
  
 
  
  
  
  
 

  No. 6  الستونو  الخامسة العالمية الصحة جمعية  ٦ العدد
May 2012 26   ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٦

  
    ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٦ السبت ليوم االجتماعات برنامج

  العامة الجلسة  الساعة
  الجمعية قاعة

  اللجنة "أ"
  XVIII القاعة

  "ب" اللجنة
 XVII القاعة

  الجلسة السادسة  ية عشرةالجلسة الحاد    ١٢,٣٠–٩‚٠٠ الساعة
      الجلسة العاشرة  ١٤,٠٠ الساعة

    
    المحتويات

  ٢    .................................................................  الصحة جمعية عمل برنامج  :أوالً 
  ٧    ..............................................................................  الجلسات عن تقرير  :ثانياً 
  ١٣    .......................................................................  األخرى االجتماعات  :ثالثاً 

  
 ١٤,٠٠إلى الساعة  ١١,٣٠من الساعة : اساعات عمل الكافيتيري

    
 

  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٩والثالثاء  ٢٨ االثنين – التنفيذي للمجلس ائةالم بعد والثالثون الحادية الدورة
  .العالمية الصحة لمنظمة الرئيسي المقر في التنفيذي المجلس قاعة  :االنعقاد مكان
 الفـاكس رقـم( ممكـن وقـت أسرع في الرئاسية األجهزة مكتب إلى اعتمادهم أوراق بإرسال المندوبون ُيذكَّر  االعتماد أوراق

٠٢٢ ٧٩١ ٤١٧٣(  
 األخـــرى والمنظمـــات األعضـــاء الـــدول وممثلـــي ومستشـــاريهم وبـــدالئهم المجلـــس أعضـــاء شـــارات تصـــدر  :التسجيل

 فــي ١٥و ١٣ البــوابتين بــين التنفيــذي، للمجلــس المائــة بعــد والثالثــين الحاديــة الــدورة لحضــور المــدعوين
   ،E المبنى من لاألو  الطابق في" ب"و" أ" اللجنتين من القريبة الردهة في األمم، قصر

 العامـة الجلسـة أعمـال اختتـام قبـل دقيقـة ٣٠ وحتـى ٨,٠٠ السـاعة مـن مـايو/ أيـار ٢٦ السبت يوم  -  
  ؛١٨,٠٠ الساعة بعد ليس ولكن

  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 ثنيناال ويوم  -

  .الدورة نهاية وحتى ٨,٣٠ الساعة من مايو/ أيار ٢٩ الثالثاء ويوم  -
 ١٥و ١٣ البـوابتين بـين الوثـائق مكتـب جانـب إلـى التنفيـذي المجلـس أعضـاء لوثـائق معينة خانات توجد  :الوثائق

  .األمم قصر في
  .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 ٢٦ السبت

XVIIIالقاعة   للجنة "أ"ا

  ١٢,٣٠-٩,٣٠الساعة   الجلسة الحادية عشر
 "أ" للجنة الثالث مسّودة التقرير  -  

  : د بعنوانمقرر إجرائي واح وفيها ،٦٥/٥٥ج) مسودة( الوثيقة
 إصالح منظمة الصحة العالمية  -

  وأربعة قرارات بعناوين: 
شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل   -

  األطفال
  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال  -
رصد بلوغ األهداف (المرامي) اإلنمائية لأللفية المتعلقة   -

ية بالمعلومات والمساءلة بالصحة: تنفيذ توصيات اللجنة المعن
  عن صحة المرأة والطفل

حصيلة المؤتمر العالمي المعني بالمحددات االجتماعية   -
  للصحة

  والصحية التقنية الشؤون  (تابع) ١٣البند 

فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل المعنــي بتمويــل وتنســيق البحـــث   -  (تابع) ١٤-١٣البند 
  والتطوير

/ أ/ ورقــــــــــة ٦٥وج ١تصـــــــــويب  ٦٥/٢٤وج ٦٥/٢٤الوثـــــــــائق ج  
  ١إضافة  ١٠/ أ/ ورقة مؤتمر رقم ٦٥وج ١٠مؤتمر رقم 

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

  ٦٥/١٩ج الوثيقة    
  )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

  XVIIالقاعة   للجنة "ب"ا
  ١٢,٣٠-٩,٣٠الساعة   الجلسة السادسة

 "ب" للجنة الثاني مسّودة التقرير   -  

  : نخمسة قرارات بعناوي وفيها ،٦٥/٥٦ج) مسودة( الوثيقة
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مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب   -
  المدير العام

انتخــاب المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة: تقريــر الفريــق   -
 العامل

 االتفاقات مع المنظمات الحكومية الدولية  -

 خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  -

  أسبوع التمنيع العالمي  -
 :بعنوان واحد إجرائي ومقرر

الصـــــــندوق المشـــــــترك للمعاشـــــــات التقاعديـــــــة لمـــــــوظفي األمـــــــم   -
المتحدة: تعيين ممثلـين فـي لجنـة المعاشـات التقاعديـة لمـوظفي 

  منظمة الصحة العالمية
 "ب" للجنة الثالث مسّودة التقرير   -  

  ثالثة قرارات بعناوين: وفيها ،٦٥/٥٧ج) مسودة( الوثيقة
وعيـــــــة/ المـــــــزورة/ المغشوشـــــــة المنتجـــــــات الطبيـــــــة المتدنيـــــــة الن  -

 التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة

اســــــتجابة منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة، ودورهــــــا بصــــــفتها قائــــــد   -
مجموعــة الصــحة، فــي مجــال تلبيــة الطلبــات الصــحية المتناميــة 

 في الطوارئ اإلنسانية

  القضاء على داء البلهارسيات  -
  رعية المنقولة من اللجنة "أ")(البنود الف والصحية التقنية الشؤون  )تابع( ١٣ البند
 األمــــن إلــــى بالنســــبة والفــــرص اآلثــــار: العالميــــة البشــــرية التجمعــــات  -  ٨-١٣ البند

  العالمي الصحي
  ٦٥/١٨ج الوثيقة    

  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 ضاألمرا 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 مكافحـــةو  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 غاياتوال) 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

 قاعة الجمعية    العامة جلسةال
  ١٤,٠٠الساعة   الجلسة العاشرة

  الرئيسيتين اللجنتين تقارير  )تابع( ٩ البند

 "أ" للجنة الثاني التقرير   -  

  : مقرر إجرائي واحد بعنوان وفيها ،٦٥/٥٤ج) مسودة( الوثيقة
 االجتماع متابعة :ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية  -

 من الوقاية بشأن المتحدة لألمم العامة للجمعية ستوىالم الرفيع
  ومكافحتها) المعدية غير( السارية غير األمراض
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 "أ" للجنة الثالث التقرير   -  

  : مقرر إجرائي واحد بعنوان وفيها ،٦٥/٥٥ج) مسودة( الوثيقة
 إصالح منظمة الصحة العالمية  -

  وأربعة قرارات بعناوين: 
هـود المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل شلل األطفـال: تكثيـف ج  -

  األطفال
  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال  -
ـــــة   - ـــــة المتعلق ـــــة لأللفي ـــــوغ األهـــــداف (المرامـــــي) اإلنمائي رصـــــد بل

بالصحة: تنفيذ توصيات اللجنة المعنيـة بالمعلومـات والمسـاءلة 
  عن صحة المرأة والطفل

االجتماعيــــــة حصــــــيلة المــــــؤتمر العــــــالمي المعنــــــي بالمحــــــددات   -
  للصحة

 "ب" للجنة األول التقرير   -  

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

 القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل

 كــانون ١التقريــر المــالي والبيانــات الماليــة المراجعــة للفتــرة مــن   -
 ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٠الثاني/ يناير 

حالــــــة تحصــــــيل االشــــــتراكات المقــــــدرة، بمــــــا فــــــي ذلــــــك الــــــدول   -
األعضــاء المتــأخرة فــي ســداد اشــتراكاتها إلــى حــد يبــرر تطبيــق 

 من الدستور ٧أحكام المادة 

  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات  -
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  -

 "ب" للجنة الثاني لتقريرا   -  

  : خمسة قرارات بعناوين وفيها ،٦٥/٥٦ج) مسودة( الوثيقة
مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب   -

  المدير العام
انتخــاب المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة: تقريــر الفريــق   -

 العامل

 االتفاقات مع المنظمات الحكومية الدولية  -

 لعمل العالمية الخاصة باللقاحاتخطة ا  -

  أسبوع التمنيع العالمي  -
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  ومقرر إجرائي واحد بعنوان:
الصـــــــندوق المشـــــــترك للمعاشـــــــات التقاعديـــــــة لمـــــــوظفي األمـــــــم   -

المتحدة: تعيين ممثلـين فـي لجنـة المعاشـات التقاعديـة لمـوظفي 
  منظمة الصحة العالمية

 "ب" للجنة الثالث التقرير   -  

  ثالثة قرارات بعناوين: وفيها ،٦٥/٥٧ج )مسودة( الوثيقة
المنتجـــــــات الطبيـــــــة المتدنيـــــــة النوعيـــــــة/ المـــــــزورة/ المغشوشـــــــة   -

  التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
اســــــتجابة منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة، ودورهــــــا بصــــــفتها قائــــــد   -

مجموعــة الصــحة، فــي مجــال تلبيــة الطلبــات الصــحية المتناميــة 
 في الطوارئ اإلنسانية

  داء البلهارسياتالقضاء على   -
  الصحة جمعية أعمال اختتام  ١٠ البند
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  الجلسات عن تقرير  :ثانياً 
  

    العامة التاسعة الجلسة
  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  ٧ البند

البــالغ عــددها اثنتــي عشــرة وافقــت جمعيــة الصــحة علــى قائمــة الــدول األعضــاء   
، كمـا ييين شخص للعمل عضوًا في المجلس التنفيـذالتي لها حق في تع دولة

مـــن النظـــام الـــداخلي. وأعلـــن بالتـــالي  ١٠٠أعـــدتها اللجنـــة العامـــة وفقـــًا للمـــادة 
  انتخاب الدول األعضاء التالية أسماؤها:

  جمهورية إيران اإلسالمية  أستراليا
  لبنان  آذربيجان
  ليتوانيا  بلجيكا
  ماليزيا  تشاد

  ملديف  كرواتيا
  بنما  كوبا

عــا الــرئيس الــدول األعضــاء إلــى النظــر حســب األصــول المرعيــة فــي أحكــام ود
مــــن الدســــتور عنـــــد تعيــــين شــــخص للعمـــــل عضــــوًا فــــي المجلـــــس  ٢٤المــــادة 

  التنفيذي. 

  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  ٨البند 

  )٦٥/٥٠التقرير األول للجنة "أ" (الوثيقة ج  -  

  ران التاليان:عرض الرئيس التقرير األول للجنة "أ" وفيه القرا
تــدعيم السياســات الخاصــة بــاألمراض غيــر الســارية مــن أجــل تعزيــز   -

 التمتع بالنشاط في مرحلة الشيخوخة

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

 المستوى القطري

  التقرير األول للجنة "أ" ين، كما اعتمدتواعتمدت جمعية الصحة القرار 
 

    للجنة "أ" الثامنة الجلسة
  ، نائب الرئيس)هولندا( السيد ه. برنارد  :الرئيس  

  للجنة "أ" التقرير الثاني مسّودة  -  
افتتح الرئيس االجتماع ودعـا المقـرر (الـدكتور محمـد جـداوي [جمهوريـة تنزانيـا 

الثــاني للجنــة "أ"  مســّودة التقريــرحضــور المتحــدة]) إلــى أن يقــرأ علــى مســامع ال
  ، وفيها مقرر إجرائي واحد بعنوان:٦٥/٥٤الوثيقة (مسودة) ج
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ـــة  -  االجتمـــاع متابعـــة :ومكافحتهـــا الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن الوقاي
 مـــن الوقايـــة بشـــأن المتحـــدة لألمـــم العامـــة للجمعيـــة المســـتوى الرفيـــع

 ومكافحتها) المعدية غير( السارية غير األمراض

  التقرير الثاني للجنة "أ"واعتماد وتم اعتماد المقرر اإلجرائي 

  إصالح منظمة الصحة العالمية  (تابع) ١٢البند 
/ أ/ ٦٥مشــروع المقــرر اإلجرائــي الــوارد فــي الوثيقــة ج بــاب مناقشــةأعيــد فــتح   

. وقــرأت األمانــة إصــالح منظمــة الصــحة العالميــةبعنــوان:  ٨ورقــة مــؤتمر رقــم 
يالت المقترح إدخالها علـى مشـروع المقـرر اإلجرائـي، وتـم اعتمـاد المقـرر التعد

  اإلجرائي في صيغته المعّدلة. 
  الشؤون التقنية والصحية  (تابع) ١٣البند 
  التغذية  -  (تابع) ٣-١٣البند 

   تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال 

 رضاعتغذية المرأة في الفترة السابقة للحمل وأثناء الحمل واإل  

مشـروع القـرار  النظـر فـيأعاد الـرئيس فـتح بـاب مناقشـة هـذا البنـد الفرعـي مـع   
أ/  /٦٥الوارد في الوثيقة ج األطفال وصغار والرّضع األمهات تغذية :المعنون

فــي  علــى أن تســتأنف. وعلقــت مناقشــة هــذا البنــد الفرعــي ٩ورقــة مــؤتمر رقــم 
ة منقحة من القرار، تأخذ فـي نسخالمقبلة للجنة عندما تتاح ألعضائها الجلسة 

  االعتبار التعديالت المقترحة.
  الزواج المبكر وحمل المراهقات وصغيرات السن  -  ٤-١٣البند 

ودعا الرئيس الحضـور  ،تح باب مناقشة هذا البند الفرعي من جدول األعمالفُ   
الـزواج المبكـر وحمـل المراهقـات المعنونة:  ٦٥/١٣إلى التعليق على الوثيقة ج

رحــت. وأحاطــت اللجنــة ت األمانــة علــى القضــايا التــي طُ . وردّ يرات الســنوصــغ
باب مناقشة هذا البنـد  ق، وأغل٦٥/١٣علمًا بتقرير األمانة الوارد في الوثيقة ج

  الفرعي.
  ة العالمية الستئصال شلل األطفالر شلل األطفال: تكثيف جهود المباد  -  ١٠-١٣البند 

 المعنـــون: ١٠ق١٣٠مشـــروع القـــرار م تدعـــا الـــرئيس اللجنـــة إلـــى النظـــر فـــي   
الـوارد و  شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال

رئيس ألقـــى ممثـــل . وبـــدعوة مـــن الـــ١/ ســـجالت/١٣٠/٢٠١٢فـــي الوثيقـــة م ت
  قت الجلسة. مالحظات تمهيدية، وعلّ المجلس التنفيذي 
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  الثالثة للجنة "ب" الجلسة
  )جمهورية إيران اإلسالمية( محمد حسين نكنام الدكتور  :الرئيس  

  "بللجنة " التقرير األول مسّودة  -  

افتــتح الــرئيس االجتمــاع ودعــا المقــرر (الســيد بــول غــولي [كنــدا]) إلــى أن يقــرأ 
األول للجنــــة "ب" الوثيقــــة (مســــودة)  مســــّودة التقريــــرعلــــى مســــامع الحضــــور 

  ، وفيها خمسة قرارات بعناوين:٦٥/٥٣ج
الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس األحــوال   -

 الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل

كـانون الثـاني/  ١التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للفترة مـن   -
 ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٠يناير 

 حالـــة تحصـــيل االشـــتراكات المقـــدرة، بمـــا فـــي ذلـــك الـــدول األعضـــاء  -
 ٧المتــأخرة فــي ســداد اشــتراكاتها إلــى حــد يبــرر تطبيــق أحكــام المــادة 

 من الدستور

  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات  -
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  -

  وتم اعتماد القرارات والتقرير األول للجنة "ب"

  والمراقبة الحسابات مراجعة شؤون  )تابع( ١٧ البند

  الداخليجع الحسابات تقرير مرا  -  ٢-١٧البند 

دعا رئيس الجلسة رئيس لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة إلى إبالغ اللجنة بما   
دار من مناقشات في لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة بشأن هذا البند الفرعـي. 

  .٦٥/٣٣وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة ج

  العاملين شؤون  ١٨ البند

  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  -  ١-١٨ند الب

دعا رئيس الجلسة رئيس لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة إلى إبالغ اللجنة بما   
دار من مناقشات في لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة بشأن هذا البند الفرعـي. 

وبتقريـر لجنـة  ٦٥/٣٤وأحاطت اللجنة علمًا بتقرير األمانة الوارد في الوثيقة ج
  .٦٥/٤٩البرنامج والميزانية واإلدارة الوارد في الوثيقة ج

  تقرير لجنة الخدمة المدنية والدولية  -  ٢-١٨البند 

  ٦٥/٣٥أحاطت اللجنة علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة ج  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  -  ٣-١٨البند 

  .٦٥/٣٦الوارد في الوثيقة ج ١٦ق١٣٠م تالقرار  اعتمدت اللجنة مشروع  
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تعيـــين ممثلـــين فـــي لجنـــة المعاشـــات التقاعديـــة لمـــوظفي منظمـــة الصـــحة   -  ٤-١٨البند 
  العالمية

عضـــوًا، والـــدكتور  )مـــانعُ ( محمـــد. ج. عوافقـــت اللجنـــة علـــى تعيـــين الـــدكتور   
لمـــوظفي (سويســـرا) عضـــوًا بـــديًال فـــي لجنـــة المعاشـــات التقاعديـــة تايلهـــاديز  م.

  .٢٠١٥لمدة ثالثة أعوام تنتهي في أيار/ مايو منظمة الصحة العالمية 

  الشؤون اإلدارية والقانونية  ١٩البند 

  انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: تقرير الفريق العامل  -  ١-١٩البند 

إلـى عـرض التقريـر. واعتمـدت اللجنـة  العامـلدعا رئيس الجلسة رئـيس الفريـق   
ومشـــروع القـــرار الـــوارد فـــي تـــذييل  ٦٥/٣٨تقريـــر الـــوارد فـــي ملحـــق الوثيقـــة جال

ـــــان يـــــي وان (ســـــنغافورة) ٦٥/٣٨الوثيقـــــة ج ـــــة الســـــفير ت ـــــأت اللجن ـــــى ع. وهن ل
  الخدمات التي قدمها بصفته رئيسًا للفريق العامل.

  االتفاقات مع المنظمات الحكومية الدولية  -  ٢-١٩البند 

  .٦٥/٤٢الوارد في الوثيقة ج اعتمدت اللجنة مشروع القرار  

  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  ٢٠البند 

  .٦٥/٣٩أحاطت اللجنة علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة ج  

  ")أ" اللجنة من المنقولة الفرعية البنود( والصحية التقنية الشؤون  ١٣ البند

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات مسّودة  -  ١٢-١٣البند 

فــتح الــرئيس بــاب مناقشــة هــذا البنــد الفرعــي وعــرض القــرار الــوارد فــي الوثيقــة   
ـــوارد فـــي الوثيقـــة  ١٢ق١٣٠م ت، وكـــذلك قـــرار المجلـــس التنفيـــذي ٦٥/٢٢ج ال
  . ورفعت الجلسة.١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢ت  م

    للجنة "أ" التاسعة الجلسة

  )بوتان( دوبكا ليزانغ الدكتور  :الرئيس  

  الشؤون التقنية والصحية  (تابع) ١٣البند 

  ة العالمية الستئصال شلل األطفالر شلل األطفال: تكثيف جهود المباد  -  (تابع) ١٠-١٣البند 

 ١٠ق١٣٠افتــــــتح الــــــرئيس الجلســــــة واســــــتؤنفت مناقشــــــة مشــــــروع القــــــرار م ت  
ستئصــــال شــــلل شــــلل األطفــــال: تكثيــــف جهــــود المبــــادرة العالميــــة الالمعنــــون: 
وقــرأت األمانــة علــى مســامع الحضــور التعــديالت، واعتمــد القــرار فــي األطفــال 

  صيغته المعّدلة.
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  التغذية  -  (تابع) ٣-١٣البند 

وقــرأت األمانــة علــى مســامع أعــاد الــرئيس فــتح بــاب مناقشــة هــذا البنــد الفرعــي   
ه فـي صـيغت تغذية األمهـات والرّضـع وصـغار األطفـالالحضور مشروع القرار 

د مشـروع القـرار فـي صـيغته ِمـالمقترحة من فريق الصياغة غيـر الرسـمي. واعتُ 
  المعّدلة. 

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

التقدم المحرز في بلوغ األهداف (المرامي) اإلنمائيـة لأللفيـة المتعلقـة   •  
 ٢٠١٥ية بعد عام بالصحة والمرامي الصحية العالم

تنفيـــذ توصــــيات اللجنــــة المعنيــــة بالمعلومــــات والمســــاءلة عــــن صــــحة   •
  المرأة والطفل

أخذ ودعا الرئيس الوفود إلى  ،عرض ممثل المجلس التنفيذي هذا البند الفرعي  
النظـــر فـــي هـــذا البنـــد الفرعـــي فـــي  علـــى أن يســـتأنفقـــت الجلســـة . وعلّ الكلمـــة

  الجلسة المقبلة للجنة.

  
    "بللجنة " الرابعة الجلسة

  )جمهورية إيران اإلسالمية( محمد حسين نكنام الدكتور  :الرئيس  

  ، نائب الرئيس)الفلبين( الدكتور إنريكي تاياغ  ثم:

  ")أ" اللجنة من المنقولة الفرعية البنود( والصحية التقنية الشؤون  (تابع) ١٣ البند

  لخاصة باللقاحاتمسّودة خطة العمل العالمية ا  -  (تابع) ١٢-١٣البند 

أعــاد الـــرئيس فــتح بـــاب مناقشــة هـــذا البنــد الفرعـــي. وقــرأت األمانـــة التعـــديالت   
واعتمـدت اللجنـة  .أسـبوع التمنيـع العـالمي المدخلة على مشروع القرار المعنـون

فـــي صـــيغته المعّدلـــة. وقـــرأت األمانـــة  ١٢ق١٣٠ت  مالقـــرار الـــوارد فـــي الوثيقـــة 
خطـة العمـل العالميـة الخاصـة  قرار المعنـونالتعديالت المدخلة على مشروع ال

فـــي صـــيغته  ٦٥/٢٢. واعتمـــدت اللجنــة القـــرار الــوارد فـــي الوثيقــة جباللقاحــات
  المعّدلة 

المنتجـــــــات الطبيـــــــة المتدنيـــــــة النوعيـــــــة/ المـــــــزورة/ المغشوشـــــــة التوســـــــيم/   -  ١٣-١٣البند 
  المغشوشة/ المزيفة: تقرير الفريق العامل المكون من الدول األعضاء

دعــا الــرئيس ممثــل المجلــس التنفيــذي إلــى عــرض هــذا البنــد الفرعــي. ورفعــت   
  الجلسة.
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    الجلسة العاشرة للجنة "أ"
  . برنارد (هولندا)، نائب الرئيسه  الرئيس:  

  الشؤون التقنية والصحية  (تابع) ١٣البند 

  قة بالصحةرصد بلوغ األهداف (المرامي) اإلنمائية لأللفية المتعل   -  (تابع) ٥-١٣البند 
التقدم المحرز في بلوغ األهداف (المرامي) اإلنمائية لأللفية المتعلقـة   •

  ٢٠١٥بالصحة والمرامي الصحية العالمية بعد عام 
تنفيـــذ توصـــيات اللجنـــة المعنيـــة بالمعلومـــات والمســـاءلة عـــن صـــحة   •

  المرأة والطفل
ار اســــــتأنف الــــــرئيس المناقشــــــة ودعــــــا اللجنــــــة إلــــــى النظــــــر فــــــي مشــــــروع القــــــر   

رصــــــد بلــــــوغ المرامــــــي (األهــــــداف) اإلنمائيــــــة لأللفيــــــة المتعلقـــــــة  ٣ق١٣٠ت  م
تنفيـــذ توصـــيات اللجنـــة المعنيـــة بالمعلومـــات والمســـاءلة عـــن صـــحة : بالصـــحة

. وقـرأت األمانـة ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢ت  م، الوارد في الوثيقة المرأة والطفل
  التعديالت وتمت الموافقة على القرار.

ت االجتماعيــــــة للصــــــحة: حصــــــيلة المــــــؤتمر العــــــالمي المعنــــــي المحــــــددا  -  ٦-١٣البند 
بالمحـــــددات االجتماعيـــــة للصـــــحة (ريـــــو دي جـــــانيرو، البرازيـــــل، تشـــــرين 

  )٢٠١١األول/ أكتوبر 
أعطى الرئيس الكلمـة لممثـل المجلـس التنفيـذي الـذي قـدم البنـد الفرعـي، وردت   

ــــــى مشــــــروع القــــــ ــــــى األســــــئلة المطروحــــــة. ووافقــــــت اللجنــــــة عل رار األمانــــــة عل
حصــــــيلة المــــــؤتمر العــــــالمي المعنــــــي بالمحــــــددات االجتماعيــــــة  ١١ق١٣٠ت  م

  .١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢ت الوارد في الوثيقة م للصحة
    الجلسة الخامسة للجنة "ب"

  محمد حسين نيكنام (جمهورية إيران اإلسالمية) : الدكتورالرئيس  

  محالة من اللجنة "أ")(البنود الفرعية ال الشؤون التقنية والصحية  (تابع) ١٣البند 
المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشـة/  -  (تابع) ١٣-١٣البند 

  المزيفة: تقرير الفريق العامل المكون من الدول األعضاء
القــــــرار  فــــــتح الــــــرئيس البــــــاب مجــــــددًا لمناقشــــــة البنــــــد. ووافقــــــت اللجنــــــة علــــــى  

  .١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢ت  مثيقة الوارد في الو  ١٣ق١٣٠ت  م
استجابة منظمة الصحة العالمية، ودورها بصفتها قائـد مجموعـة الصـحة،   -  ١٥-١٣البند 

  في مجال تلبية الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية
دعــا الــرئيس ممثــل المجلــس التنفيــذي إلــى تقــديم البنــد الفرعــي. ووافقــت اللجنــة   

الـــــــــــوارد فـــــــــــي الوثيقـــــــــــة   ١٤ق١٣٠ت نفيـــــــــــذي معلـــــــــــى قـــــــــــرار المجلـــــــــــس الت
  . وُرفعت الجلسة.١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢ت م
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  األخرى االجتماعات: ثالثاً 
  

  :والستين الخامسة العالمية الصحة جمعية خالل سيعقداناالجتماعين التاليين  أن األمانة علمت
  

    ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٦ السبت
  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  VIII القاعة

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

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠ الساعة
  VIII القاعة

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