
  
  
  
  
  
  
  

  والستون السابعةالعالمية  الصحة جمعية
  
  

  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤  ٦العدد 
Number 6 24 May 2014  

  
  ٢٠١٤ مايو/ أيار ٢٤ السبت ليوم االجتماعات برنامج

  
  العامة الجلسة  الساعة

  الجمعية قاعة
  "أ" اللجنة
  XVIII القاعة

  "ب" اللجنة
  XVII القاعة

  الجلسة السادسة  ةالجلسة الحادية عشر     ١٢‚٣٠-٩‚٣٠
  السابعةالجلسة   الثانية عشرةالجلسة     ١٧‚٣٠-١٤‚٣٠

      الجلسة العامة التاسعة  اللجنة "أ" واللجنة "ب"أعمال مباشرة بعد اختتام  
  

  المحتويات
  ٢     .........................................................................  برنامج عمل جمعية الصحة     أوًال:
  ٦     .............................................................................. تقرير عن االجتماعات    :ثانياً 
  ١٠     ................................................................................   األخرى االجتماعات    :ثالثاً 

  
 –، المقــر الرئيســي للمنظمــة ٢٠١٤أيــار/ مــايو  ٢٧و ٢٦دورة الخامســة والثالثــون بعــد المائــة للمجلــس التنفيــذي، فــي الــ

  قاعة المجلس التنفيذي
  يرجى مالحظة الترتيبات اإلدارية التالية:

لمجلس التنفيذي من المطلوب التسجيل اإللكتروني لحضور الدورة الخامسة والثالثين بعد المائة ل  التسجيل اإللكتروني
). ويمكن الحصول على المعلومات ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٧ويفتح باب التسجيل حتى نهاية الدورة (

  المتعلقة بالتسجيل اإللكتروني على العنوان اإللكتروني التالي:
ance/registration/en/index.htmlhttp://www.who.int/govern 

تصدر شارات أعضاء المجلس وبدالئهم ومستشاريهم وممثلي المنظمات والدول األعضاء المدعوين   الشارات
  إلى الحضور في المكانين التاليين:

  في قصر األمم ١٥و ١٣مكتب التسجيل بين البوابتين   -  
  ١٧,٠٠إلى الساعة  ٨,٠٠أيار/ مايو من الساعة  ٢٣يوم الجمعة الموافق   
حتى اختتام الجلسة العامة وفي موعد  ٨,٠٠أيار/ مايو من الساعة  ٢٤يوم السبت الموافق   

  ١٨,٠٠أقصاه الساعة 
  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  ٢٧ق يوم الثالثاء المواف
ستكون الوثائق متاحة ألعضاء المجلس التنفيذي في العيون الخاصة بأسماء بلدانهم والموجودة   الوثائق

  في قصر األمم. ١٥و ١٣بجوار منضدة الوثائق، بين البوابتين رقم 
  ١٧,٣٠إلى الساعة  ١٤,٣٠ة ومن الساع ١٢,٣٠إلى الساعة  ٩,٣٠من الساعة   ساعات العمل
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  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤المرافق المتاحة يوم السبت الموافق 

  ١١,٠٠إلى الساعة  ٨,٠٠): من الساعة ١٥و ١٣بار الوجبات الخفيفة (الموجود بين البوابتين   المطاعم:
  ١٧,٣٠إلى الساعة  ٨,٣٠، الطابق األول): من الساعة E(في المبنى  Serpentبار   
  ١٤,٠٠إلى الساعة  ١١,٣٠من الساعة المقهى الرئيسي:   

): ٤٠، المستوى الثاني، بالقرب من البوابة E(في المبنى  Carlson Wagonlitمكتب السفر لشركة   السفر:
    ١٣,٠٠إلى الساعة  ٩,٠٠من الساعة 

  
  

  الصحة عمل جمعية: برنامج أوالً 
  
    ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤ ،سبتال

  ١٤,٣٠والساعة  ٩,٠٠الساعة  – XVIII القاعة  للجنة "أ" عشرة والثانية عشرة الحادية الجلستان
  

  
  
  
  
  

  (تابع) ١٤البند 
  ٤-١٤البند 

  
  

  ٥-١٤البند 
  
  
  
  

  (تابع) ٢-١٤البند 
  
  

  (تابع) ١١البند 
  (تابع) ٣-١١البند 

  

  ة "أ"مسودة التقرير الخامس للجن
  وبها ثالثة قرارات بالعناوين التالية: ٦٧/٧٠الوثيقة (مسودة) ج

  العجز -
  التوحد طيف الضطرابات العالجي للتدبير والمنسقة الشاملة الجهود -
  الصدفية مرض -

  عمرال طيلة الصحة تعزيز
 بشأن العمر طيلة يدوم نهج اتباع أجل من القطاعات المتعدد العمل -

  الشيخوخة حلةمر  في بالصحة التمتع
  ٦٧/٢٣الوثيقة ج

: ومركباته للزئبق التعرض على المترتبة العمومية الصحية اآلثار  -
  امينامات اتفاقية تنفيذ في العمومية الصحة ووزارات المنظمة دور

  ،١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤م تو ٦٧/٢٥الوثيقتان ج
  ٨ق١٣٤ت  مالقرار 

  ،١/ سجالت/ ١٣٤/٢٠١٤م تو ٦٧/٢٤الوثيقتان ج
  ٥ق١٣٤م تالقرار 

  العمل خطة مسودة: المواليد صحة -
 ٢/ أ/ مؤتمر/٦٧وج ١تصويب  ٦٧/٢١وج ٦٧/٢١الوثائق ج

  ١إضافة  ٢/ أ/ مؤتمر/٦٧وج ١تنقيح 
  منظمة الصحة العالميةإصالح 

  الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة إطار -
  ١تنقيح  ٥/ أ/ مؤتمر/ ٦٧وج ٦٧/٥٤وج ٦٧/٦الوثائق ج
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  (تابع) ١٦ البند
  ١-١٦البند 

  
  

  ٢-١٦البند 
  
  
  

  ٣-١٦البند 

  واالستجابة والترصد التأهب
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  -

  ١إضافة  ٦٧/٣٥وج ٦٧/٣٥الوثائق ج
  ١٠ق١٣٤م تالقرار ، ١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤م تو

 إلى والتوصل األنفلونزا فيروسات تبادل: الجائحة لألنفلونزا التأهب  -
  األخرى والفوائد اللقاحات

  ١إضافة  ٦٧/٣٦وج ٦٧/٣٦ الوثيقتان
  الجدري فيروس مخزونات تدمير: لجدريا استئصال -

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

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

   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
 ضـد العنـف وخصوصـاً  العنف، يمثله الذي العالمي للتحدي التصدي  -  ٣-١٤ البند

  والفتيات النساء
  ١/مؤتمر/ أ/ ٦٧وج ١/مؤتمر/ أ /٦٧وج ٦٧/٢٢ج الوثائق  

  ١ إضافة
  النهائية صيغتها في والتقارير القرارات وضع

    
  ١٤,٣٠والساعة  ٩,٣٠الساعة  - XVII القاعة  "بللجنة " سابعةوال سادسةال الجلستان

  
  

  "ب" للجنة لثالثا التقرير مسودة
  هما:التي تتضمن قرارين اثنين عنوان ٦٧/٧١الوثيقة (مسودة) ج

  )الشعبي( التقليدي الطب -  
 المتكامــل العــالج عناصـر مــن كعنصــر الملطفـة الرعايــة تعزيـز -

  العمر طيلة
  (بند منقول من اللجنة "أ") الصحية الُنظم  (تابع) ١٥ البند



Journal - No.6 - 4 -  ٦العدد  -الجريدة  

 ٢٠١٤ مايو/ أيار ٢٤- ١٩ جنيف، األمم، قصر . والستون السابعة العالمية الصحة جمعية

 وتنســيق بتمويــل المعنــي العامــل االستشــاريين الخبــراء فريــق تقريــر متابعــة  (تابع) ٢-١٥ البند
  والتطوير البحث

  ١ إضافة ٦٧/٢٨وج ٦٧/٢٨وج ٦٧/٢٧ج ثائقالو   
  ١تنقيح  ٢ب/ مؤتمر/ /٦٧وج

  األساسية األدوية إتاحة  -  (تابع) ٤-١٥ البند
  ٦مؤتمر/ ب/ /٦٧جو  ٦٧/٣٠ج قائالوث  

  ١٦ق١٣٤ت  م القرار ،١/سجالت/ ١٣٤/٢٠١٤ت  مو
  تعزيز الُنظم التنظيمية  -  (تابع) ٦-١٥البند 

  ٤/مؤتمر ب/ /٦٧جو  ٦٧/٣٢ج الوثائق  
  ،١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٥مؤتمر/ ب/ /٦٧جو 

  ١٩ق١٣٤ت  مو ١٧ق١٣٤ت  مالقراران 
تقيـــــيم التـــــدخالت والتكنولوجيـــــات الصـــــحية دعمـــــًا للتغطيـــــة الصـــــحية   -  ٧-١٥البند 

  الشاملة
  ،١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٣٣ج الوثيقتان  

  ١٤ق١٣٤ت  مالقرار 
ن المــــوارد البشــــرية الصــــحية: متابعــــة إعــــالن ريســــيفي السياســــي بشــــأ  -  ٨-١٥البند 

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

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

  ٦٧/٤٠ج الوثيقة  
  األمراض السارية  
بشــــأن األيــــدز والعــــدوى  الصــــحة لقطــــاع االســــتراتيجية العالميــــة  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  
ة تسـريع التقـدم نحـو بلـوغ األهـداف الصحة اإلنجابية: اسـتراتيجي  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:  
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ــــذة   زاي:   ــــة بالســــلع الُمنق ــــة األمــــم المتحــــدة المعني تنفيــــذ توصــــيات لجن
  )٧-٦٦ع  ص  جاح النساء واألطفال (القرار ألرو 

  )٥ق١٢٤م تتغير المناخ والصحة (القرار   حاء:  
  الُنظم الصحية  
االســتراتيجية وخطـــة العمـــل العالميتـــان بشـــأن الصـــحة العموميـــة   طاء:  

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

  )١٢-٦٣ع  ص  ج رار(الق  
  )٢٢-٦٣ع  ص  جزرع األعضاء والُنسج البشرية (القرار   كاف:  
اســـتراتيجية منظمـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن البحـــوث مـــن أجـــل   الم:  

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

لصـــــحية المتناميـــــة فـــــي الصـــــحة، فـــــي مجـــــال تلبيـــــة الطلبـــــات ا
  )٢٠-٦٥ع  ص  ج(القرار  الطوارئ اإلنسانية

  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية  
  )١٢-٦١ج ص عالتعددية اللغوية: تنفيذ خطة العمل (القرار   نون:  

  
  النهائية صيغتها في والتقارير القرارات وضع

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

  التقرير الرابع للجنة "أ" -  

  وفيها قرار واحد بعنوان: ٦٧/٦٨الوثيقة (مسودة) ج  
  التهاب الكبد -  
  التقرير الثاني للجنة "ب" -  
  وفيها قراران عنوانهما: ٦٧/٦٩الوثيقة (مسودة) ج  
  ر مراجع الحسابات الخارجيتقري  -  
 ومرتــــب رتـــب فـــي المصـــنفة غيــــر الوظـــائف فـــي المـــوظفين مرتبـــات  -  

  العام المدير
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  ومقرران إجرائيان عنوانهما:  
 الصـحة منظمـة لمـوظفي التقاعدية المعاشات لجنة في ممثلين تعيين  -  

  العالمية
 فجني مباني تجديد استراتيجية عن المعلومات أحدث: العقارات  -  

  جمعية الصحة اختتام   ٩البند 

  
 ً   تقرير عن االجتماعات: ثانيا

  
  

    الجلسة العامة الثامنة
  الدكتور روبرتو مورالس أوخيدا (كوبا)  في مقعد الرئاسة:  

  رئيس جمعية الصحة العالمية السابعة والستين  

  ٦البند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (تابع) ٨البند 

  )٦٧/٦٥المجلس التنفيذي (الوثيقة جانتخاب أعضاء 
وافقـت جمعيـة الصـحة علـى قائمـة الــدول األعضـاء البـالغ عـددها عشـر دول التــي 
لها حق في تعيين شخص للعمل عضوًا في المجلس التنفيذي، كما أعدتها اللجنـة 

ــــًا للمــــادة  ــــدول  ١٠٠العامــــة وفق ــــالي انتخــــاب ال ــــن بالت ــــداخلي. وأعل مــــن النظــــام ال
  أسماؤها: األعضاء التالية

  الصين
  جمهورية الكونغو 

  الديمقراطية  
  إريتريا
  غامبيا
  الكويت

  

  ليبريا
  نيبال

  االتحاد الروسي
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

  الشمالية وأيرلندا
  الواليات المتحدة األمريكية

   الرئيسيتين اللجنتين تقارير
  التقرير الثاني للجنة "أ"  –

  للجنة "أ" وفيه القرار التالي:عرض الرئيس التقرير الثاني 
  الرئاسية األجهزة جانب من القرار صنع تحسين   -

  والمقرر اإلجرائي التالي:
 للقرارات نتيجة األمانة إلى بالنسبة المترتبة والمالية اإلدارية اآلثار في النظر  -

  الصحة جمعية أو التنفيذي المجلس جانب من اعتمادها المقترح
  القرار وأقرت التقرير الثاني للجنة "أ". واعتمدت جمعية الصحة

  "أ" للجنة الثالث التقرير -
  عرض الرئيس التقرير الثالث للجنة "أ" وفيه المقرر اإلجرائي التالي:

  األطفال وصغار والرضع األمهات تغذية -
  واعتمدت جمعية الصحة المقرر اإلجرائي وأقرت التقرير الثالث للجنة "أ".
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  "ب" جنةلل األول التقرير  -
  عرض الرئيس التقرير األول للجنة "ب" وفيها المقرر اإلجرائي التالي:

 الشرقية، القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية األرض في الصحية األحوال   -
  المحتل السوري الجوالن وفي

  والقرارات التالية:
/ األول انونك ٣١ في المنتهية للسنة المراجعة المالية والبيانات المالي التقرير  -

  ٢٠١٣ ديسمبر
  بالموظفين الخاصة األجل الطويلة والخصوم للعقارات التكميلي التمويل  -
 في المتأخرة األعضاء الدول ذلك في بما المقدرة، االشتراكات تحصيل حالة  -

  الدستور من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر حد إلى اشتراكاتها سداد
  ئي والقرارات وأقرت التقرير األولواعتمدت جمعية الصحة المقرر اإلجرا

  للجنة "ب".
    ة للجنة "أ"ثامنالجلسة ال

  الدكتورة باميال رندي فاغنر (النمسا)  الرئيسة:  
  "أ" للجنة الرابع التقرير مسودة  -

الرئيســة الجلســة ودعــت المقــررة (الــدكتورة إلــن مبغــوا [ كينيــا ]) إلــى قــراءة  تافتتحــ
 ٦٧/٦٨ج أ" على مسامع الحضـور، الوثيقـة (مسـّودة)مسودة التقرير الرابع للجنة "

  التي تتضمن مقررًا إجرائيًا واحدًا عنوانه: 
  التهاب الكبد -

  وقد تم إقرار المقرر اإلجرائي واعتماد مسودة التقرير الرابع للجنة "أ".
    

  غير السارية األمراض  (تابع) ١٣البند 
  ١-١٣البند 

  
  

  ٤-١٣البند 

  العجز -
مناقشـــة البنـــد الفرعـــي. وردت األمانـــة علـــى القضـــايا التـــي ُطرحـــت. افتـــتح الـــرئيس 

  .٣/ أ/ مؤتمر/٦٧وأقرت اللجنة مشروع القرار الوارد في الوثيقة ج
  الجهود الشاملة والمنسقة للتدبير العالجي الضطرابات طيف التوحد -

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

  .٢٠١٤الرابعة والثالثين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير 
  الوارد في ١ق١٣٣م توأقرت اللجنة مشروع القرار 

  بصيغته المعدلة. ١/ سجالت/١٣٣/٢٠١٣م تالوثيقة 
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    "ب" للجنة الرابعة الجلسة
  ر روهاناكا روغوندا (أوغندا)الدكتو   الرئيس:  

  الدكتور سيالي أكاووال (تونغا)  الحقًا:
  للجنة "ب" الثانيمسودة التقرير   -  -
  
  
  
  
  
  
  
  

  (تابع) ١٥البند 

  (تابع) ١-١٥البند 
  
  

  (تابع) ٢-١٥البند 
  
  
  

  ٣-١٥البند 
  
  
  

  ٤-١٥البند 

) إلــى ]يبــالن[الــدكتور ديبنــدرا رامــان ســينغ فتــتح الــرئيس الجلســة ودعــا المقــرر (ا
" علــــــى مســـــامع الحضـــــور، الوثيقــــــة بللجنـــــة " ثـــــانيقـــــراءة مســـــودة التقريــــــر ال

  : قرارين عنوانهماالتي تتضمن  ٦٧/٦٩ج (مسّودة)
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  -
  مرتبات الموظفين غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  -

  ومقررين إجرائيين عنوانهما:
  نة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالميةتعيين ممثلين في لج  -
  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  -

  واعُتمد التقرير الثاني للجنة "ب".
  (بند منقول من اللجنة "أ") النظم الصحية

  الطب التقليدي (الشعبي) -
لنظـــــر فـــــي التعـــــديالت أعـــــاد الـــــرئيس افتتـــــاح مناقشـــــة البنـــــد ودعـــــا اللجنـــــة إلـــــى ا

/ ب/ ٦٧الــوارد فــي الوثيقــة ج ٦ق١٣٤إدخالهــا علــى مشــروع القــرار م ت المقتــرح
  . وُأقر القرار بصيغته المعدلة.٣مؤتمر/

متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحـث   -
  والتطوير

النظــر فــي التعــديالت المقتــرح  أعــاد الــرئيس افتتــاح مناقشــة البنــد ودعــا اللجنــة إلــى
. ٢/ ب/ مــؤتمر/٦٧إدخالهــا علــى مشــروع المقــرر اإلجرائــي الــوارد فــي الوثيقــة ج

  لقت مناقشة البند.وعُ 
المنتجــات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة/ المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/   -

  المزيفة
ــــــى اإلدالء بتعليقــــــ ــــــرئيس مناقشــــــة البنــــــد ودعــــــا الحضــــــور إل اتهم. وردت افتــــــتح ال

علـــى القضـــايا التـــي ُطرحـــت. وأحاطـــت اللجنـــة علمـــًا بـــالتقرير الـــوارد فـــي  األمانـــة
  .٦٧/٢٩جالوثيقة 

  إتاحة األدوية األساسية  -
ومشـروع  ٦٧/٣٠افتتح الرئيس مناقشة البند ودعا اللجنة إلى النظـر فـي الوثيقـة ج

ترحـــت . واق١/ ســـجالت/١٣٤/٢٠١٤م تالـــوارد فـــي الوثيقـــة  ١٦ق١٣٤م تالقـــرار 
  اللجنة بعض التعديالت. وُرفعت الجلسة.
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    الجلسة التاسعة للجنة "أ"

  الدكتورة باميال رندي فاغنر (النمسا)    الرئيسة:  
  غير السارية األمراض  (تابع) ١٣البند 
  مرض الصدفية  -  (تابع) ٥-١٣البند 

  

  

  (تابع) ١٤البند 
  ٢-١٤البند 

  
  

  ١٦البند 
  ٤-١٦البند 

مناقشـــة البنــد الفرعـــي. وردت األمانــة علـــى المســائل المطروحـــة. افتتحــت الرئيســة 
/ ١٣٣/٢٠١٣م تالــــوارد فــــي الوثيقــــة  ٢ق١٣٣م توأقــــرت اللجنــــة مشــــروع القــــرار 

  بصيغته المعدلة. ١سجالت/
  تعزيز الصحة طيلة العمر

  صحة المواليد: مسودة خطة العمل -
مشــروع القــرار  افتتحــت الرئيســة البنــد الفرعــي ودعــت الحضــور إلــى التعليــق علــى

. ثـــم علقـــت مناقشـــة هـــذا البنـــد مـــن جـــدول ٢/ أ/ مـــؤتمر/٦٧الـــوارد فـــي الوثيقـــة ج
  األعمال.

  التأهب والترصد واالستجابة
  شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال -

افتتحــت الرئيســة البنــد الفرعــي. وردت األمانــة علــى المســائل المطروحــة. وأحاطــت 
  .٦٧/٣٨جنة علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة جالل

    الجلسة الخامسة للجنة "ب"
  الدكتور سيالي أكاووال (تونغا)    الرئيس:  

  الحقًا:     الدكتور محسن األسدي الري (جمهورية إيران اإلسالمية)
  الحقًا:     الدكتور سيالي أكاووال (تونغا)

  ")أ" اللجنة من نقولم بند( الصحية الُنظم  (تابع) ١٥ البند
  إتاحة األدوية األساسية  -  (تابع) ٤-١٥ البند

افتتح الرئيس مجددًا باب نقـاش البنـد ودعـا الحضـور إلـى تقـديم التعليقـات. واقتُـرح   
  .إدخال المزيد من التعديالت. وأرجئت مناقشة البند

  ٥-١٥ البند
  
  
  
  

  ٦-١٥البند 
  

 العالج المتكامل طيلة العمرتعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر  -

افتتح الرئيس باب نقاش البند ودعا اللجنة إلى النظر في التقرير الوارد في الوثيقة 
/ ١٣٤/٢٠١٤م تالــــــوارد فــــــي الوثيقــــــة  ٧ق١٣٤م تومشــــــروع القــــــرار  ٦٧/٣١ج

. وردت األمانـــــة علـــــى المســـــائل المطروحـــــة. وأحاطـــــت اللجنـــــة علمـــــًا ١ســـــجالت/
  غته المعدلة.صيببالتقرير وأقرت القرار 

  تعزيز الُنظم الصحية -
افتــتح الــرئيس مناقشــة البنــد ودعــا اللجنــة إلــى النظــر فــي التقريــر الــوارد فــي الوثيقــة 

  . ورفعت الجلسة.١٩ق١٣٤م تو ١٧ق١٣٤م تومشروعي القرارين  ٦٧/٣٢ج
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  (الجلسة المسائية) " أ" للجنة العاشرة الجلسة
  ر)، نائب الرئيسالرئيس:     الدكتور بي ثت خين (ميانما  

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

تزويـد  أعاد الـرئيس افتتـاح مناقشـة البنـد الفرعـي ودعـا رئـيس فريـق الصـياغة إلـى   
قرر اإلجرائي اللجنة بمعلومات محدثة عن حصيلة مناقشة الفريق وعن مشروع الم

 المســائل. وردت األمانـة علــى ٥/ أ/ مــؤتمر/٦٧النـاجم عنهــا والــوارد فـي الوثيقــة ج
ـــرئيس اســـتئناف النظـــر فـــي هـــذا البنـــد مـــن جـــدول  التـــي ُطرحـــت. واقتـــرح نائـــب ال

صــيغته باألعمــال فــي الجلســة القادمــة، ليكــون مشــروع المقــرر اإلجرائــي قــد عمــم 
  المعدلة على أعضاء اللجنة.

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

أعــاد الــرئيس افتتــاح مناقشــة البنــد الفرعــي وُطلــب إلــى اللجنــة النظــر فــي مشــروع   
. وردت األمانـــة علـــى القضـــايا التـــي ٢/ أ/ مـــؤتمر/٦٧القـــرار الـــوارد فـــي الوثيقـــة ج

ناف النظر في هذا البند من جدول األعمال في استئطرحت. واقترح نائب الرئيس 
الجلســة القادمــة، ليكــون مشــروع القــرار قــد عمــم فــي صــيغته المعدلــة علــى أعضــاء 

  اللجنة.
  

 ً   : االجتماعات األخرىثالثا
  

  والستين: السابعةجمعية الصحة العالمية  خاللأن االجتماعات التالية سُتعقد باألمانة  أبلغت
  

    ٢٠١٤ أيار/ مايو ٢٤ ،السبت
  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ٩,٢٠-٩,٠٠الساعة 
  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.

    
  
  

=     =     =  


