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  ٢٠٠٩مايو /  أيار١٨   الستون والثانيةجمعية الصحة العالمية              *١العدد 
  

  ٢٠٠٩ مايو / أيار١٨برنامج االجتماعات ليوم االثنين، 
  
    

  الجلسة العامة  الساعة
  صالة الجمعية

  "أ"اللجنة 
  ١٨القاعة 

  اجتماعات أخرى

      الجلسة العامة األولى  ١٠‚٠٠

   العامةاللجنة      ١٠‚٣٠
  ١٢القاعة 

      الثانيةالجلسة العامة   ١٤‚٣٠

بعد بدء المناقشة العامـة    
  ٣بموجب البند 

    الجلسة األولى  

  
  اختتام أعمال جمعية الصحة      جدول المحتويات

    ٢  .....................برنامج عمل جمعية الصحة  :أوالً
    ٨  ............................االجتماعات األخرى  :ثانياً
ين أثنـاء المناقـشة     قائمة مؤقتة بأسماء المتحـدث      :ثالثاً

  ١٢  ................................بالجلسات العامة 
  

    ١٤  ......................................التبليغات  :رابعاً

  األمن

إذا واجهتم أية حالة طوارئ ذات صلة باألمن، أو إذا كان لديكم            
أي تساؤل خاص عن أمنكم أثناء وجودكم في جنيف، يرجـى           

الموظف المناوب في منظمة الـصحة      / االتصال بمكتب األمن  
  +.٤١) ٠(٢٢ ٧٩١ ١١ ١٧ :العالمية على هاتف رقم

ونود أيضاً أن نذكركم بأن عمليات الفحص األمني أثناء جمعية          
الصحة العالمية قد زادت فيما يتعلق بالمركبات والمارة علـى          
السواء، ممن يقصدون الدخول إلى قصر األمم، والمناطق التي         

وبناء عليه فإننا ننـصحكم بـأن       . توجد فيها قاعات المؤتمرات   
م الوثائق الالزمة إلثبات الهوية، ووثائق االعتماد       تحضروا معك 

المالئمة ليسهل عليكم دخول المنطقة التي ستُعقد فيهـا جمعيـة    
  .الصحة

    

بدي وفقاً للمشاورة   ُأسيطرح على اللجنة العامة اقتراح      
العامة مع رئيسا جمعية الـصحة      التي نظمتها المديرة    

ورئيس المجلس التنفيذي ولما تقرر في االجتماع الذي        
مـايو،  / أيـار  ٧عقد مع ممثلي الدول األعضاء في       

ويقضي ذلك االقتراح باختتام أعمال جمعية الـصحة        
  .٢٠٠٩مايو /  أيار٢٢في أجل أقصاه يوم الجمعة 

  البريد الشخصي
المنظمات غيـر   يرجى من السادة المندوبين وممثلي      

الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمة الـصحة        
العالمية التفضل بالتوجـه كـل يـوم إلـى مكتـب            
االستعالمات للحصول على بريدهم الشخصي وعلـى       
  .الرسائل التي تنتظرهم وعلى الدعوات الموجهة إليهم

  ـــــــــــــــــــ
ويخضع برنامج العمل للمقررات التي     . ٢٠٠٩ مايو/ أيار ١٢   يجب هذا العدد ويحل محل العدد التمهيدي الصادر في             *

  .الصحة واللجنة العامةتتخذها جمعية 
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  برنامج عمل جمعية الصحة :أوال
  

  ٢٠٠٩مايو /  أيار١٨ليوم االثنين، 
  
  

 ١٠‚٠٠الساعة  - الجمعية قاعة  الجلسة العامة األولى

ستجلس الوفود تبعاً للترتيب األبجـدي اإلنكليـزي ألسـماء الـدول              
.  كما تقرر بعد عملية سـحب القرعـة        "N"األعضاء ابتداء بالحرف    

يرجى من حضرات المندوبين وغيرهم من المـشاركين أن يتخـذوا           و
  . صباحاً ببضع دقائق١٠‚٠٠أماكنهم قبل الساعة 

  الجمعيةأعمال افتتاح    ١البند 

  تعيين لجنة أوراق االعتماد  -  ١-١البند 

  رئيس جمعية الصحة العالمية الثانية والستينانتخاب   -  ٢-١البند 

لرئيس الخمسة ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين وإنشاء انتخاب نواب ا  -  ٣-١البند 
  اللجنة العامة

  
 ١٠‚٣٠الساعة  - ١٢القاعة   ١اللجنة العامة

  :بحث وتقديم توصيات إلى جمعية الصحة عن مواضيع مثل  
إقرار جدول األعمال المؤقت بالصيغة التي اقترحهـا المجلـس            -  

  التنفيذي
  ى جدول األعمال المؤقتإضافة بنود تكميلية، إن وجدت، إل  -  
  التوزيع المبدئي لبنود جدول األعمال على اللجنتين الرئيسيتين  -  
  تأجيل النظر في أي بند إلى إحدى جمعيات الصحة القادمة  -  
  برنامج عمل جمعية الصحة  -  

 ١٤‚٣٠الساعة  -قاعة الجمعية   الجلسة العامة الثانية

  خطاب الرئيس  -

  ل األعمال وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيسيتينإقرار جدو  -  ٤-١البند 

  ٦٢/١الوثيقة ج      

إعالن الرئيس عن فتح الباب لتقديم مقترحات بشأن انتخـاب الـدول              -
األعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمل عـضواً فـي المجلـس             

  التنفيذي

                                                           
انظـر  .  عضوية اللجنة العامة وحضور جلساتها      العالمية  من النظام الداخلي لجمعية الصحة     ٣٠ و ٢٩المادتان  تحدد     ١

  .goverance/int.who.www://http: التالي على موقع المنظمة على اإلنترنتالرابط 
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ئـة  دورتيه الثالثة والعشرين بعـد الما      المجلس التنفيذي عن     اتقرير  ٢البند 
  والرابعة والعشرين بعد المائة 

  ٦٢/٢الوثيقة ج    

  كلمة الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة  ٣البند 

  )للتوزيع في اليوم التالي (٦٢/٣الوثيقة ج      

    مناقشة عامة-  

 ٣بعد البدء في المناقشة العامة بموجب البند  -١٨القاعة   "أ" للجنة األولىالجلسة 

  اللجنةأعمال اح افتت  ١٠البند 
  بما في ذلك انتخاب نائبي الرئيس والمقرر  -

  المسائل التقنية والصحية  ١٢البند 

تبادل فيروسـات األنفلـونزا     : التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة     -  ١-١٢البند 
  والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى

  ٦٢/٥الوثيقة ج    
  

  ٢٠٠٩مايو /  أيار١٩الثالثاء، 
  

  اجتماعات أخرى  "أ"اللجنة   الجلسة العامة  ةالساع

    الجلسة الثانية  الجلسة العامة الثالثة  ٩‚٠٠

  لجنة أوراق االعتماد      ١٤‚٠٠

      الرابعةالجلسة العامة   ١٤,٣٠

 في  ٤بعد االنتهاء من البند     
  الجلسة العامة

    الجلسة الثالثة  

    
 ٩‚٠٠الساعة   الثالثةالجلسة العامة 

  مناقشة عامة  -  )تابع (٣البند 

 ٩,٠٠الساعة   "أ"الجلسة الثانية للجنة 
  المسائل التقنية والصحية  )تابع (١٢البند 

تبادل فيروسات األنفلونزا : التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة  -  )تابع (١-١٢البند 
  والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى

  ٦٢/٥الوثيقة ج    

  )٢٠٠٥(للوائح الصحية الدولية تنفيذ أحكام ا  -  ٢-١٢البند 
  ٦٢/٦الوثيقة ج    
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  توقي العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  -  ٣-١٢البند 
  ٦٢/٧الوثيقة ج    

 ١٤,٠٠الساعة   لجنة أوراق االعتماد

 ١٤‚٣٠الساعة   الرابعةالجلسة العامة 

  ضيف الجمعيةخطاب يلقيه   ٤البند 

   مناقشة عامة-  )تابع (٣البند 

  في الجلسة العامة٤بعد االنتهاء من البند   "أ"الثالثة للجنة  الجلسة

  المسائل التقنية والصحية  )تابع (١٢البند 

  الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تعزيز النظم الصحية  -  ٤-١٢البند 

 ٨ق١٢٤ت م القـرارين ،  ١/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ت م الوثيقة  
  ٦٢/٨جالوثيقة، و٧ الملحق ،٩ق١٢٤ت مو 

  اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة  -  ٥-١٢البند 

، ٦ق١٢٤ت م، القـرار    ١/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ت مالوثائق    
  ١ إضافة ٦٢/٩ وج٦٢/٩، وج٧الملحق 

  
  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٠األربعاء، 

  
  اجتماعات أخرى  "ب"اللجنة   "أ"اللجنة   الجلسة العامة  الساعة

        الخامسةالجلسة العامة   ٩‚٠٠

 ٥بعد االنتهاء من البند     
  في الجلسة العامة

    الجلسة األولى  الجلسة الرابعة  

    الجلسة الثانية  الجلسة الخامسة    ١٤,٣٠

  اللجنة العامة        ١٧,٣٠
 

 ٩‚٠٠الساعة   الخامسةالجلسة العامة 

  تقرير لجنة أوراق االعتماد  -  

إن [  الجديـدة    قبول الدول األعضاء والـدول األعـضاء المنتـسبة           ٥البند 
  ] وجدت

    مناقشة عامة-  )تابع (٣البند 
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  في الجلسة العامة٥بعد االنتهاء من البند   "أ"الجلسة الرابعة للجنة 

الميزانية البرمجية بما في ذلك  ،الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل  ١١البند 
  ٢٠١١-٢٠١٠المقترحة 

 ٢فة  إضا٦٢/٤ وج١ إضافة ٦٢/٤ وج٦٢/٤الوثائق ج  
  ٣ إضافة ٦٢/٤وج

  المسائل التقنية والصحية  ) تابع (١٢البند 

  رصد تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  -  ٦-١٢البند 

  ٦٢/١٠الوثيقة ج  

  في الجلسة العامة٥بعد االنتهاء من البند   "ب" للجنة األولىالجلسة 

  افتتاح أعمال اللجنة  ١٣البند 

  بي الرئيس والمقرر  انتخاب نائ-  

األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس   ١٤البند 
  الشرقية وفي الجوالن السوري المحتل

وثيقة / ٦٢ وج١/وثيقة معلومات/ ٦٢ وج٦٢/٢٤الوثائق ج  
  ٣/وثيقة معلومات/ ٦٢ وج٢/معلومات

 ١٤,٣٠الساعة   "أ"الجلسة الخامسة للجنة 

  المسائل التقنية والصحية  ) ابعت (١٢البند 

  رصد تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  -   ٦-١٢البند 

  ٦٢/١٠الوثيقة ج  

  تغير المناخ والصحة  -  ٧-١٢البند 

 ١٤,٣٠الساعة   "ب" للجنة الثانيةالجلسة 

  مسائل البرنامج والميزانية  ١٥البند 

  تقييم األداء: ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية   -  ١-١٥البند 

  ٦٢/٢٥الوثيقة ج  

 ١٧,٣٠الساعة   اللجنة العامة 

لوضع قائمة االنتخاب السنوية للدول األعضاء التي لها حـق تعيـين              
  شخص للعمل عضواً في المجلس التنفيذي، واستعراض برنامج العمل
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  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢١الخميس، 
  

  "ب"لجنة ال  "أ"اللجنة   الجلسة العامة  الساعة

      الجلسة العامة السادسة  ٩‚٠٠

    الجلسة السادسة    فور رفع الجلسة العامة

 فـي   ١١فور االنتهاء من مناقشة البنـد       
  "أ"اللجنة 

  الجلسة الثالثة    

  الرابعةالجلسة   السابعةالجلسة     ١٤,٣٠

      السابعةالجلسة العامة   ١٧‚٠٠
  

 ٩‚٠٠الساعة    العامة السادسةالجلسة 

  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  ٨البند 

  
 فور رفع الجلسة العامة  "أ" للجنة السادسةالجلسة 

الميزانية البرمجية بما في ذلك  ،الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل   )تابع (١١البند 
  ٢٠١١-٢٠١٠المقترحة 

  ٢٠١١-٢٠١٠للنظر في قرار فتح أبواب االعتماد للفترة المالية   

  المسائل التقنية والصحية  )تابع (١٢البند 

 "أ" في اللجنة ١١فور االنتهاء من مناقشة البند   "ب" للجنة الثالثةالجلسة 

  مسائل البرنامج والميزانية   ١٥البند 

  مسائل مراجعة الحسابات والمراقبة  ١٦البند 

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي

  المسائل المالية  ١٧البند 

  شؤون العاملين  ١٨البند 

 ١٤‚٣٠الساعة   "أ" للجنة السابعةلجلسة ا

  المسائل التقنية والصحية  )تابع (١٢البند 

  االنتهاء من مناقشة أي بنود تظل مفتوحة  
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 ١٤‚٣٠الساعة   "ب" للجنة الرابعةالجلسة 

  المسائل المالية  )تابع (١٧البند 

  مناقشة أي بنود تظل مفتوحةاالنتهاء من   

 ١٧,٠٠الساعة   السابعةالجلسة العامة 

  الجوائز  ٧البند 

  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  ٦البند 

  
  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٢الجمعة، 

  
  "ب"اللجنة   "أ"اللجنة   الجلسة العامة  الساعة

  الجلسة الخامسة  الجلسة الثامنة    ٩‚٠٠

  السادسةالجلسة   التاسعةالجلسة     ١٤,٣٠

" أ"فور اختتام أعمال اللجنتين     
  "ب"و

      لجلسة العامة الثامنةا

  

 ٩,٠٠الساعة   "أ" للجنة الثامنةالجلسة 

  وضع اللمسات األخيرة على القرارات والتقارير  -

 ٩,٠٠الساعة   "ب" للجنة الخامسةالجلسة 

  وضع اللمسات األخيرة على القرارات والتقارير  -

 ١٤,٣٠الساعة   "أ"للجنة  التاسعةالجلسة 

  ى القرارات والتقاريروضع اللمسات األخيرة عل  -

 ١٤,٣٠الساعة   "ب" للجنة السادسةالجلسة 

  وضع اللمسات األخيرة على القرارات والتقارير  -

 "ب"و" أ"فور اختتام أعمال اللجنتين   الجلسة العامة الثامنة

  تقارير اللجنتين الرئيسيتين   ٨البند 

  اختتام أعمال الجمعية  ٩البند 
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  ىاألخر االجتماعات: ثانياً
  

  :عقد قبل جمعية الصحة وخاللهاتُنما إلى علم األمانة أن االجتماعات التالية س  
  

    ٢٠٠٩مايو /  أيار١٨االثنين، 
  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  ١٦القاعة 

  األفريقيفي اإلقليم وفود الدول األعضاء اجتماع 
  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية

  ٩,٠٠-٨,١٥الساعة 
  ٩ة القاع

  اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
  ٤القاعة 

  اجتماع تنسيقي للمجموعة النوردية

  ٩,٣٠-٨,٣٠الساعة 
  ٨القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم غرب المحيط الهادئ

  ١٠,٠٠-٨,٣٠الساعة 
  ١٢القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم األمريكتين
  .خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية واألسبانيةستوفر 

  ٩,٤٥-٩,٠٠الساعة 
  ٩القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط
  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية بالعربية واإلنكليزية والفرنسية

  ١٢,٠٠-١١,٠٠الساعة 
  ٤القاعة 

  الكاريبياجتماع وفود الدول األعضاء في منطقة البحر 

  ١٤,٠٠-١٢,٠٠الساعة 
  ١٧القاعة 

  A (H1N1)مشاورة رفيعة المستوى حول األنفلونزا 
  واإلنكليزية والفرنـسية    والصينية ستوفر خدمات الترجمة الفورية بالعربية    

 .والروسية واألسبانية

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  ٤القاعة 

 (CARPHA)اجتماع وكالة الصحة العمومية في منطقة البحر الكاريبي 

  ٢٠٠٩مايو /  أيار١٩، الثالثاء
  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  ١٦القاعة 

  األفريقي في اإلقليم وفود الدول األعضاءاجتماع 
  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية

  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  ٢٤القاعة 

  اجتماع فريق وزراء الصحة المصغر في الجماعة الكاريبية

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  ٩القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط
  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية بالعربية واإلنكليزية والفرنسية

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٤القاعة 

  اجتماع تنسيقي للمجموعة النوردية
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  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٨القاعة 

  دئاجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم غرب المحيط الها

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
 ٤القاعة 

  " والتعاون القطريePORTUGUÊSEشبكة "

  ١٤,٣٠-١٣,٣٠الساعة 
  ٨القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم جنوب شرق آسيا

  ١٤,٣٠-١٣,٠٠الساعة 
  ٩القاعة 

الشفافية في مجال األدوية والحوكمة الجيدة في       : "المملكة األردنية الهاشمية  
  "األردن

  ١٩,٠٠-١٧,٣٠لساعة ا
  ٤القاعة 

ورقة رابحة محليـة    : المعارف المحلية : "اجتماع اللجنة األفريقية المشتركة   
  "ترفد القدرة على تعزيز الصحة وحصائلها

  ١٩,٠٠-١٧,٣٠الساعة 
  ٤القاعة 

 –الدروس المستفادة من األزمة الماليـة        "ةالمؤسسة الدولية للخدمات العام   
 بلوغ هدف توفير الرعاية الصحية للجميـع         هي مفتاح  تكيف أن الحكوما  
  بناء على دعوة فقط". وليس األسواق

  ١٩,٠٠-١٧,٣٠الساعة 
  ٢٢القاعة 

األثر المترتب علـى ظـاهرة      : "المؤسسة الدولية المعنية بمرض ألزهايمر    
  "الخرف عالمياً

  
  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٠، األربعاء
  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  ٧القاعة 

 وشبكة األدوية التابعة التحاد     CMCي من أجل الصحة     مؤسسة العمل الكنس  
تحفيـز األطـراف الفاعلـة المحليـة        : دعوة إلى العمل  : "الكنائس العالمي 

بناء على  ". والعالمية لمواجهة التحدي المتعاظم الذي تمثله مقاومة الجراثيم       
  .دعوة فقط

  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  ١٦القاعة 

  فريقياأل في اإلقليم وزراء الصحةاجتماع 
  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  ٩القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط
  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية بالعربية واإلنكليزية والفرنسية

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
  ٤القاعة 

  اجتماع تنسيقي للمجموعة النوردية

  ٩,٠٠-٨,٣٠عة السا
 ٢٣القاعة 

  اجتماع تنسيقي لمجموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٨القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم غرب المحيط الهادئ

  ١٣,٠٠-١١,٠٠الساعة 
  ٤القاعة 

  اجتماع وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي
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  ١٥,٠٠-١٣,٠٠الساعة 
  ١٦القاعة 

  اجتماع وزراء صحة حركة عدم االنحياز 
  . واألسبانية والفرنسيةبالعربية واإلنكليزية ستوفر خدمات الترجمة الفورية 

  ١٩,٠٠-١٧,٣٠الساعة 
  ٩القاعة 

األدوات : من التثقيف إلى وضع اللوائح: "إصالح العمل الصحي الدولي
  "االبتكارية من أجل استعمال األدوية على نحو رشيد

  ١٩,٠٠-١٧,٣٠ة الساع
  ١٢القاعة 

  أثر األزمة االقتصادي والمالية على الصحة العالمية
  واإلنكليزية والفرنسية والصينيةستوفر خدمات الترجمة الفورية بالعربية

  .والروسية واألسبانية

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
  ٨القاعة 

دز اجتماع إعالمي بشأن اليونيتيد بشأن مجموعة براءات اختراع أدوية األي         
  والعدوى بفيروسه

  . والفرنسيةباإلنكليزيةستوفر خدمات الترجمة الفورية 

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
  ٢٢القاعة 

اجتماع غير رسمي مع وزراء الصحة في البلدان التي تتوطنهـا الـدودة             
  الغينية

  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية

  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢١، الخميس
  ٩,٠٠-٨,٠٠ الساعة
  ١٦القاعة 

  األفريقي في اإلقليم وزراء الصحةاجتماع 
  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية

  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  ١٤القاعة 

الشراكات الصحية الدولية والتقدم الذي أحرزته المبـادرات ذات الـصلة           
(IHP+)والموقعون الجدد   

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  ٩القاعة 

  ماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسطاجت
  . والفرنسيةبالعربية واإلنكليزيةستوفر خدمات الترجمة الفورية 

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٤القاعة 

  اجتماع تنسيقي للمجموعة النوردية
  

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٢٣القاعة 

  اجتماع تنسيقي لمجموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٨القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم غرب المحيط الهادئ

   ١٤,٣٠-١٣,٣٠الساعة 
  ٧القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي
  . واأللمانية والروسية والفرنسيةباإلنكليزيةستوفر خدمات الترجمة الفورية 

  ١٤,٣٠-١٣,٣٠الساعة 
  ٨القاعة 

  ول األعضاء في إقليم جنوب شرق آسيااجتماع وفود الد

  ١٨,٠٠-١٧,٠٠الساعة 
  ٩القاعة 

جلسة إعالمية بشأن الجهات المستفيدة من الصندوق العالمي فـي غـرب            
  بناء على دعوة فقط .ووسط أفريقيا
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  ١٩,٠٠-١٧,٣٠الساعة 
  ٨القاعة 

  " حلول جديدة؟–التوصل إلى األدوية : "منظمة أطباء بال حدود

  ١٩,٠٠-١٧,٣٠الساعة 
  ٧القاعة 

  الطب البعادي كوسيلة لتعزيز حصول الجميع على الخدمات الصحية الجيدة
  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية واألسبانية

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  ٢٤القاعة 

دور المجتمع المـدني فـي تجديـد        "اجتماع منظمة الصحة العالمية بشأن      
  "الرعاية الصحية األولية

  .دمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية واألسبانيةستوفر خ

  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٢، الجمعة
  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  ١٦القاعة 

  األفريقي في اإلقليم وزراء الصحةاجتماع 
  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  ٩القاعة 

   إقليم شرق المتوسطاجتماع وفود الدول األعضاء في
  . والفرنسيةبالعربية واإلنكليزيةستوفر خدمات الترجمة الفورية 

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٤القاعة 

  اجتماع تنسيقي للمجموعة النوردية

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٢٣القاعة 

  اجتماع تنسيقي لمجموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٨القاعة 

  دول األعضاء في إقليم غرب المحيط الهادئاجتماع وفود ال
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  قائمة مؤقتة بأسماء المتحدثين أثناء المناقشة بالجلسات العامة: ثالثاً
  
  

    المكسيك
    جنوب أفريقيا

    تايلند
    الواليات المتحدة األمريكية

    الصين
ة عـن االتحـاد     سيتحدث مندوب الجمهورية التشيكية نياب    (  الجمهورية التشيكية

  )األوربي
سيتحدث مندوب األردن نيابة عن مجلس وزراء الـصحة         (  األردن

  )العرب
    كينيا

    بنغالديش
    البرازيل
    أستراليا
    النرويج

    جمهورية إيران اإلسالمية
    نيجيريا
    ميانمار
    كندا

    فييت نام
    اليونان
    مصر

    زمبابوي
    ملديف
    كوبا

    جمهورية كوريا
  االتحاد الروسي

    أفغانستان
    أنغوال

    سري النكا
    باراغواي
    ماليزيا
    جورجيا

    الجماهيرية العربية الليبية
    بوركينا فاصو

  بوتان
    األرجنتين

    بروني دار السالم
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 

  الشمالية
  

    المغرب
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    سيشيل
    إندونيسيا

    بيرو
    انالياب
    تركيا

    باكستان
    كوت ديفوار

    نيبال
    أوروغواي
    نيوزيلندا
    أسبانيا
    جيبوتي

    دولة بوليفيا المتعددة القوميات
    بابوا غينيا الجديدة

    موناكو
    غامبيا

    كازاخستان
    فنلندا
    الفلبين

    إسرائيل
    مدغشقر
    السويد
    صربيا
    فرنسا
    بلجيكا
    قبرص
    تانأوزبكس
    أيسلندا

    البرتغال
    بيالروس

    جمهورية فنزويال البوليفارية
    مالطة

    أوكرانيا
    جمهورية مولدوفا

سيتحدث مندوب نيكاراغوا نيابة عن مجموعة بلدان اإلقليم        (  نيكاراغوا
بليـز وكوسـتاريكا    : الفرعي ألمريكـا الوسـطى وهـي      

  )ماوالسلفادور وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا وبن
سيتحدث مندوب غرينادا نيابة عن مجموعة بلدان اإلقلـيم         (  غرينادا

:  الجماعة الكاريبية وهي   –الفرعي لمنطقة البحر الكاريبي     
وبليز ودومينيكـا   وبربادوس  أنتيغوا وبربودا وجزر البهاما     

وغرينادا وغيانا وهايتي وجامايكا ومونتـسيرات وسـانت        
ت وغرينـادين   كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنـسن      

  )وسورينام وترينيداد وتوباغو
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سيتحدث مندوب بيرو نيابة عن مجموعة بلـدان اإلقلـيم          (  بيرو
دولـة  : الفرعي المرتبطة بمعاهدة إيبوليتو أونانوي وهـي      

بوليفيا المتعددة القوميات وشيلي وكولومبيا وإكوادور وبيرو       
  )وفنزويال

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 
  ل األحمروالهال

  

    مفوضية االتحاد األفريقي
    تايبيه الصينية

  
  

  التبليغات: رابعاً
  

  الصالة ومركز إنجاز األعمال
  

  . قاعة الجمعيةخلف ١٤توجد صالة خاصة لوزراء الصحة في القاعة   -
  
فيـه   يمكنهم   A.821ويوجد مركز إلنجاز األعمال مخصص ألعضاء الوفود إلى جمعية الصحة في القاعة               -

  .ما يحتاجون إليه من تسهيالت معالجة النصوص وتصوير المستنداتاستخدام 
  

  اإلنترنت وخدمات االتصال بدون أسالك
  

 في الطـابق األول  Serpent Barهناك إمكانية لالتصال بدون أسالك عبر اإلنترنت في كل من مقصف الثعبان 
  .Aبنى  في الطابق األرضي من الم١٥ و١٣ وبين البوابتين Eمن المبنى 

  
  int.who.www://http: العنوان اإللكتروني: منظمة الصحة العالمية  -
  
  html.index/e/gb/int.who.www://http: وثائق جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي  -
  

  المية لمنظمة الصحة العالمية المنتجات اإلع
  
ـ    و ١٥ و ١٣ البـوابتين  منظمة الصحة العالمية في قصر األمم بين         يقع متجر بيع مطبوعات     - ستقبل هـو ي

وتعرض فيه أحدث المنشورات والمواد اإلعالمية      . أعضاء الوفود إلى جمعية الصحة العالمية بكل ترحيب       
 الـساعة    من أبوابهويفتح ذلك المتجر    . ٪٥٠تخفيض قدره   الصادرة عن المنظمة ومكاتبها اإلقليمية وتباع ب      

 الكتب التابع للمنظمة والواقع في مبنى       متجركما أن    . الجمعة إلى االثنين   من ١٧‚٠٠ وحتى الساعة    ٨‚٣٠
  .١٦‚٣٠ وحتى الساعة ٩‚٠٠المقر الرئيسي يفتح للمندوبين أيضاً من الساعة 

  
  البريد الشخصي

  
 إلى مكتب االستعالمات للحـصول علـى بريـدهم          كل يوم ن أن يتفضلوا بالتوجه     المطلوب من السادة المندوبي   

  .الشخصي وعلى الرسائل التي تنتظرهم وعلى الدعوات الموجهة إليهم
  

  
=     =     =  


