
  
  
  
  
  
  
  

  والستون السابعةالعالمية  الصحة جمعية
  
  

  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٣  ٥العدد 
Number 5 23 May 2014  

  
  ٢٠١٤ مايو/ أيار ٢٣ الجمعة ليوم االجتماعات برنامج

  
  العامة الجلسة  الساعة

  الجمعية قاعة
  "أ" اللجنة
  XVIII القاعة

  "ب" اللجنة
  XVII القاعة

      الجلسة الثامنة  ٩‚٠٠
فــي  ٨بعــد االنتهــاء مــن البنــد  مباشــرة

  الجلسة العامة
  الجلسة الرابعة  الجلسة الثامنة  

  الجلسة الخامسة  الجلسة التاسعة    ١٤‚٣٠
    مسائية) جلسةالجلسة العاشرة (    ١٧‚٠٠

  
  المحتويات

  ٢  .................................................................  برنامج عمل جمعية الصحة     أوًال:
  ٨  .......................................................................  تقرير عن االجتماعات    :ثانياً 
  ١٣  ......................................................................  التقنية يةاإلعالم الجلسة    :ثالثاً 
  ١٣  ...........................................................................  األخرى االجتماعات  :رابعاً 

  ١٥  ............................................................................  المجلس التنفيذي   خامسًا:
  ١٦  ......................................................................................  التبليغات  :سادساً 

  
  )بالكامل الفورية الترجمة خدمات(ستتاح  فريق الصياغة اتاجتماع

  
التصــدي للتحــدي العــالمي الــذي يمثلــه العنــف، وخصوصــًا العنــف ضــد   ٣-١٤لبند ا

   النساء والفتيات
  )١/مؤتمر/ أ/ ٦٧جقة (الوثي  

فـــي  ٨مباشـــرة بعـــد االنتهـــاء مـــن البنـــد 
 ١١,٣٠ الســـاعةالجلســـة العامـــة حتـــى 

  ١٧,٣٠-١٤,٣٠و
  XXIIIالقاعة 

 الصــحة" لمناقشــة بالصــحة، المتعلقــة لأللفيــة اإلنمائيــة األهــداف بلــوغ رصــد  ١-١٤ البند
  )١تنقيح  ٤/مؤتمر/ أ/ ٦٧ج الوثيقة( "٢٠١٥ عام بعد لما التنمية خطة

  ١٢‚٣٠-٩‚٣٠ساعةال
  XXII القاعة

  
  

  ١٣٥ت  م –المجلس التنفيذي 

  .١٥يرجى االطالع على المعلومات الخاصة بأعضاء المجلس التنفيذي في الصفحة 
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  الصحة عمل جمعية: برنامج أوالً 
  

    ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٣ ،الجمعة

  ٩,٠٠الساعة  -الجمعية  قاعة  الثامنةالجلسة العامة 
  اء المجلس التنفيذيأعض انتخاب   ٦البند 

  ٦٧/٦٧الوثيقة ج    
  الرئيسيتين اللجنتين تقارير  (تابع) ٨ البند

  مسودة التقرير الثاني للجنة "أ"  -  

  التي تتضمن قرارًا واحدًا عنوانه: ٦٧/٦٤الوثيقة (مسّودة) ج  
  الرئاسية األجهزة جانب من القرار صنع تحسين -

  عنوانه:واحدًا  إجرائياً  ومقرراً 
 نتيجة األمانة إلى بالنسبة المترتبة واإلدارية المالية اآلثار يف النظر -

 جمعية أو التنفيذي المجلس ِقَبل من اعتمادها المقترح للقرارات
  الصحة

  مسودة التقرير الثالث للجنة "أ"  -  

التــــي تتضــــمن مقــــررًا إجرائيــــًا واحــــدًا  ٦٧/٦٥الوثيقــــة (مســــّودة) ج  
  عنوانه:

  غار األطفالتغذية األمهات والرّضع وص -
  
  

  "ب" للجنة األول التقرير مسودة  -
التي تتضمن مقررًا إجرائيًا واحدًا  ٦٧/٦٦جالوثيقة (مسودة) 

  عنوانه:
 القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية األرض في الصحية األحوال -  

  المحتل السوري الجوالن وفي الشرقية
  وثالثة قرارات عناوينها:  
  في المنتهية للسنة المراجعة المالية ياناتوالب المالي التقرير -  

  ٢٠١٣ ديسمبر/ األول كانون ٣١
 الخاصة األجل الطويلة والخصوم للعقارات التكميلي التمويل -

  بالموظفين
 األعضاء الدول ذلك في بما المقدرة، االشتراكات تحصيل حالة -

 ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر حد إلى اشتراكاتها سداد في المتأخرة
  دستورال من
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  ٩,٣٠الساعة  – XVIII القاعة  للجنة "أ" والعاشرة والتاسعة الثامنة الجلسات
  )في الجلسة العامة ٨بعد االنتهاء من البند  مباشرة(

  ٢١,٠٠-١٨,٠٠والساعة  ١٤,٣٠الساعة 

  مسودة التقرير الرابع للجنة "أ"  -  

  :التي تتضمن قرارًا واحدًا عنوانه ٦٧/٦٨الوثيقة (مسّودة) ج  
  التهاب الكبد -

  األمراض غير السارية  (تابع) ١٣البند 
  العجز  -  ٣-١٣البند 

/ أ/ ٦٧وج ٣/ أ/ مؤتمر/٦٧وج ٦٧/١٦الوثائق ج  
  ١ إضافة ٣مؤتمر/

  الجهود الشاملة والمنسقة للتدبير العالجي الضطرابات طيف التوحد  -  ٤-١٣البند 
  ١إضافة  ٦٧/١٧وج ٦٧/١٧ج الوثائق  

  ١ق١٣٣ت  م، القرار ١جالت// س١٣٣/٢٠١٣ت  مو
  مرض الصدفية  -  ٥-١٣البند 

  ١إضافة  ٦٧/١٨وج ٦٧/١٨ج الوثائق  
  ٢ق١٣٣ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٣/٢٠١٣ت  مو

   العمر طيلة الصحة تعزيز  (تابع) ١٤البند 
 العمل خطة مسّودة: المواليد صحة  -  ٢-١٤ البند

 ٢/مرمؤت/ أ/ ٦٧/وج ١ تصويب ٦٧/٢١وج ٦٧/٢١ج الوثائق  
 ١إضافة  ٢/مؤتمر/ أ/ ٦٧/وج

 بشــأن العمــر طيلــة يــدوم نهــج اتبــاع أجــل مــن القطاعــات المتعــدد العمــل  -  ٤-١٤ البند
  الشيخوخة مرحلة في بالصحة التمتع

  ٦٧/٢٣ج الوثيقة  
 دور: ومركباتـه للزئبـق التعـرض علـى المترتبـة العمومية الصحية اآلثار  -  ٥-١٤ البند

  ميناماتا اتفاقية تنفيذ في لعموميةا الصحة ووزارات المنظمة
  ،١/سجالت/ ١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٢٤ج الوثيقتان  

  ٥ق١٣٤ت  م القرار
 عبــر المســتدام العمــل: واالقتصــادية االجتماعيــة التنميــة فــي المســاهمة  -  ٦-١٤ البند

  الصحة في واإلنصاف الصحة لتحسين القطاعات
  ،١/سجالت/ ١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٢٥ج الوثيقتان  

  ٨ق١٣٤ت  م رالقرا
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  واالستجابة والترصد التأهب  ١٦ البند
 شلل الستئصال العالمية المبادرة جهود تكثيف: األطفال شلل  -  ٤-١٦ البند

 األطفال

 ٦٧/٣٨ج الوثيقة  

  العالمية الصحة منظمة إصالح  (تابع) ١١البند 
  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  -  (تابع) ٣-١١البند 

  ٥/ أ/ مؤتمر/٦٧وج ٦٧/٥٤وج ٦٧/٦ج الوثائق

  واالستجابة والترصد التأهب  (تابع) ١٦ البند
 )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح تنفيذ  -  ١-١٦ البند

  ١ إضافة ٦٧/٣٥ج ٦٧/٣٥ج الوثائق  
  ١٠ق١٣٤ت  م القرار ،١/سجالت/ ١٣٤/٢٠١٤ت  مو

 إلى والتوصل فلونزااألن فيروسات تبادل: الجائحة لألنفلونزا التأهب  -  ٢-١٦ البند
 األخرى والفوائد اللقاحات

  ١ إضافة ٦٧/٣٦وج ٦٧/٣٦ج الوثيقتان  
 الجدري فيروس مخزونات تدمير: الجدري استئصال  -  ٣-١٦ البند

  ٦٧/٣٧ج الوثيقة  
 للميكروبات المضادة األدوية مقاومة  -  ٥-١٦ البند

  ١ إضافة ٦٧/٣٩وج ٦٧/٣٩ج الوثائق  
  ١٣ق١٣٤ت  م القرار ،١/سجالت/ ١٣٤/٢٠١٤ت  مو

  ٩,٣٠الساعة  - XVII القاعة  "بللجنة " خامسةوال رابعةال الجلستان
  )في الجلسة العامة ٨بعد االنتهاء من البند  مباشرة(

  ١٤,٣٠الساعة و 
  
  

  "ب" للجنة الثاني التقرير مسودة
  التي تتضمن قرارين اثنين عنوانهما: ٦٧/٦٩الوثيقة (مسودة) ج

 ابات الخارجيتقرير مراجع الحس -  

مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب  -
  المدير العام

  :ومقررين إجرائيين اثنين عنوانهما  
تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة  -  

  العالمية
  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف -
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  (بند منقول من اللجنة "أ") الصحية الُنظم  (تابع) ١٥ البند

  )الشعبي( التقليدي الطب  -  (تابع)١-١٥ البند
  ،١/سجالت/ ١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٢٦ج الوثائق  

  ٣ب/ مؤتمر/ /٦٧وج ٦ق١٣٤ت  م القرار
 وتنسـيق بتمويـل المعنـي العامل االستشاريين الخبراء فريق تقرير متابعة -  (تابع) ٢-١٥ البند

  والتطوير البحث
  ١ إضافة ٦٧/٢٨وج ٦٧/٢٨وج ٦٧/٢٧ج الوثائق  

  ٢ب/ مؤتمر/ /٦٧وج
/ التوســــــيم المغشوشــــــة/ المــــــزورة/ النوعيــــــة المتدنيــــــة الطبيــــــة المنتجــــــات  -  ٣-١٥ البند

  المزيفة/ المغشوشة
  ٦٧/٢٩ج الوثيقة  

  األساسية األدوية إتاحة  -  ٤-١٥ البند

  ،١/سجالت/ ١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٣٠ج الوثيقتان  
  ١٦ق١٣٤ت  م القرار

 طيلـــة المتكامـــل العـــالج عناصـــر مـــن كعنصـــر الملطفـــة الرعايـــة تعزيـــز  -  ٥-١٥ البند
  العمر

  ،١/سجالت/ ١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٣١ج الوثيقتان  
  ٧ق١٣٤ت  م القرار

  تعزيز الُنظم التنظيمية  -  ٦-١٥البند 

  ،١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٣٢ج الوثيقتان  
  ١٩ق١٣٤ت  مو ١٧ق١٣٤ت  مالقراران 

  تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية دعمًا للتغطية الصحية الشاملة  -  ٧-١٥البند 
  ،١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٣٣ج الوثيقتان  

  ١٤ق١٣٤ت  مالقرار 
متابعة إعالن ريسيفي السياسي بشأن الموارد البشرية الصحية: تجديد   -  ٨-١٥البند 

  االلتزامات بتحقيق التغطية الصحية الشاملة
  ،١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٣٤ج الوثيقتان  

  ١٥ق١٣٤ت  مالقرار 
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  (بند منقول من اللجنة "أ") المرحلية التقارير   ١٧البند 

  ٦٧/٤٠ج الوثيقة  
  األمراض السارية  
بشأن األيدز والعدوى  لقطاع الصحة االستراتيجية العالمية  ألف:  

  )١٤- ٦٤ع  ص  ج(القرار  ٢٠١٥- ٢٠١١بفيروسه في الفترة 
  )١٦-٦٤ع  ص  جاستئصال داء التنينات (القرار   باء:  
  األمراض غير السارية  
  )٢٧- ٦٤ع  ص  ج(القرار  وقاية األطفال من اإلصابات  جيم:  
  تعزيز الصحة طيلة العمر  
الصحة اإلنجابية: استراتيجية تسريع التقدم نحو بلوغ األهداف   دال:  

  )١٢-٥٧ع  ص  ج(القرار  والمرامي اإلنمائية الدولية
  )١٦-٦١ع  ص  ج(القرار  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية  هاء:  
  )٢٨-٦٤ع  ص  جالشباب والمخاطر الصحية (القرار   واو:  
تنفيذ توصيات لجنة األمم المتحدة المعنية بالسلع الُمنقذة   زاي:  

  )٧-٦٦ع  ص  جألرواح النساء واألطفال (القرار 
  )٥ق١٢٤ت متغير المناخ والصحة (القرار   حاء:  
  الُنظم الصحية  
االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العمومية   طاء:  

  )٢١-٦١ع  ص  ج(القرار  واالبتكار والملكية الفكرية
  توافر منتجات الدم ومأمونيتها وجودتها  ياء:  

  )١٢-٦٣ع  ص  ج (القرار  
  )٢٢-٦٣ع  ص  جزرع األعضاء والُنسج البشرية (القرار   كاف:  
استراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن البحوث من أجل   الم:  

  الصحة
  التأهب والترصد واالستجابة  
استجابة منظمة الصحة العالمية، ودورها بصفتها قائد مجموعة   ميم:  

الصحة، في مجال تلبية الطلبات الصحية المتنامية في 
  )٢٠-٦٥ع  ص  ج(القرار  الطوارئ اإلنسانية

  ية/ الوظائف التمكينيةالخدمات المؤسس  
 )١٢-٦١ج ص عالتعددية اللغوية: تنفيذ خطة العمل (القرار   نون:  
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    ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤ السبت،
  ٩,٠٠الساعة  - XVIII القاعة  "أ للجنة " الحادية عشرةالجلسة 

   العمر طيلة الصحة تعزيز  (تابع) ١٤البند 
  بالصحة المتعلقة لفيةلأل اإلنمائية األهداف بلوغ رصد  -  ١-١٤ البند

  ٦٧/١٩ج الوثيقة    
  ٢٠١٥ عام بعد لما التنمية خطة في الصحة  •  
  ١تنقيح  ٤/مؤتمر/ أ/ ٦٧وج ٦٧/٢٠ج ائقالوث  

 ١إضافة  ١تنقيح  ٤/ أ/ مؤتمر/٦٧وج

 ضــد العنــف وخصوصــاً  العنــف، يمثلــه الــذي العــالمي للتحــدي التصــدي  -  ٣-١٤ البند
  والفتيات النساء

  ١/مؤتمر/ أ/ ٦٧وج ١/مؤتمر/ أ /٦٧وج ٦٧/٢٢ج الوثائق  
  ١ إضافة

  النهائية صيغتها في والتقارير القرارات وضع 

  ٩,٠٠الساعة  - XVII القاعة  "ب " للجنة السادسةالجلسة 
  النهائية صيغتها في والتقارير القرارات وضع  

  واللجنة "ب""أ"  اللجنة أعمالمباشرة بعد اختتام  -الجمعية  قاعة  العامة التاسعة الجلسة
  الرئيسيتين اللجنتين تقارير  (تابع) ٨البند 

  جمعية الصحة اختتام   ٩البند 
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 ً   تقرير عن االجتماعات: ثانيا
  

  
    الجلسة العامة السادسة

  الدكتور روبرتو مورالس أوخيدا (كوبا)  في مقعد الرئاسة:  
  نرئيس جمعية الصحة العالمية السابعة والستي  

  الجوائز  ٧البند 
رحـــــب رئـــــيس جمعيـــــة الصـــــحة العالميـــــة بالفـــــائزين بـــــالجوائز المـــــوقرين وبممثلـــــي   

  المؤسسات.
  األسرة لصحة دغرمجي إحسان مؤسسة جائزة   •

ســتاذ ذو الفقــار بوطــو مــن باكســتان بجــائزة مؤسســة إحســان أعلــن الــرئيس فــوز األ
  دغرمجي لصحة األسرة.

كلمة أمام جمعية  بيلكنتمجلس أمناء جامعة  وألقى األستاذ علي دغرمجي رئيس
  الصحة نيابة عن مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة.

  وتسلم األستاذ ذو الفقار بوطو الجائزة وألقى كلمة أمام جمعية الصحة.
  للصحة ساساكاوا جائزة   •

ـــرئيس فـــوز  ـــد أعلـــن ال ـــدومينيكي لطـــب الجل مؤسســـة مكافحـــة الجـــذام/ المعهـــد ال
 لديــة "الــدكتور هــوبرت بوغــارت ديــاز" مــن الجمهوريــة الدومينيكيــةوالجراحــة الج

  .التي تمثلها المديرة الدكتورة إماغوزمان بجائزة ساساكاوا للصحة
وقـــام الســـيد يوهـــاي ساســـاكاوا ســـفير النوايـــا الحســـنة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة فـــي 

 كاواساســا مؤسســةمجــال استئصــال الجــذام، بإلقــاء كلمــة أمــام الجمعيــة نيابــة عــن 
  .للصحة التذكارية

  وتسلمت الدكتورة إما غوزمان الجائزة وألقت كلمة أمام جمعية الصحة.
  للصحة المتحدة العربية اإلمارات مؤسسة جائزة   •

الــــذي يمثلهـــا الــــدكتور  كوســـتاريكافـــي  الصــــحة بحـــوث معهـــدأعلـــن الـــرئيس فــــوز 
 Contralor Institucional, Asesor del Despachoفرانسيســكو غولشــير فــالفيردي 

Ministerial para el Tema de Salud Mental ،مــن وزارة الصــحة فــي كوســتاريكا ،
  بجائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة.

صـاحب السـعادة السـفير عبيـد سـالم سـعيد الزعـابي الممثـل الـدائم لـدى مكتـب وقام 
ؤسسـة اإلمـارات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة في جنيف بوصفه ممـثًال لم

  بإلقاء كلمة أمام الجمعية. العربية المتحدة للصحة
  وتسلم الدكتور غولشير فالفيردي الجائزة وألقى كلمة أمام جمعية الصحة.

  العمومية للصحة التذكارية ووك – جونغ لي الدكتور جائزة   •
ية والجمعيـة التشـيك األستاذة سـيناتا كـوال شـيرو مـن الكـاميرونأعلن الرئيس فوز 

التي يمثلها األمين العلمي األسـتاذ جـارومير  لطب القلب في الجمهورية التشيكية
  .العمومية للصحة التذكارية ووك – جونغ لي الدكتورهراديك، بجائزة 
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وألقى الـدكتور سـو كـو لـي رئـيس المؤسسـة الكوريـة للرعايـة الصـحية الدوليـة كلمـة 
  .التذكاري ووك -جونغ لي الدكتور صندوقأمام الجمعية نيابة عن 

وتسلمت األستاذة سيناتا كوال شيرو واالسـتاذ جـارومير هراديـك الجـائزة وألقيـا كلمـة 
  على جمعية الصحة.

أخبـــر الـــرئيس جمعيـــة الصـــحة بأنـــه نظـــرًا للتقـــدم وفـــي ختـــام حفـــل توزيـــع الجـــوائز 
مــن جــدول  ١٥الُمحــرز فــي عمــل كــال اللجنتــين، قــررت اللجنــة العامــة نقــل البنــد 

مــــن جــــدول األعمــــال بشــــأن التقــــارير  ١٧شــــأن الــــُنظم الصــــحية والبنــــد األعمــــال ب
ـــة "ب". وقـــد ُأخطـــرت اللجنتـــان "أ" و"ب" بهـــذا  ـــة "أ" إلـــى اللجن المرحليـــة مـــن اللجن

  القرار بالفعل.

    ة للجنة "أ"سادسالجلسة ال
  الدكتورة باميال رندي فاغنر (النمسا)  الرئيسة:  
  "أ" للجنة الثالث التقرير مسودة  -

تـــتح الرئيســـة الجلســـة ودعـــت المقـــررة (الـــدكتورة إلـــن مبغـــوا [ كينيـــا ]) إلـــى قـــراءة اف
 ٦٧/٦٥ج مسودة التقرير الثالث للجنة "أ" على مسامع الحضور، الوثيقة (مسّودة)

  التي تتضمن مقررًا إجرائيًا واحدًا عنوانه: 
  تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال -

  تماد مسودة التقرير الثالث للجنة "أ".وقد تم إقرار المقرر اإلجرائي واع
    

  األمراض السارية  (تابع) ١٢البند 
  التهاب الكبد  -  ٣-١٢البند 

مناقشة البند الفرعي ودعا اللجنة إلى النظر في مشروع القرار  افتتاح الرئيس أعاد  
وأقـــرت اللجنـــة  . ١/ ســـجالت/١٣٤/٢٠١٤م تالـــوارد فـــي الوثيقـــة  ١٨ق١٣٤ت  م

  بصيغته المعدلة. مشروع القرار
  غير السارية األمراض  (تابع) ١٣البند 
  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها -  ١-١٣البند 

ودعــــا ممثــــل المجلــــس التنفيــــذي إلــــى تقــــديم افتــــتح الــــرئيس مناقشــــة البنــــد الفرعــــي   
معلومــات محدثــة عــن حصــيلة المناقشــة التــي ُأجريــت فــي دورة المجلــس التنفيــذي 

  .٢٠١٤والثالثين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير الرابعة 
خطــة العمــل العالميــة نقــاط العمــل التســعة لؤشــرات نقــاش حــول مالفتــتح الــرئيس وأ

-٢٠١٢ لمنظمــة الصــحة العالميــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا
فرقــة رســمي للــدول األعضــاء الســتكمال اختصاصــات الجتمــاع اال، وتقريــر ٢٠٢٠

غيـر المعنيـة بالوقايـة مـن األمـراض و ل األمـم المتحـدة المشـتركة بـين الوكـاالت عم
التنسـيق آلليـة حـول االختصاصـات المقترحـة ، و ومكافحتهـا )يةسار غير الالمعدية (

 فـي الوثـائق ، والـواردةالعالمية بشأن الوقاية من األمراض غيـر السـارية ومكافحتهـا
  .٣إضافة  ٦٧/١٤وج ١إضافة  ٦٧/١٤وج ٦٧/١٤ج
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    "ب" للجنة ثانيةال الجلسة
  الدكتور روهاناكا روغوندا (أوغندا)  الرئيس:  

  الدكتور سيالي أكاووال (تونغا)  الحقًا:
  مسودة التقرير األول للجنة "ب"  -
) إلــى ]نيبــال[الــدكتور ديبنــدرا رامــان ســينغ فتــتح الــرئيس الجلســة ودعــا المقــرر (ا  

ــــــر األ ــــــراءة مســــــودة التقري ــــــة " ولق ــــــة " بللجن ــــــى مســــــامع الحضــــــور، الوثيق عل
  واحدًا عنوانه: إجرائيًا رًا مقرّ التي تتضمن  ٦٧/٦٦ج (مسّودة)

 الشـرقية القـدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية األرض في الصحيةاألحوال  -
 المحتل السوري الجوالن وفي

  :ثالثة قرارات عناوينهاو 
 كـــانون ٣١ فـــي المنتهيـــة للســـنة المراجعـــة الماليـــة والبيانـــات المـــالي تقريـــرال  -

  ٢٠١٣ ديسمبر/ األول
  بالموظفين الخاصة األجل الطويلة والخصوم للعقارات التكميليالتمويل   -
 المتــأخرة األعضــاء الــدول ذلــك فــي بمــا المقــدرة، االشــتراكات تحصــيلحالــة   -

  الدستور من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر حد إلى اشتراكاتها سداد في
  ".بللجنة "ول األ التقريراعُتِمد وقد 

  والمراقبة الحسابات مراجعة شؤون  ٢١البند 
  قرير مراجع الحسابات الخارجيت  ١-٢١البند 

 التنفيـذي للمجلـس التابعـة واإلدارة والميزانيـة البرنـامج لجنة الرئيس نائب رئيس دعا  
ثـــم ومـــن . لهـــذا البنــد لجنـــة البرنــامج والميزانيـــة واإلدارةناقشـــة إلــى إبـــالغ اللجنــة بم

وردت األمانـــة علـــى القضـــايا التـــي قـــدمت مراجعـــة الحســـابات الخارجيـــة تقريرهـــا. 
  .٦٧/٥٨القرار الوارد في الوثيقة ج شروعم، وأقرت اللجنة طرحت

  قرير مراجع الحسابات الداخليت  ٢-٢١البند 
إلى إبالغ اللجنة بمناقشة لجنـة  واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة دعا الرئيس رئيس  

هــذا البنــد. وردت األمانــة علــى القضــايا التــي طرحــت، ل رنــامج والميزانيــة واإلدارةالب
علمــًا بــالقرار الــوارد فــي اللجنــة دلــى مراجــع الحســابات الــداخلي ببيــان. وأحاطــت وأ

  .٦٧/٤٦ة جالوثيق
  

  شؤون العاملين  ٢٢البند 
  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  -  ١-٢٢البند 

نـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة إلـى إخطـار اللجنـة بمناقشـات دعا الـرئيس رئـيس لج
لجنـــة البرنـــامج والميزانيــــة واإلدارة بشـــأن هـــذا البنــــد. وردت األمانـــة علـــى األســــئلة 

  .٦٧/٤٧ج المطروحة. وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة
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  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  -  ٢-٢٢البند 
لـــرئيس بـــاب نقـــاش البنـــد ودعـــا الحضـــور إلـــى تقـــديم التعليقـــات. وأحاطـــت افتـــتح ا  

  .٦٧/٤٨ج اللجنة علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة
  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  -  ٣-٢٢البند 

 افتتح الرئيس باب نقاش البند ودعا اللجنة إلى النظر في التقرير الوارد في الوثيقة
  . وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير واعتمدت القرار.١٢ق١٣٤ت  موالقرار  ٦٧/٤٩ج

  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  -  ٤-٢٢البند 
افتــتح الــرئيس بــاب نقــاش البنــد ودعــا اللجنــة إلــى اعتمــاد المقــرر اإلجرائــي بشــأن 

فـي لجنـة المعاشـات التقاعديـة عضـوًا (غانـا) دينكيـرا  -إبنزير أبيـاهترشيح الدكتور 
 ٢٠١٧لمـــدة ثـــالث ســـنوات حتـــى أيـــار/ مـــايو  لمـــوظفي منظمـــة الصـــحة العالميـــة

والــدكتور ميشــيل تايلهــاديز (سويســرا) عضــوًا بــديًال ســاميًا فــي المــدة المتبقيــة مــن 
  .٢٠١٥عضويته حتى أيار/ مايو 

همــــا  الجالهمــــة (البحــــرين)والــــدكتور داريــــن هنــــت (نيوزيلنــــدا) والــــدكتورة مــــريم أ. 
  .٢٠١٧عضوان بديالن لمدة ثالث سنوات حتى أيار/ مايو 

لجنـة وأحيت اللجنة ذكرى الراحل الدكتور علي جعفـر محمـد، العضـو السـابق فـي 
  (عمان). المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية

  .٦٧/٥٠ج المقرر اإلجرائي الوارد في الوثيقةمشروع واعتمد 
  لشؤون اإلدارية والقانونيةا  ٢٣البند 
متابعـــة تقريـــر الفريـــق العامـــل المعنـــي بانتخـــاب المـــدير العـــام لمنظمـــة الصـــحة   -  ١-٢٣البند 

  العالمية
افتــتح الــرئيس بــاب نقــاش البنــد ودعــا اللجنــة إلــى التعليــق علــى التقريــر الــوارد فــي   

نـة علمـًا . وردت األمانة على المسـائل المطروحـة. وأحاطـت اللج٦٧/٥١الوثيقة ج
  بالتقرير واختتمت مناقشة البند.

  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  -  ٢-٢٣البند 
دعا الـرئيس رئـيس لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي إلـى   

البنـد. ثـم دعـا إخطار اللجنة بمناقشات لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة بشـأن هـذا 
المقــــرر اإلجرائــــي الــــواردة فــــي الوثيقــــة  شــــروعمالــــرئيس اللجنــــة إلــــى النظــــر فــــي 

 شــــروعم. وردت األمانــــة علــــى المســــائل المطروحــــة. واعتمــــدت اللجنــــة ٦٧/٦١ج
  المقرر اإلجرائي حسب الصيغة المعدلة.

   وليةالد الحكومية المنظمات سائر ومع المتحدة األمم منظومة داخل التعاون  ٢٤ البند
افتـــتح الـــرئيس بـــاب نقـــاش البنـــد ودعـــا الحضـــور إلـــى تقـــديم التعليقـــات. وأحاطـــت   

  .٦٧/٥٣ج الوثيقةاللجنة علمًا بالتقرير الوارد في 
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  ")أ" اللجنة من منقول بند( الصحية الُنظم  ١٥ البند
  )الشعبي( التقليدي الطب  -  ١-١٥ البند

ى النظر في التقرير الوارد في الوثيقة افتتح الرئيس باب نقاش البند ودعا اللجنة إل  
. ١/ســجالت/ ١٣٤/٢٠١٤ت  مالــوارد فــي الوثيقــة  ٦ق١٣٤ت  م القــرارو  ٦٧/٢٦ج

  وأرجئت الجلسة.
    الجلسة السابعة للجنة "أ"

  الدكتورة باميال رندي فاغنر (النمسا)    الرئيسة:  
  غير السارية األمراض  (تابع) ١٣البند 
  ية من األمراض غير السارية ومكافحتهاالوقا  -  (تابع) ١-١٣البند 

  استأنفت الرئيسة مناقشة هذا البند الفرعي وردت األمانة على المسائل المطروحة.  
فرقـة  وأوصت اللجنة بأن تقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتمـاعي اختصاصـات

غيــر عنيــة بالوقايــة مــن األمــراض عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكــاالت الم
  .٦٧/١٤الواردة في الوثيقة ج ومكافحتها )يةسار غير العدية (الم

آلية التنسيق العالمية بشأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر وأيدت اللجنة اختصاصات 
  .١إضافة  ٦٧/١٤جالواردة في ملحق الوثيقة  السارية ومكافحتها

ة وأحاطت اللجنة علمًا بخطة العمل الخاصة بآلية التنسيق العالمية حسـب الصـيغ
المعدلــة، بمــا فــي ذلــك اختصاصــات األفرقــة العاملــة واختصاصــات آليــة التنســيق 

  .٣إضافة  ٦٧/١٤العالمية على النحو الوارد في الوثيقة ج
    الجلسة الثالثة للجنة "ب"

  الدكتور سيالي أكاووال (تونغا)    الرئيس:  
  ")أ" اللجنة من منقول بند( الصحية الُنظم  (تابع) ١٥ البند
  )الشعبي( التقليدي الطب  -  (تابع) ١-١٥ البند

افتتح الرئيس مجددًا باب نقاش البند ودعا الحضور إلـى تقـديم التعليقـات. وطلبـت   
. وأرجئــت مناقشــة البنــد إلــى ٦ق١٣٤ت  مأربعــة وفــود إدخــال تعــديالت علــى القــرار 

  الجلسة المقبلة للجنة "ب".
 البحـث وتنسـيق بتمويـل المعنـي العامـل ييناالستشار  الخبراء فريق تقرير متابعة -  ٢-١٥ البند

 والتطوير

افتتح الرئيس باب نقـاش البنـد ودعـا الحضـور إلـى تقـديم التعليقـات. وطلـب وفـدان 
مقـــرر إجرائـــي. وأرجئـــت مناقشـــة البنـــد إلـــى الجلســـة  شـــروعمأن تنظـــر اللجنـــة فـــي 

  المقبلة للجنة "ب".
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  اإلعالمية التقنية ة: الجلسثالثا
  

  والستين. السابعةإلعالمية التقنية التالية أثناء جمعية الصحة العالمية ا الجلسةسُتعقد 
  

  XIIالقاعة   ١٤,١٥- ١٢,٣٠الساعة   ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٣ الجمعة،
  دور تحديد األولويات في التغطية الصحية الشاملة: قيمة الدعم الدولي لتقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية

  ة بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واألسبانيةستتاح الترجمة الفوري
  

يتطلــب تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة فــي معظــم البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل أن يــتم تحديــد األولويــات 
رية بعــدة طــرق بديلــة مــن أجــل التصــدي للمشــكالت الصــحية، ألن هنــاك محدوديــة دائمــًا فــي التمويــل والمــوارد البشــ

واألدويــة/ التكنولوجيــات والمرافــق الصــحية. ولــدعم االســتخدام الرشــيد للمــوارد يحظــى تقيــيم التــدخالت والتكنولوجيــات 
الصحية، بما في ذلك تحليل المردودية، باعتراف واسع النطاق بأنه يتيح مجموعة أدوات مفيـدة للمسـاعدة فـي عمليـة 

  تحديد األولويات.
  

لتقنية سنتبادل خبرات الدول األعضـاء والمنظمـات الدوليـة وشـركاء التنميـة فـي اسـتخدام وفي هذه الجلسة اإلعالمية ا
األطــر الواضــحة لتحديــد األولويــات، وذلــك مــن أجــل تــوفير المعلومــات لعمليــة شــفافة لصــنع القــرارات، وتيســير التقــدم 

شـــركاء فـــي بنـــاء القـــدرات نحـــو تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، وكـــذلك مناقشـــة دور منظمـــة الصـــحة العالميـــة وال
  الخاصة بتقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية.

  
  

 ً   : االجتماعات األخرىرابعا
  

  والستين: السابعةجمعية الصحة العالمية  خاللأن االجتماعات التالية سُتعقد باألمانة  أبلغت
  
  

    ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٣ ،الجمعة
  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  لدول األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة.اوفود اجتماع 
  ستتاح الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية.

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

  .التابع للمنظمة األوروبي الدول األعضاء في اإلقليم وفود اجتماع

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  IVالقاعة 

فــي األمــراض عامــًا مــن التــأثير  ٤٠اســتعراض  –بحــوث غيــرت وجــه التــاريخ 
المعديــــة مــــن جانــــب البرنــــامج الخــــاص للبحــــث والتــــدريب فــــي مجــــال أمــــراض 

  المناطق المدارية. تنظمه أمانة المنظمة.
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  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

مــرض الصــدفية: مــرض غيــر ســاٍر يتســبب فــي المعانــاة ويلحــق بالصــحة آثــارًا 
  بنما وقطر.تمس نوعية الحياة. تنظمه وفود األرجنتين وٕاكوادور و 

  واألسبانية. اإلنكليزية والفرنسيةبستتاح الترجمة الفورية 
  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIالقاعة 

تــوفير الصــحة للمــراهقين فــي جميــع أنحــاء العــالم. ينظمــه وفــد النــرويج وأمانــة 
  المنظمة.

  .اإلنكليزية والفرنسيةبستتاح الترجمة الفورية 
  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  IXالقاعة 

يـة الصــحية المجتمعيــة: توصــيل الرعايــة الصـحية إلــى بــاب بيتــك. ينظمــه الرعا
  وفد بنغالديش وأمانة المنظمة.

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XVالقاعة 

هـــــل العـــــاملون الصـــــحيون  –التغطيـــــة الصـــــحية الشـــــاملة تبـــــدأ مـــــن القاعـــــدة 
المجتمعيـــــون يتســـــمون بالمردوديـــــة؟. اجتمـــــاع ينظمـــــه وفـــــد المملكـــــة المتحـــــدة 

يقتصــر العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية والتحــالف العــالمي للقــوى العاملــة. لبريطانيــا 
  الحضور على المدعوين.

   ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

  اجتماع مجموعة األمريكتين
  ستتاح الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية واألسبانية.

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٩,١٥-١٧,٤٥الساعة 
  IXالقاعة 

  لماذا وكيف؟ –مشاركة الشباب ذات المغزى في السياسات والبرامج الصحية 
  .الطب طالب لرابطات الدولي االتحاد ينظمه

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
 XIIالقاعة 

ـــدبيره العالجـــي. ينظمـــه وفـــد الســـود ـــورم الفطـــري وت ـــة عـــبء ال ـــادرة أدوي ان ومب
  األمراض المهملة.

  .واألسبانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة ستتاح

      ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤ ،السبت
  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
 VIIIالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

  .التابع للمنظمة األوروبي اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم جنوب شرق آسيا التابع للمنظمة.
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  المجلس التنفيذي: ساً خام
  

  
  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٧و ٢٦ي، في الدورة الخامسة والثالثون بعد المائة للمجلس التنفيذ

  قاعة المجلس التنفيذي –المقر الرئيسي للمنظمة 
  

  
  يرجى مالحظة الترتيبات اإلدارية التالية:

  
  التسجيل اإللكتروني

مــن المطلــوب التســجيل اإللكترونــي لحضــور الــدورة الخامســة والثالثــين بعــد المائــة للمجلــس التنفيــذي ويفــتح 
). ويمكـــن الحصـــول علـــى المعلومـــات المتعلقـــة ٢٠١٤أيـــار/ مـــايو  ٢٧ورة (بـــاب التســـجيل حتـــى نهايـــة الـــد

  بالتسجيل اإللكتروني على العنوان اإللكتروني التالي:
http://www.who.int/governance/registration/en/index.html  

  
  الشارات

شـــارات أعضـــاء المجلـــس وبـــدالئهم ومستشـــاريهم وممثلـــي المنظمـــات والـــدول األعضـــاء المـــدعوين إلـــى  تصـــدر
  الحضور في المكانين التاليين:

  
 في قصر األمم ١٥و ١٣مكتب التسجيل بين البوابتين  -

  ١٧,٠٠إلى الساعة  ٨,٠٠أيار/ مايو من الساعة  ٢٣يوم الجمعة الموافق 
حتــى اختتــام الجلســة العامــة وفــي موعــد أقصــاه  ٨,٠٠و مــن الســاعة أيــار/ مــاي ٢٤يــوم الســبت الموافــق 

  ١٨,٠٠الساعة 

 المدخل الرئيسي لمقر منظمة الصحة العالمية -

  ١٧,٣٠إلى الساعة  ٧,٣٠أيار/ مايو من الساعة  ٢٦يوم االثنين الموافق 
  حتى نهاية الدورة ٨,٠٠أيار/ مايو من الساعة  ٢٧يوم الثالثاء الموافق 

  
  الوثائق

كون الوثــائق متاحــة ألعضــاء المجلــس التنفيــذي فــي العيــون الخاصــة بأســماء بلــدانهم والموجــودة بجــوار ســت
  في قصر األمم. ١٥و ١٣منضدة الوثائق، بين البوابتين رقم 

  
  ساعات العمل

  ١٧,٣٠إلى الساعة  ١٤,٣٠ومن الساعة  ١٢,٣٠إلى الساعة  ٩,٣٠من الساعة 
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  : التبليغاتسادساً 
  
  

  تالتسهيال
  

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

  
  وتوجد تسهيالت مجانية لالتصال باإلنترنت بدون أسالك في جميع المناطق المشتركة من قصر األمم.

  
  http://www.who.intعالمية: الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة ال –

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

  المنتجات اإلعالمية لمنظمة الصحة العالمية والتذكارات المعروضة للبيع
  

فيــه أحــدث  فــي قصــر األمــم.  وُيعــرض ١٥و ١٣يقــع متجــر بيــع مطبوعــات منظمــة الصــحة العالميــة بــين البــوابتين 
المطبوعــات والمنتجــات اإلعالميــة الصــادرة عــن منظمــة الصــحة العالميــة ومكاتبهــا اإلقليميــة، وتبــاع بتخفــيض قــدره 

إلى السـاعة  ٩,٠٠رات المنظمة. ويفتح متجر المنظمة في قصر األمم أبوابه من الساعة ا٪. وُتعرض كذلك تذك٥٠
إلـى  ٩,٠٠فـي المقـر الرئيسـي للمنظمـة فيفـتح أبوابـه مـن السـاعة يوميًا من االثنين إلى الجمعة، أما متجرها  ١٦,٣٠
  . ١٦,٣٠الساعة 

  
  البريد الشخصي

  
إلـى  كـل يـومُيرجى من المندوبين وممثلي المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع المنظمـة أن يتوجهـوا 

  م وعلى الدعوات الموجهة إليهم.مكتب االستعالمات للحصول على بريدهم الشخصي وعلى الرسائل التي تنتظره
 

  الخدمات الطبية
  

  .٠٢٢ ٩١٧ ٤٠٤٨يمكن للمندوبين الذين يحتاجون إلى عناية طبية االتصال بالرقم 
  

  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  ٥٢: رقم الهاتف على العالمية الصحة منظمة في المناوب فالموظ/ األمن بمكتب االتصال
 علـــى مشـــددة أصـــبحت قـــد العالميـــة الصـــحة جمعيـــة انعقـــاد طـــوال األمنـــي الفحـــص عمليـــات بـــأن نـــذكركم أن أيضـــاً  ونـــود

 وبنـاءً . المـؤتمرات اتقاعـ 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

  
  

=     =     =  


