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  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٠   الستون والثانيةجمعية الصحة العالمية              ٣العدد 
  
  

  ٢٠٠٩ مايو / أيار٢٠، األربعاءبرنامج االجتماعات ليوم 
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  ٨  ................................................................. لجلساتاعن تقرير   :ثانيا
  ١١  .................................................................االجتماعات األخرى  :ثالثاً
  ١٣  .........................قائمة مؤقتة بأسماء المتحدثين أثناء المناقشة بالجلسات العامة  :رابعاً
  ١٤  ............................................................................التبليغات  :خامسا

  
  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٣الدورة الخامسة والعشرون بعد المائة للمجلس التنفيذي، السبت 

  
الثانية والستين، وألغراض عملية ستعقد الدورة الخامسة والعشرون بعد         عقب القرار بتقصير مدة جمعية الصحة العالمية        
 ٢٠٠٩مايو  /  أيار ٢٣وسيفتتح المجلس التنفيذي أعماله يوم السبت       . ١٨المائة للمجلس التنفيذي في قصر األمم في القاعة         

  :نرجو مالحظة الترتيبات اإلدارية التالية. في الساعة التاسعة والنصف
يرجى من السادة المندوبين التفضل بإرسال أوراق االعتماد الخاصة بهم إلى مكتب األجهـزة الرئاسـية                 :دأوراق االعتما 

  .، في أقرب وقت ممكن)٠ ٢٢ ٧٩١ ٤١٧٣: على الفاكس رقم(
 والموجودة بجـوار    العيون الخاصة بأسماء بلدانهم   ستكون الوثائق متاحة ألعضاء المجلس التنفيذي في          :الوثائق

  . في قصر األمم١٥ و١٣، بين البوابتين رقم منضدة الوثائق
تصدر شارات أعضاء المجلس وبدالئهم ومستشاريهم وممثلي المنظمات والدول األعـضاء المـدعوين               :التسجيل

 ٢٠٠٩مايو  /  أيار ٢٢ في قصر األمم، يوم الجمعة،       ١٥ و ١٣للحضور، بمكتب التسجيل بين البوابتين      
  .١٧,٠٠ إلى الساعة ١٠,٠٠من الساعة 

  .الدورة حتى نهاية ٧,٣٠ من الساعة للمنظمةمايو في المقر الرئيسي /  أيار٢٣سيتم التسجيل في يوم السبت الموافق 
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  برنامج عمل جمعية الصحة  :أوال
  

  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٠، األربعاءليوم 
  

 ٩‚٠٠الساعة  -قاعة الجمعية   الخامسةالجلسة العامة 

  تقرير لجنة أوراق االعتماد  -  

  ٦٢/٤٢وثيقة جال  

    مناقشة عامة-  )تابع (٣البند 

  
  العامةفي الجلسة ٣عند بدء البند  - ١٨القاعة   "أ" للجنة الخامسةالجلسة 

  "أ"مسودة التقرير األول للجنة   -

  :، تتضمن قراراً واحداً بعنوان٦٢/٤٨ج) مسودة(الوثيقة   

    توقي العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما-  

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

  MTSP/2008-2013 (Amended (draft)) الوثائق  
PPB/2010-2011٦٢/٤ وج١ إضافة ٦٢/٤ وج٦٢/٤ج، و 

  ١ورقة مؤتمر رقم / أ/ ٦٢وج ٣ إضافة ٦٢/٤وج ٢إضافة 

  نية والصحيةالمسائل التق  ) تابع (١٢البند 

  اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة  -  ٥-١٢البند 

، ٦ق١٢٤ت م، القـرار    ١/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ت مالوثيقة    
   ٦٢/٩، والوثيقة ج٧الملحق 

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

  ٦٢/١٠الوثيقة ج  

  فور رفع الجلسة العامة-١٧ة القاع  "ب" للجنة األولىالجلسة 

  افتتاح أعمال اللجنة  ١٣البند 

    انتخاب نائبي الرئيس والمقرر-  

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

 ١ إضافة ٦٢/٢٤وج ١ تصويب ٦٢/٢٤وج ٦٢/٢٤الوثائق ج  
/ ٦٢ وج٢/وثيقة معلومات/ ٦٢ وج١/معلوماتوثيقة / ٦٢وج

  ١ورقة مؤتمر رقم / ب/ ٦٢ وج٣/وثيقة معلومات
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 ١٤,٣٠الساعة  - ١٨القاعة   "أ" للجنة السادسةالجلسة 

  المسائل التقنية والصحية  ) تابع (١٢البند 

  تغير المناخ والصحة  -  ٧-١٢البند 

، ٥ق١٢٤ت م، القـرار    ١/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ت مالوثيقة    
  ٦٢/١١والوثيقة ج ٧ و١الملحقان 

االستراتيجية وخطـة   : الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية      -  ٨-١٢البند 
  العمل العالميتان

 ٢ إضافة   ٦٢/١٦ وج ١ إضافة   ٦٢/١٦ وج ٦٢/١٦الوثائق ج   
  ٤ورقة مؤتمر رقم / أ/ ٦٢ وج٣ إضافة ٦٢/١٦وج

 ١٤,٣٠ة الساع - ١٧القاعة   "ب" للجنة الثانيةالجلسة 

  مسائل البرنامج والميزانية  ١٥البند 

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

  ٦٢/٢٥الوثيقة ج  

    وإذا سمح الوقت

  تقرير مبدئي: ٢٠٠٩-٢٠٠٨تنفيذ الميزانية البرمجية   -  ٢-١٥البند 

  ٦٢/٤٣ وج١ تصويب ٦٢/٢٦ وج٦٢/٢٦الوثائق ج  

 ١٧,٣٠الساعة  - ١٢قاعة ال  اللجنة العامة 

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

 ١٨,٣٠الساعة  -١٨القاعة   "أ" للجنة السابعةالجلسة 

  المسائل التقنية والصحية  )تابع (١٢البند 

كافحة السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد توقي وم  -   ٩-١٢البند 
  المقاومة لألدوية

ورقة / أ/ ٦٢ وج١ إضافة ٦٢/٢٠ وج٦٢/٢٠الوثائق ج  
  ٣مؤتمر رقم 

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

ورقة مؤتمر / أ/ ٦٢ وج١ إضافة ٦٢/٥ وج٦٢/٥الوثائق ج
  ٢رقم 
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  الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تعزيز النظم الصحية  -  )تابع (٤-١٢البند 

 ٨ق١٢٤ت م، القـرارين    ١/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ت مالوثيقة    
ورقة / أ/ ٦٢ وج ٦٢/٨؛ والوثائق ج  ٧، الملحق   ٩ق١٢٤ت مو

  ٦ورقة مؤتمر رقم / أ/ ٦٢ وج٥مؤتمر رقم 

     التقارير المرحلية الخاصة بالمسائل التقنية والصحية-  ١٠-١٢البند 

  ٦٢/٢٣الوثيقة ج  

آلية للسيطرة على المخاطر المحتملـة المحدقـة     : شلل األطفال   :ألف  
  )١-٦١ع ص جالقرار (بعملية االستئصال 

القـرار  (تدمير مخزونات فيروس الجدري     : استئصال الجدري   :باء
  )١-٦٠ع ص ج

 بما في ذلك اقتراح بتكريس يـوم عـالمي للمالريـا            المالريا،  :جيم
  )١٨-٦٠ع ص جالقرار (

تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصيات فريق العمـل العـالمي            :دال
المعني بتحسين التنسيق بين المؤسسات المتعـددة األطـراف         

  القرار(والجهات المانحة الدولية في مجال األيدز 
  )١٢-٥٩ع ص ج  

  القرار(مراض المنقولة جنسياً توقي ومكافحة األ  :هاء
  )١٩-٥٩ع ص ج  

  )٢٧-٦٠ع ص جالقرار (تعزيز نُظم المعلومات الصحية   :واو

العمل من أجل ضمان التغطية الشاملة للتدخالت فـي مجـال             :زاي
  )٣١-٥٨ع ص جالقرار (صحة األم والوليد والطفل 

استراتيجية لدمج تحليل المسائل واإلجراءات المتعلقـة بنـوع           :حاء
  )٢٥-٦٠ع ص جالقرار (الجنس في عمل المنظمة 

  )١٦-٦٠ع ص جالقرار (استعمال األدوية على نحو رشيد   :طاء

  )٢٠-٦٠ع ص جالقرار (أدوية أفضل لعالج األطفال   :ياء

  )٢٩-٦٠ع ص جالقرار (التكنولوجيات الصحية   :كاف

  )١٢-٦١ع ص جالقرار : (التعددية اللغوية  :الم
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  ٢٠٠٩مايو / ر أيا٢١الخميس، 
  

  "ب"اللجنة   "أ"اللجنة   الجلسة العامة  الساعة

      الجلسة العامة السادسة  ٩‚٠٠

    الثامنةالجلسة     فور رفع الجلسة العامة

 في ١١فور االنتهاء من مناقشة البند 
  "أ"اللجنة 

  الجلسة الثالثة    

  الرابعةالجلسة   التاسعةالجلسة     ١٤,٣٠

      عةالسابالجلسة العامة   ١٧‚٠٠
  

 ٩‚٠٠الساعة    العامة السادسةالجلسة 

  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  ٨البند 

  
 فور رفع الجلسة العامة  "أ" للجنة الثامنةالجلسة 

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

  ٢٠١١-٢٠١٠عتماد للفترة المالية للنظر في قرار فتح أبواب اال  

  MTSP/2008-2013 (Amended (draft))الوثائق   
PPB/2010-2011٦٢/٤ وج١ إضافة ٦٢/٤ وج٦٢/٤، وج 

  ٣ إضافة ٦٢/٤ وج٢إضافة 

  المسائل التقنية والصحية  )تابع (١٢البند 

ديد توقي ومكافحة السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الش  -  )تابع (٩-١٢البند 
  المقاومة لألدوية

  ١ إضافة ٦٢/٢٠ وج٦٢/٢٠الوثيقتان ج  

  التقارير المرحلية الخاصة بالمسائل التقنية والصحية  -  ١٠-١٢البند 

  ٦٢/٢٣الوثيقة ج  

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

  مسائل البرنامج والميزانية  )تابع( ١٥البند 

  تقرير مبدئي: ٢٠٠٩-٢٠٠٨تنفيذ الميزانية البرمجية   -  ٢-١٥بند ال

  ٦٢/٤٣ وج١ تصويب ٦٢/٢٦ وج٦٢/٢٦الوثائق ج  
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  مسائل مراجعة الحسابات والمراقبة  ١٦البند 

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي

  ٦٢/٤٥ وج٦٢/٢٧الوثيقتان ج  

  المسائل المالية  ١٧البند 

  ٢٠٠٨ئي غير المراجع عن حسابات المنظمة لعام التقرير المالي المبد  ١-١٧البند 

/ ٦٢ وج ٦٢/٤٤ وج ١ تصويب   ٦٢/٢٨ وج ٦٢/٢٨الوثائق ج   
  ٤/وثيقة معلومات

  التقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي  ٢-١٧البند 

  ٦٢/٤٦ وج٦٢/٢٩الوثيقتان ج  

  شؤون العاملين  ١٨البند 

  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ١-١٨البند 

  ٦٢/٣٤لوثيقة جا  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية  ٢-١٨البند 

  ٦٢/٣٥الوثيقة ج  

  تعديالت على النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٣-١٨البند 

ــة    ــجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ت مالوثيقـ ــراران ١/سـ ، القـ
  ٦٢/٣٦ والوثيقة ج١٦ق١٢٤ت م، و١٥ق١٢٤ت م

شات التقاعدية لموظفي األمـم     تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعا      ٤-١٨البند 
  المتحدة

  ٦٢/٣٧الوثيقة ج  

تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمـة الـصحة             ٥-١٨البند 
  العالمية

  ٦٢/٣٨الوثيقة ج  

 ١٤‚٣٠الساعة   "أ" للجنة التاسعةالجلسة 

  المسائل التقنية والصحية  )تابع (١٢البند 

  رير المرحلية الخاصة بالمسائل التقنية والصحيةالتقا  -  )تابع (١٠-١٢البند 

  ٦٢/٢٣الوثيقة ج  
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 ١٤‚٣٠الساعة   "ب" للجنة الرابعةالجلسة 

  المسائل المالية  )تابع (١٧البند 

  مناقشة أي بنود تظل مفتوحةاالنتهاء من   

حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلـك الـدول األعـضاء              ٣-١٧البند 
 من  ٧اد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة         المتأخرة في سد  

  الدستور

  ٦٢/٤٧ وج٦٢/٣٠الوثيقتان ج  

  ٢٠١١-٢٠١٠جدول تقدير االشتراكات   ٥-١٧البند 

  ٦٢/٣١الوثيقة ج  

  تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي  ٧-١٧البند 

، ١٠ق١٢٤ت م، القرار   ١/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ت مالوثيقة    
  ٦٢/٣٢جوالوثيقة 

 ١٧,٠٠الساعة   السابعةالجلسة العامة 

  الجوائز  ٧البند 

  ٦٢/٤١الوثيقة ج  

  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  ٦البند 

  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٢الجمعة، 
  

  "ب"اللجنة   "أ"اللجنة   الجلسة العامة  الساعة

  الجلسة الخامسة  العاشرةالجلسة     ٩‚٠٠

  السادسةلسة الج  الحادية عشرةالجلسة     ١٤,٣٠

" أ"فور اختتام أعمال اللجنتين     
  "ب"و

      الجلسة العامة الثامنة

  

 ٩,٠٠الساعة   "أ" للجنة العاشرةالجلسة 

  االنتهاء من مناقشة أي بنود تظل مفتوحة  

  وضع اللمسات األخيرة على القرارات والتقارير  -

 ٩,٠٠الساعة   "ب" للجنة الخامسةالجلسة 

  ة على القرارات والتقاريروضع اللمسات األخير  -
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 ١٤,٣٠الساعة   "أ"للجنة  الحادية عشرةالجلسة 

  وضع اللمسات األخيرة على القرارات والتقارير  -

 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 

  
  الجلساتعن تقرير   :ثانياً

  
  

    الثالثةالجلسة العامة 
  ) سري النكا (دي سيلفاالسيد نيمال سيريباال   :الرئيس   

   الثانية والستينالعالميةرئيس جمعية الصحة       

  مناقشة عامة   -  )تابع (٣البند 

 ودعا الرئيس وفـد     ٣استأنفت جمعية الصحة المناقشة العامة بموجب البند          
 فييت نام وميانمـار وزمبـابوي        إلى المنبر تاله مندوبو كل من      اإندونيسي

وملديف وكوبا وجمهورية كوريا واالتحاد الروسي وأفغانستان والبرتغـال         
هورية إيران اإلسالمية وباراغواي وماليزيا وجورجيـا والجماهيريـة         وجم

 دولة عـضو فـي      ٤٦الذي تناول الكلمة باسم      (العربية الليبية والكاميرون  
وبوتان واألرجنتين وبروني دار السالم وبيـرو واليابـان         )  األفريقي اإلقليم

ث باسـم   الذي تحد  (وتركيا ونيبال وأوروغواي ونيوزيلندا وأسبانيا وساموا     
وتـم رفـع    . وإسرائيل وغامبيا كازاخـستان    ).محيط الهادئ بلدان جزر ال  

  .الجلسة

    "أ" للجنة االجتماع الثاني
  )المكسيك(مينسيس غونزاليز . الدكتور ف:  الرئيس  

  المسائل التقنية والصحية  ١٢البند 

  )٢٠٠٥(تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية    -  ٢-١٢البند 

ن إلـى   س باب النقاش في إطار هذا البند الفرعي ودعا المشاركي         فتح الرئي   
  .  الكلمةاً وفد٣٣وتناول . ٦٢/٦التعليق على الوثيقة ج
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 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية، أعطـى         ٤٨وبمقتضى المادة     
بعد ذلك تم   . فوضية األوروبية الذي ألقى بيانا    الرئيس الكلمة للممثل عن الم    

  . الصينيةهمة لمراقب تايبيإعطاء الكل

ودعيت اللجنة إلى اإلحاطة علمـا      .  على القضايا المطروحة   األمانةوردت    
  .٦٢/٦بالتقرير الوارد في الوثيقة ج

  توقي العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  -  ٣-١٢البند 

فتح الرئيس باب النقاش في إطار هذا البند الفرعي واسترعى اهتمام اللجنة              
ثم أعطى الكلمـة لثالثـين      . ٦٢/٧ القرار الوارد في الوثيقة ج     إلى مشروع 

 منها إدخال تعديالت على مشروع خطة العمل فيما اقترح          ٥، اقترحت   وفداً
  .  تعديالت على مشروع القراروفد واحد إدخال

  
 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية، أعطـى         ٤٩وبمقتضى المادة   
  . بياناًغير حكوميتين اللذين ألقيا لي منظمتين الرئيس الكلمة لممث

  
 ليتم النظر فيه في االجتمـاع       اًواقترح الرئيس أن يبقى البند الفرعي مفتوح      

  ."أ"القادم للجنة 

   الرابعةالجلسة العامة 

  ) سري النكا ( دي سيلفاالسيد نيمال سيريباال   :الرئيس   
    الثانية والستينالعالميةرئيس جمعية الصحة   

  )الكاميرون(السيد أندريه ماما فودا   :الحقاً
  رئيس جمعية الصحة العالمية الثانية والستينل النائب الثاني

  خطاب يلقيه ضيف الجمعية  ٤البند 

رحب الرئيس، نيابة عن جمعية الصحة، بالسيد بان كي مون، األمين العام              
ألمم المتحـدة   دأب السيد بان كي مون على توطيد منظومة ا        . لألمم المتحدة 

وقد شمل عمله المؤسسات ومراكز البحوث والمجتمع المـدني والقطـاع           
الخاص وذلك لبناء شراكات ترمي إلى الرقي بقضية الصحة العمومية على           

  . الصعيد العالمي
  

 جمعية الصحة العالمية بالـسيدة سـارة        نيابة عن بعد ذلك رحب الرئيس،     
الـسيدة سـارة    دأبت  ". لمأمونةالتحالف من أجل األمومة ا    "براون، رئيسة   

على إقامة شبكة من مناصري قضية صحة األمومة وذلـك علـى            براون  
الصعيدين الوطني والدولي مع التركيز على الدعم الدولي للتخفـيض مـن            

  .عدد وفيات األمومة واألطفال
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  مناقشة عامة   -  )تابع (٣البند 

ملكة المتحدة لبريطانيـا    تواصلت المناقشة العامة بمتحدثين من الفلبين والم        
يرلندا الشمالية وموناكو ومدغشقر والسويد وصـربيا وفرنـسا         أالعظمى و 

الذي تناول  (زبكستان وأيسلندا وأنغوال وبيالروس ونيكاراغوا      ووقبرص وأ 
 بليـز   :بلدان اإلقليم الفرعي ألمريكا الوسطى وهـي      الكلمة باسم مجموعة    

وغرينادا ) اس ونيكاراغوا وبنما  وكوستاريكا والسلفادور وغواتيماال وهندور   
 نيابة عن مجموعة بلدان اإلقليم الفرعي لمنطقة البحـر          الذي تناول الكلمة  (

 أنتيغـوا وبربـودا وجـزر البهامـا         : الجماعة الكاريبية وهي   –الكاريبي  
والجبـل  وبربادوس وبليز ودومينيكا وغرينادا وغيانا وهـايتي وجامايكـا          

 لوسيا وسانت فنـسنت وغرينـادين        وسانت كيتس ونيفيس وسانت    األسود
والسنغال وغينيا االستوائية والكونغو وتوغو     ) وسورينام وترينداد وتوباغو  

وجمهورية الكونغو الديمقراطية وباكستان وجمهورية فنزويال البوليفاريـة        
ورواندا واالتحاد الدولي لجمعيات الـصليب األحمـر والهـالل األحمـر            

  . وفرسان مالطة وتايبيه الصينيةتيكانالفاومفوضية االتحاد األفريقي و

  "أ"االجتماعان الثالث والرابع للجنة 

  )المكسيك(مينسيس غونزاليز . الدكتور ف:  الرئيس  

  المسائل التقنية والصحية  )تابع (١٢البند 

    توقي العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما-  )تابع (٣-١٢البند 

 للرد على القضايا المثـارة      األمانةفرعي ودعا   أعاد الرئيس فتح هذا البند ال       
  ". أ"خالل االجتماع الثاني للجنة 

 التعديالت المقترحة على مشروع القرار الوارد في الوثيقـة          األمانةقرأت  
  .  والتي تم اعتمادها بصيغتها المعدلة٦٢/٧ج

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

الرعاية الـصحية   : ٨ق١٢٤م ت  النقاش بالنظر في مشروعي القرار       افتتح  
الطـب التقليـدي    : ٩ق١٢٤م ت األولية، بما في ذلك تعزيز النظم الصحية،        

   ١/سجالت /١٢٤/٢٠٠٩م ت، الوارد في الوثيقة )الشعبي(
  

 وفود باقتراحـات    ١٠ الكلمة، تقدمت منها     اً وفد ٤٦فُتح باب النقاش وأخذ     
  . ريع القراراتلتعديل مشا

  
 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية، أعطـى         ٤٨وبمقتضى المادة   

ثم أعطيت الكلمـة    . الرئيس الكلمة لممثل المفوضية األوروبية إللقاء بيان      
لمراقب االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ولمراقب         

ام الداخلي لجمعيـة الـصحة       من النظ  ٤٩وبمقتضى المادة   .  الصينية تايبيه
العالمية، أعطى الرئيس الكلمة لممثلي سبع منظمات غير حكوميـة الـذين            

  . ألقوا بيانات
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  .  على القضايا المثارةاألمانةوأخذ وفد واحد الكلمة، إثر ذلك ردت 
  

 ليتم النظر فيه في اجتمـاع       مفتوحاًواقترح الرئيس أن يبقى جدول األعمال       
ح الصيغة المراجعة لمشروعي القرار متاحة ألعضاء       يتم عقده بعد أن تصب    

  . اللجنة
  
  

  األخرى االجتماعات: ثالثاً
  

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

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

كة األدوية التابعة التحاد     وشب CMCمؤسسة العمل الكنسي من أجل الصحة       
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 

  األفريقي في اإلقليم وزراء الصحةاجتماع 
  .مة الفورية باإلنكليزية والفرنسيةستوفر خدمات الترج

  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

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 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

  ١٥,٠٠-١٣,٠٠الساعة 
  ١٦القاعة 

   عدم االنحياز اجتماع وزراء صحة حركة
  . واألسبانية والفرنسيةبالعربية واإلنكليزيةستوفر 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

  ١٩,٠٠-١٧,٣٠الساعة 
  ١٦القاعة 

  " والمالية على الصحة العالميةةأثر األزمة االقتصادي"
  واإلنكليزية والفرنسية والصينيةستوفر خدمات الترجمة الفورية بالعربية

  .والروسية واألسبانية
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  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
  ٨القاعة 

اجتماع إعالمي بشأن اليونيتيد بشأن مجموعة براءات اختراع أدوية األيدز          
  والعدوى بفيروسه

  . والفرنسيةباإلنكليزيةوفر خدمات الترجمة الفورية ست

  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
  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  ١٦القاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  ٢٤القاعة 

الشراكات الصحية الدولية والتقدم الذي أحرزته المبـادرات ذات الـصلة           
(IHP+)  النيجر(مراسم التوقيع(  

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  ٩القاعة 

   األعضاء في إقليم شرق المتوسطاجتماع وفود الدول
  . 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 

  تماع وفود الدول األعضاء في إقليم غرب المحيط الهادئاج

  ١٤,٠٠-١٣,٠٠الساعة 
  ٩القاعة 

الصكوك الوطنية الخاصة بسياسات الصحة العالمية وقد ناقشت البرازيـل          
  وسويسرا وتايلند والمملكة المتحدة بعض األمثلة

   ١٤,٣٠-١٣,٣٠الساعة 
  ٧القاعة 

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

  ١٤,٣٠-١٣,٣٠الساعة 
  ٨القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم جنوب شرق آسيا

  ١٨,٠٠-١٧,٠٠الساعة 
  ٩القاعة 

جلسة إعالمية بشأن الجهات المستفيدة من الصندوق العالمي فـي غـرب            
  بناء على دعوة فقط .يقياووسط أفر

  ١٩,٠٠-١٧,٣٠الساعة 
  ٨القاعة 

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

  ١٩,٠٠-١٧,٣٠الساعة 
  ٧القاعة 

 الشاملة لخدمات الـصحة     اإلتاحة: مائدة مستديرة عن الصحة اإللكترونية    "
  "في عصر المعلومات

  .نكليزية واألسبانيةستوفر خدمات الترجمة الفورية باإل
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  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  ٢٤القاعة 

  "دور المجتمع المدني في تجديد الرعاية الصحية األولية"
  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية واألسبانية

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

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

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  ٩القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط
  . 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

  
  

  قائمة مؤقتة بأسماء المتحدثين أثناء المناقشة بالجلسات العامة: رابعاً
  
  

    جيبوتي
    بلجيكا
    شيلي
    العراق
    كولومبيا
    اليمن

    إريتريا
    سان تومي وبرينسيبي
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  التبليغات: خامساً
  

  المنتجات اإلعالمية لمنظمة الصحة العالمية 
  
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      . رحيبأعضاء الوفود إلى جمعية الصحة العالمية بكل ت       
 الـساعة    من أبوابهويفتح ذلك المتجر    . ٪٥٠الصادرة عن المنظمة ومكاتبها اإلقليمية وتباع بتخفيض قدره         

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

  
  البريد الشخصي

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

  .الشخصي وعلى الرسائل التي تنتظرهم وعلى الدعوات الموجهة إليهم
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