستشــاريين العفريــق ا  -  (تابع) ١٤-١٣البند 
  والتطوير

/ أ/ ورقــــــــــة ٦٥وج ١تصـــــــــويب  ٦٥/٢٤وج ٦٥/٢٤الوثـــــــــائق ج  
/ أ/ ورقـــة ٦٥وج ٢/ أ/ ورقـــة مـــؤتمر رقـــم ٦٥وج ١مـــؤتمر رقـــم 
  ٥/ أ/ ورقة مؤتمر رقم ٦٥وج ٤مؤتمر رقم 

  XVII القاعة  "ب" اللجنة
  ١٢,٣٠الساعة  – العامة الجلسة في ٩ بندال من االنتهاء عقب  الجلسة الثالثة

  ١٧,٣٠ – ١٤,٣٠الساعة   الجلسة الرابعة 

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

  : بعناوين قرارات خمسة وفيها ،٦٥/٥٣ج) مسودة( الوثيقة
 فيهــــا بمـــا ة،المحتلـــ 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  -
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  -

  والمراقبة الحسابات مراجعة شؤون  )تابع( ١٧ البند

  الداخلي 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



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

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

  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

  والقانونية اإلدارية الشؤون  ١٩ البند

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

  الدولية لحكوميةا المنظمات مع االتفاقات  -  ٢-١٩ البند
  ٦٥/٤٢ج الوثيقة  

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

  ٦٥/٣٩ج الوثيقة  
  (البنود الفرعية المنقولة من اللجنة "أ") والصحية التقنية الشؤون   ١٣ البند

  احاتباللق الخاصة العالمية العمل خطة مسّودة  -  ١٢-١٣ البند

/ ١٣٠/٢٠١٢ت مو ١ إضافة ٦٥/٢٢وج ٦٥/٢٢ج الوثائق  
  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

 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

    إذا سمح الوقت
  المرحلية ريرالتقا  -   ١٦-١٣ البند

  ٦٥/٢٦ج الوثيقة  
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  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 عمـــلال وخطـــة االســـتراتيجية  :جيم
  )٢١-٦١ع ص ج القرار( الفكرية والملكية واالبتكار

    
  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 اءد 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
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  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٦ السبت
XVIIIالقاعة   للجنة "أ"ا

  ٩,٠٠الساعة   الجلسة الحادية عشر

  النهائية صيغتها في والتقارير القرارات وضع  

  XVIIالقاعة   للجنة "ب"ا
  ٩,٠٠الساعة   لسة السادسةالج

  النهائية صيغتها في والتقارير القرارات وضع  

 قاعة الجمعية    العامة الجلسة
  "ب"و" أ" اللجنتين أعمال اختتام فور  الجلسة العاشرة

  الرئيسيتين اللجنتين تقارير  )تابع( ٩ البند

  الصحة جمعية أعمال اختتام  ١٠ البند
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  الجلسات عن تقرير  :نياً ثا
  

    الخامسة للجنة "أ" الجلسة
  )بوتان( دوبكا زانغلي الدكتور  :الرئاسة مقعد في  

  إصالح منظمة الصحة العالمية  ١٢ البند
من جدول األعمال ولفت انتبـاه اللجنـة  ١٢افتتح الرئيس الجلسة بمناقشة البند   

 ٦٥/٤٠وج ٢إضـــــــافة  ٦٥/٥وج ١إضـــــــافة  ٦٥/٥وج ٦٥/٥إلـــــــى الوثـــــــائق ج
. ونظرت اللجنة في إطـار هـذا البنـد فـي ٦/ وثيقة معلومات/٦٥وج ٦٥/٤٣وج

. وأدلــى ممثــل ٣إضــافة  ٦٥/٥مشــروع المقــرر اإلجرائــي الــوارد فــي الوثيقــة ج
مناقشــة هــذا البنــد مــن  ستســتأنفو عــن المجلــس التنفيــذي بمالحظــات تقديميــة. 
  جدول األعمال في الجلسة المقبلة للجنة "أ".

  السادسة للجنة "أ" الجلسة
  إصالح منظمة الصحة العالمية  ١٢ البند

اســـتؤنفت مناقشـــة هـــذا البنـــد. وفـــتح البـــاب لمناقشـــة مشـــروع المقـــرر اإلجرائـــي   
. العالميـة الصحة منظمة إصالحبعنوان:  ٣إضافة  ٦٥/٥الوارد في الوثيقة ج

  وعلقت الجلسة. 
 

    العامة الثامنة الجلسة
  )ديفوار كوت( يومان – ندري تيريسي األستاذة  :في مقعد الرئاسة  

  رئيس جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين    
  الجوائز  ٨ البند

 رحــــب رئــــيس جمعيــــة الصــــحة العالميــــة بالفــــائزين بــــالجوائز المــــوقرين وكــــذلك  
 إحســـــان مؤسســـــةباألســـــتاذ علـــــي دغرمجـــــي، رئـــــيس جامعـــــة بلكنـــــت، ممـــــثًال ل

ســــفير النوايــــا الحســــنة يوهــــاي ساســــاكاوا، وبالســــيد  ،األســــرة لصــــحة دغرمجــــي
 مؤسسـةممـثًال ل ،، ورئـيس مؤسسـة اليابـانللمنظمة لشؤون القضاء على الجذام

الســــفير عبيــــد ســــالم ســــعيد ، وبصــــاحب الســــعادة للصــــحة التذكاريــــة ساســــاكاوا
الممثــل الــدائم لــدى مكتــب األمــم المتحــدة والوكــاالت المتخصصــة فــي  الزعــابي
ســة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للصــحة؛ وبصــاحب مؤسبوصــفه ممــثًال لجنيــف 

وزير الصحة في الكويـت، ممـثًال لمؤسسـة دولـة  سعد العبيديالمعالي الدكتور 
سـو رئـيس  –، وبالدكتور هـان كوانـغ للبحوث في مجال تعزيز الصحةالكويت 

المؤسســة الكوريــة للرعايــة الصــحية الدوليــة بوصــفه ممــثًال لجــائزة الــدكتور لــي 
  التذكارية للصحة العمومية. ووك –جونغ 

    األسرة لصحة دغرمجي إحسان مؤسسةجائزة  
ألقـى األسـتاذ علـي دغرمجـي خطابـًا أمـام جمعيـة الصـحة بالنيابـة عـن مؤسســة   

  إحسان دغرمجي لصحة األسرة. 
 ٢٠١٢وأعلن الرئيس أن جـائزة مؤسسـة إحسـان دغرمجـي لصـحة األسـرة لعـام 

  .من تركيا عايشة آكن ةمنحت للدكتور 
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 ةأسـتاذ الفترة طويلة فـي مجـال صـحة األسـرة، بصـفته آكن ةالدكتور  توقد عمل  
حجــة تبــة، فــي أنقــرة، ومــديرًا عامــًا إلدارة صــحة ة الطــب فــي جامعــة ســفــي مدر 

  األم والطفل وتنظيم األسرة في وزارة الصحة بتركيا.
  وتسلمت الدكتورة عايشة آكن الجائزة وألقت خطابًا أمام جمعية الصحة.  

  جائزة ساساكاوا للصحة  

خطابــًا أمــام جمعيــة الصــحة بالنيابــة عــن مؤسســة  يوهــاي ساســاكاواألقــى الســيد   
  ساساكاوا التذكارية للصحة. 

لمؤسســـــة سيامســـــي ضـــــحى  ٢٠١٢ومنحـــــت جـــــائزة ساســـــاكاوا للصـــــحة لعـــــام 
  (إندونيسيا)، ممثلة في رئيستها، السيدة ديان سيارييف.

يف مـــع زوجهـــا الســـيد إكـــو براتومـــو مؤسســـة وقـــد أنشـــأت الســـيدة ديـــان ســـياري  
سيامســي ضـــحى بهـــدف تحســين نوعيـــة حيـــاة المصــابين بـــداء الذئبـــة وضـــعف 
البصر. وتدعم المؤسسـة حصـول المصـابين بـداء الذئبـة علـى األدويـة بأسـعار 

  زهيدة.
  وتسلمت السيدة ديان سيارييف الجائزة وألقت خطابًا أمام جمعية الصحة.   
   رات العربية المتحدة للصحةجائزة مؤسسة اإلما  
لمرشـحين  ٢٠١٢منحت جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحـدة للصـحة لعـام   

  هما:
  الدكتور تشين بوين (الصين)   -  
يعــرف الــدكتور تشــين بمســاهمته الكبــرى فــي إنشــاء مراكــز تقــوم بتقــديم خــدمات   

  الصحة المجتمعية ووضع المعايير التقنية الصناعية في الصين. 
  ).الفلبين( الكلى أمراض مكافحة برنامج   -  
يتــولى برنــامج مكافحــة أمــراض الكلــى تنفيــذ مشــاريع الصــحة العموميــة للمعهــد   

الوطني لـزرع الكلـى فـي الفلبـين المعنـي بالوقايـة مـن أمـراض الكلـى واألمـراض 
  المتصلة بها ومكافحة هذه األمراض.

بي خطابــًا أمــام جمعيــة وألقــى صــاحب الســعادة الســفير عبيــد ســالم ســعيد الزعــا  
  الصحة بالنيابة عن مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة.

  وتسلم الدكتور تشين بوين الجائزة وألقى خطابًا أمام جمعية الصحة.   
ــــين دييغــــو    ــــدكتور أيل ــــامج مكافحــــة  –وتســــلم ال ــــذي لبرن خــــافيير، المــــدير التنفي

  مام جمعية الصحة.أمراض الكلى (الفلبين) الجائزة وألقى خطابًا أ
   جائزة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة  
ألقى صاحب المعالي الدكتور سعد العبيدي، وزير الصحة فـي الكويـت خطابـًا   

أمـــام جمعيـــة الصـــحة، ممـــثًال لجـــائزة دولـــة الكويـــت للبحـــوث فـــي مجـــال تعزيـــز 
  الصحة.
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 ٢٠١٢ة لعـــام ومنحــت جــائزة دولــة الكويــت للبحــوث فــي مجــال تعزيــز الصــح  
  للدكتور الطاهر ميداني الشبلي من السودان.

وقد كرس الدكتور الشبلي مسيرته المهنية لطائفـة واسـعة مـن المسـائل المتعلقـة   
بصحة األسرة، انطالقا من تشجيع الرضاعة الطبيعية إلى الوقايـة مـن العـدوى 

ارة بفيـــروس األيـــدز وتعزيـــز التغذيـــة، وعمـــل علـــى المســـتوى الســـريري لـــدى وز 
  الصحة وفي مجال البحث.

ـــًا أمـــام جمعيـــة    ـــداني الشـــبلي الجـــائزة وألقـــى خطاب وتســـلم الـــدكتور الطـــاهر المي
  الصحة.

    ووك التذكارية للصحة العمومية –جائزة الدكتور لي جونغ  
ـــدكتور    ـــة الصـــحية  -هـــان كوانـــغ ألقـــى ال ســـو رئـــيس المؤسســـة الكوريـــة للرعاي

 –صـندوق الـدكتور لـي جونـغ بالنيابـة عـن  خطابًا أمام جمعيـة الصـحة الدولية
  ووك التذكاري.

ووك التذكاريـــة للصـــحة العموميـــة لعـــام  –ومنحـــت جـــائزة الـــدكتور لـــي جونـــغ   
لمؤسســـــة المحـــــيط الهـــــادئ المعنيـــــة بالجـــــذام (التـــــي يوجـــــد مقرهـــــا فـــــي  ٢٠١٢

  نيوزيلندا)، يمثلها رئيسها السيد ريتشارد غراي.

بالجـــذام أنشـــأها الســـيد باتريـــك تـــومي الـــذي ومؤسســـة المحـــيط الهـــادئ المعنيـــة   
عمــل مدرســًا فــي فيجــي فــي العشــرينيات مــن القــرن المنصــرم. والمؤسســة التــي 
يوجــد مقرهــا فــي مدينــة كرايستشــرش هــي منظمــة غيــر حكوميــة وغيــر دينيــة ال 
تسعى للربح تعمل من أجل القضاء على الجذام والتخفيف من آثاره فـي فيجـي 

وفــانواتو وفييــت نيوزيلنــدا وســاموا وجــزر ســليمان وتونغــا وٕاندونيســيا وكيريبــاتي و 
  نام.

  وتسلم السيد ريتشارد غراي الجائزة وألقى خطابًا أمام جمعية الصحة.   
وفي ختام حفل تسليم الجوائز أخبر الرئيس جمعيـة الصـحة بـأن اللجنـة العامـة   

ور مـــع اتخـــذت قـــرارًا بالســـماح لـــه بتنقـــيح برنـــامج عمـــل اللجنتـــين. وبعـــد التشـــا
  رئيسي اللجنتين تقرر نقل البنود الفرعية التالية من اللجنة "أ" إلى اللجنة "ب":

  مسودة خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ١٢-١٣
المنتجـــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المـــزورة/ المغشوشـــة التوســـيم/   ١٣-١٣

المغشوشـــــة/ المزيفـــــة: تقريـــــر الفريـــــق العامـــــل المكـــــون مـــــن الـــــدول 
  عضاءاأل

اســـتجابة منظمـــة الصـــحة العالميـــة، ودورهـــا بصـــفتها قائـــد مجموعـــة   ١٥-١٣
ة المتناميــة فــي الطــوارئ يالصــحة، فــي مجــال تلبيــة الطلبــات الصــح

  اإلنسانية
  التقارير المرحلية  ١٦-١٣
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  السابعة للجنة "أ" الجلسة
  )بوتان( دوبكا زانغلي الدكتور  :الرئيس  

  نائب الرئيسالسيد هربرت برنارد (هولندا)،   ثم:

  إصالح منظمة الصحة العالمية  ١٢ البند
 ردت الــرئيس مــن وبــدعوة. البنــد هــذا مناقشــة اســتؤنفتو  الجلســة الــرئيس افتــتح  

 الجلســة فــي القــرار مشــروع فــي وســينظر. طرحــت التــي الشــؤون علــى األمانــة
 االعتبـار في تأخذ منه منقحة صيغة اللجنة ألعضاء تتاح حينما للجنة المقبلة
  .المقترحة العديدة ديالتالتع

  والصحية التقنية الشؤون  (تابع) ١٣ البند

  الوقاية من األمراض غير السارية   -  (تابع) ١-١٣البند 
    حصـيلة االجتمــاع الرفيـع المســتوى للجمعيـة العامــة بشـأن الوقايــة مــن

األمـراض غيـر السـارية (غيـر المعديـة) ومكافحتهـا وحصـيلة المـؤتمر 
ألول بشــــــأن أنمــــــاط الحيــــــاة الصــــــحية ومكافحــــــة الــــــوزاري العــــــالمي ا

  األمراض غير السارية

فـــتح الـــرئيس بـــاب مناقشـــة هـــذا البنـــد الفرعـــي مـــن جديـــد، ودعـــا رئـــيس فريـــق   
الصياغة إلى تقديم تقريـر عـن حصـيلة اجتمـاع فريـق الصـياغة غيـر الرسـمي. 

  واعُتِمد القرار.

  التغذية  -  (تابع) ٣-١٣البند 
    ّع وصغار األطفالتغذية األمهات والرض 

 تغذية المرأة في الفترة السابقة للحمل وأثناء الحمل واإلرضاع  

فــتح الــرئيس بــاب مناقشــة هــذا البنــد الفرعــي مــن جديــد، ودعــا األمانــة إلــى الــرد   
  على الشؤون التي طرحت.

وقدم عضو من فريق الصياغة غير الرسمي تقريرًا عن المناقشـات التـي دارت   
 وصـــغار والرّضـــع األمهـــات تغذيـــةوع القـــرار المعنـــون فـــي الفريـــق بشـــأن مشـــر 

ومشــــروع المقــــرر  ٦/ أ/ ورقــــة مــــؤتمر رقــــم ٦٥الــــوارد فــــي الوثيقــــة ج األطفــــال
ــــة ج ــــوارد فــــي الوثيق ــــة مــــؤتمر رقــــم ٦٥اإلجرائــــي ال ــــوان:  ٧/ أ/ ورق ــــةبعن  تغذي

  .الشاملة التنفيذ خطة مسّودة: األطفال وصغار والرّضع األمهات

د الفرعـــي فـــي الجلســـة المقبلـــة للجنـــة، ريثمـــا تـــوزع ورقـــة وســـينظر فـــي هـــذا البنـــ  
  مؤتمر جديدة تأخذ في الحسبان التعديالت المقترحة.
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  األخرى االجتماعات: ثالثاً 
  

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

    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 لدولا 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 لالدو  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 ترجمةال 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 لتابعا 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

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

  .للمنظمة التابع األفريقي اإلقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والفرنسية باإلنكليزية لفوريةا 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 نوبج إقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
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  التبليغات: رابعاً 
  
  

  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 دثأح 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

  
  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  نـــودو 

 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 ةالهويـ إثبات وثائق معكم تحضروا بأن ننصحكم فإننا عليه
  .الصحة جمعية فيها سُتعقد

  
  :موقع منظمة الصحة العالمية

  
  http://www.who.int: العالمية الصحة منظمة موقع   -
  

  الوثائق:
  
  http://www.who.int/gb/index.html: التنفيذي والمجلس الصحة جمعية وثائق موقع   -
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