
  
 
  
  
  
  
  
  
 

  No. 1  الستونو  ةخامسال العالمية الصحة جمعية  *١ العدد
May 2012 21   ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢١
  
  

    ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢١ االثنين ليوم االجتماعات برنامج
  العامة الجلسة  الساعة

  الجمعية قاعة
  "أ" اللجنة
  XVIII القاعة

  األخرى االجتماعات

      ىاألول العامة الجلسة  ٩‚٣٠ الساعة
 مناقشـــــــة البنـــــــد امتـــــــخ فـــــــور
  العامة الجلسةفي  ٣-١

  العامة اللجنة    
  XII القاعة

 اللجنـــــة اجتمـــــاع ختـــــام فـــــور
  العامة

      الثانية العامة الجلسة

      الثالثة العامة الجلسة  ١٤‚٣٠ الساعة
 المناقشـــــــة فـــــــي البـــــــدء بعـــــــد
  ٣ للبند العامة

    األولى الجلسة  

  
  الشخصي البريد      المحتويات

 الحكوميــة غيــر المنظمــات وممثلــي المنــدوبين مــن يرجــى    ٢    ......................  الصحة جمعية عمل برنامج  :أوالً 
 يـوم كـل يتوجهوا أن المنظمة مع الرسمية العالقات ذات
ـــــــى ـــــــى للحصـــــــول االســـــــتعالمات مكتـــــــب إل  بريـــــــدهم عل

 الــدعوات وعلــى تنتظــرهم التــي الرســائل وعلــى الشخصــي
  .إليهم الموجهة

    ١١    ........................  نيةالتق اإلعالمية الجلسات  :ثانياً 
    ١٢   .............................  األخرى االجتماعات  :ثالثاً 
 العامــة المناقشــة فــي المتحــدثين بأســماء مؤقتــة قائمــة  :رابعاً 

  ١٨    ........................  العامة الجلسات إطار في
    

      ٢١    ........................................  التبليغات  :خامساً 
  

    األمن
 جــىير  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  ١٧: رقم الهاتف على العالمية الصحة منظمة في المناوب الموظف/ األمن بمكتب االتصال
 علـــى مشـــددة أصـــبحت قـــد العالميـــة الصـــحة جمعيـــة انعقـــاد طـــوال األمنـــي الفحـــص عمليـــات بـــأن نـــذكركم أن أيضـــاً  ونـــود

 وبنـاءً . المـؤتمرات قاعـات فيها توجد التي والمناطق ماألم 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

                                                           
 تقــرره بمــا رهــن العمــل برنــامج بــأن العلــم مــع. ٢٠١٢ أبريــل/ نيســان ٢٧ فــي الصــادر التمهيــدي العــدد محــل العــدد هــذا يحــل     *

 .العامة واللجنة الصحة جمعية
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  الصحة جمعية عمل برنامج: أوالً 
  

  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢١ االثنين
  ٩‚٣٠ الساعة - الجمعية قاعة  األولى العامة الجلسة

 األعضــاء الــدول ألســماء فرنســيال بجــدياأل للترتيــب تبعــاً  الوفــود ســتجلس  
 المنـدوبين مـن ويرجـى. القرعـة سـحب بعـد تقـرر كمـا "B" بالحرف ابتداءً 

 ببضـــع ٩‚٣٠ الســـاعة قبـــل أمـــاكنهم يتخـــذوا أنوســـواهم مـــن المشـــاركين 
  .دقائق

  عيةالجم أعمال افتتاح   ١ البند
  االعتماد أوراق لجنة تعيين  -  ١-١ البند
  والستين ةخامسال العالمية الصحة جمعية رئيس انتخاب  -  ٢-١ البند
 وٕانشاء الرئيسيتين اللجنتين ورئيسي الخمسة الرئيس نواب انتخاب  -  ٣-١ البند

  العامة اللجنة
  

  العامة ةالجلسفي  ٣- ١مناقشة البند  ختام فور -  XII القاعة  *العامة اللجنة
  :مثل مواضيع عن الصحة جمعية إلى توصيات وتقديم بحث  
 المجلـــــس اقترحهـــــا التـــــي بالصــــيغة المؤقـــــت األعمـــــال جـــــدول إقــــرار  -  

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

  العامة اللجنة اجتماع ختام فور - الجمعية قاعة  الثانية العامة الجلسة
  الرئيس خطاب  

  الرئيسيتين اللجنتين على البنود وتوزيع األعمال جدول اعتماد  -  ٤-١ البند
  ٦٥/١ج ةالوثيق    

 المائــة بعــد والعشــرين ةتاســعال دورتيــه عــن التنفيــذي المجلــس ريــرتق  ٢ البند
  ودورته االستثنائية المائة بعد الثينوالث

  ٦٥/٢ج الوثيقة    
ـــرئيس إعـــالن   ـــدول انتخـــاب بشـــأن مقترحـــات لتقـــديم البـــاب فـــتح عـــن ال  ال

ــــين حــــق لهــــا التــــي األعضــــاء ــــس فــــي عضــــواً  للعمــــل شــــخص تعي  المجل
  التنفيذي

                                                           
 انظــر. جلســاتها وحضــور العامــة اللجنــة عضــوية العالميــة الصــحة لجمعيــة الــداخلي امالنظــ مــن ٣٠و ٢٩ المادتــان تحــدد   *

 .http://www.who.int/governance: اإللكتروني المنظمة موقع على التالي الرابط
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  ١٤‚٣٠ الساعة - الجمعية قاعة  الثالثة العامة الجلسة
  العام المدير تشان، مارغريت الدكتورة كلمة  ٣ البند

  )التالي اليوم في ستوزع( ٦٥/٣ج الوثيقة    

  العامة المناقشة  -  

  ٣ البند إطار في العامة المناقشة في البدء بعد -  XVIII القاعة  "أ" للجنة األولى الجلسة
  اللجنة أعمال افتتاح  ١١ البند

  والمقرر الرئيس نائبي ابانتخ ذلك في بما  -

  والصحية التقنية الشؤون  *١٣ البند
  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها  -  ١-١٣ البند

  ٦ق١٣٠م توالقرار  ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تالوثيقة   
حصيلة االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من   •  

المؤتمر حصيلة ية) ومكافحتها و األمراض غير السارية (غير المعد
الوزاري العالمي األول بشأن أنماط الحياة الصحية ومكافحة 

  األمراض غير السارية
  ١ إضافة ٦٥/٦وج ٦٥/٦الوثيقتان ج    
خيارات تعزيز وتيسير العمل المتعدد القطاعات للوقاية من   •  

األمراض غير السارية ومكافحتها عن طريق الشراكة واإلطار 
  لذلك الزمني

  ١إضافة  ٦٥/٧وج ٦٥/٧الوثيقتان ج    
  

  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٢ الثالثاء
  ٩‚٠٠ الساعة  الرابعة العامة الجلسة
  العامة المناقشة  -  )تابع( ٣ البند

  ٩‚٠٠ الساعة  "أ" للجنة الثانية الجلسة
  والصحية التقنية الشؤون  )تابع( ١٣ البند

  غير السارية ومكافحتها الوقاية من األمراض  -  (تابع) ١-١٣ البند

  ٦ق١٣٠م توالقرار  ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تالوثيقة   
  

                                                           
 فـي ةالعامـ جنـةلال مـن بتوصـية الصـحة جمعيـة تقـرره بمـا رهنـاً  ١٣ البنـدإطـار  فـي الفرعية البنود مناقشة ترتيب يتغير قد    *

 .مايو/ أيار ٢١ اجتماعها المنعقد في
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تنفيــــذ االســــتراتيجية العالميــــة للوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية   •
  ومكافحتها وخطة العمل

  ٦٥/٨الوثيقة ج
تنفيـــذ خطـــة العمـــل الخاصـــة بالوقايـــة مـــن العمـــى وضـــعف البصـــر   •

  اللذين يمكن تجنبهما
  ٦٥/٩الوثيقة ج

العــبء العــالمي لالضــطرابات النفســية وضــرورة االســتجابة الشــاملة   -  ٢-١٣ البند
والمنســـــقة مـــــن جانـــــب قطـــــاع الصـــــحة والقطـــــاع االجتمـــــاعي علـــــى 

  المستوى القطري
   ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/١٠الوثيقتان ج  

  ٨ق١٣٠م توالقرار 

  ١٤‚٣٠ الساعة  الخامسة العامة الجلسة
  الجمعية ضيف يلقيه خطاب  ٥ البند

  عامة مناقشة  -  )تابع( ٣ البند

  العامة الجلسة في ٥ البند من االنتهاءفور  -  VIIالقاعة   االعتماد أوراق لجنة
    

  العامة الجلسة في ٥ البند من االنتهاءفور   "أ" للجنة الثالثة الجلسة

  والصحية التقنية الشؤون  (تابع) ١٣ البند

  التغذية  -  ٣-١٣ البند

  ألمهات والرّضع وصغار األطفالتغذية ا  •  

  ٦٥/١١الوثيقة ج  

  تغذية المرأة في الفترة السابقة للحمل وأثناء الحمل واإلرضاع  •  

  ٦٥/١٢الوثيقة ج  

  الزواج المبكر وحمل المراهقات وصغيرات السن  -  ٤-١٣ البند

  ٦٥/١٣الوثيقة ج  

  ة المتعلقة بالصحةرصد بلوغ األهداف (المرامي) اإلنمائية لأللفي  -  ٥-١٣ البند

التقــدم المحــرز فــي بلــوغ األهــداف (المرامــي) اإلنمائيــة لأللفيــة   •  
  ٢٠١٥المتعلقة بالصحة والمرامي الصحية العالمية بعد عام 

  ٦٥/١٤الوثيقة ج  
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تنفيـــــذ توصـــــيات اللجنـــــة المعنيـــــة بالمعلومـــــات والمســـــاءلة عـــــن   •  
  صحة المرأة والطفل

   ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/١٥الوثيقتان ج  
  ٣ق١٣٠م توالقرار 

  
  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٣ األربعاء
  ٩‚٠٠ الساعة  ةدسالسا العامة الجلسة

  االعتماد أوراق لجنة تقرير  -
  ] وجدت إن[  الجديدة المنتسبة األعضاء والدول األعضاء الدول قبول   ٦ البند
  عامة مناقشة  -  )تابع( ٣ البند

 

  العامة الجلسة في ٦ البند من االنتهاء فور  "أ" للجنة الرابعة الجلسة

  والصحية التقنية الشؤون  (تابع) ١٣ البند

المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة: حصـــيلة المـــؤتمر العـــالمي المعنـــي   -  ٦-١٣ البند
بالمحــددات االجتماعيــة للصــحة (ريــو دي جــانيرو، البرازيــل، تشــرين 

  )٢٠١١األول/ أكتوبر 
   ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/١٦الوثيقتان ج  

  ١١ق١٣٠م توالقرار 

  )٢٠٠٥تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية (  -  ٧-١٣ البند

  ١إضافة  ٦٥/١٧وج ٦٥/١٧الوثيقتان ج    

التجمعــــات البشــــرية العالميــــة: اآلثــــار والفــــرص بالنســــبة إلــــى األمــــن   -  ٨-١٣ البند
  الصحي العالمي

  ٦٥/١٨ج الوثيقة    

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

  ٦٥/١٩ج الوثيقة    

    
  العامة الجلسة في ٦ البند من االنتهاءفور  - XVIIالقاعة   "ب" للجنة األولى الجلسة

  اللجنة أعمال افتتاح  ١٤ البند

  والمقّرر الرئيس نائبي انتخاب ذلك في بما  -  
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 القــدس فيهــا بمــا المحتلــة، الفلســطينية األرض فــي الصــحية األحــوال  ١٥ البند
  المحتل السوري الجوالن وفي الشرقية،

  ٦٥/٢٧يقة الوث  

  ١٤‚٣٠ الساعة  ةبعالسا العامة الجلسة
  المدير العام  ٤البند 

  ١/ وثيقة معلومات/٦٥الوثيقة ج  
  يينالتع  -  ١-٤البند 

  ٤ق١٣٠م توالقرار  ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تالوثيقة   
  الموافقة على العقد  -  ٢-٤البند 

   ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/٤الوثيقتان ج  
  ٥ق١٣٠م توالقرار 

  
  العامة الجلسة في ٤ البند من االنتهاءعقب   خامسة للجنة "أ"ال الجلسة

  والصحية التقنية الشؤون  (تابع) ١٣ البند

ــــادرة العالميــــة الستئصــــال شــــلل   -  ١٠-١٣ البند شــــلل األطفــــال: تكثيــــف جهــــود المب
  األطفال

   ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/٢٠الوثيقتان ج  
  ١٠ق١٣٠والقرار م ت

  القضاء على داء البلهارسيات  -  ١١-١٣ البند

   ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/٢١الوثيقتان ج  
  ٩ق١٣٠م توالقرار 

  طة العمل العالمية الخاصة باللقاحاتمسّودة خ  -  ١٢-١٣ البند

   ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/٢٢الوثيقتان ج  
  ١٢ق١٣٠م توالقرار 

المنتجـــات الطبيــــة المتدنيـــة النوعيــــة/ المـــزورة/ المغشوشــــة التوســــيم/   -  ١٣-١٣ البند
ـــــدول  ـــــق العامـــــل المكـــــون مـــــن ال ـــــر الفري ـــــة: تقري المغشوشـــــة/ المزيف

  األعضاء

   ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢تم و ٦٥/٢٣الوثيقتان ج  
  ١٣ق١٣٠م توالقرار 
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  العامة الجلسة في ٤ البند من االنتهاءعقب   "ب" للجنة ثانيةال الجلسة

  المالية الميزانية البرمجية والشؤون  -  ١٦ البند

  ٢٠١١-٢٠١٠تقييم أداء الميزانية البرمجية   -  ١-١٦البند 
  ٦٥/٢٨الوثيقة ج  

كانون الثـاني/  ١يانات المالية المراجعة للفترة من التقرير المالي والب  -  ٢-١٦البند 
  ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٠يناير 

  ١إضافة  ٦٥/٢٩وج ٦٥/٢٩الوثيقتان ج  

  ١٧‚٣٠ الساعة  اللجنة العامة

 حــق لهــا التــي األعضــاء لــدولمــن ا إعــداد قائمــة بأســماء المنتخــب ســنوياً   
واســـتعراض برنـــامج  فيـــذيالتن المجلـــس فـــي عضـــواً  للعمـــل شـــخص تعيـــين
  العمل.

  
  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٤ الخميس
  ٩‚٠٠ الساعة  "أ" للجنة السادسة الجلسة
  إصالح منظمة الصحة العالمية  ١٢ البند

  ٦٥/٤٠وج ٦٥/٥الوثيقتان ج  
 

  ٩‚٠٠ الساعة  "ب" للجنة ةلثالثا الجلسة
  الميزانية البرمجية والشؤون المالية  -  (تابع) ١٦ البند

حالـــة تحصـــيل االشـــتراكات المقـــدرة، بمـــا فـــي ذلـــك الـــدول األعضـــاء   -  ٣-١٦ البند
 ٧المتــأخرة فــي ســداد اشــتراكاتها إلــى حــد يبــرر تطبيــق أحكــام المــادة 

  من الدستور
  ٦٥/٣٠الوثيقة ج  

  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات  -  ٤-١٦ البند
  ٦٥/٣١الوثيقة ج  

  عضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدةتقدير اشتراكات الدول األ  -  ٥-١٦ البند
  ٦٥/٤١الوثيقة ج    
    

  ١٤‚٣٠ الساعة  "أ" للجنة السابعة الجلسة
  إصالح منظمة الصحة العالمية  (تابع) ١٢ البند

  ٦٥/٤٠وج ٦٥/٥الوثيقتان ج  
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  ١٤‚٣٠ الساعة  "ب" للجنة ةرابعال الجلسة
  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  ١٧ البند
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  -  ١-١٧ البند

  ٦٥/٣٢الوثيقة ج  
  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  -  ٢-١٧ البند

  ٦٥/٣٣جة الوثيق  

  ١٧‚٠٠ الساعة  الثامنة العامة الجلسة
  الجوائز  ٨ لبندا

  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٥ الجمعة
  ٩‚٠٠ الساعة  التاسعة العامة الجلسة
  لتنفيذيا المجلس أعضاء انتخاب  ٧ البند

  الرئيسيتين اللجنتين تقارير  ٩ البند
    

  العامة الجلسة في ٩ البند من االنتهاء عقب  "أ" للجنة الثامنة الجلسة
  والصحية التقنية الشؤون  )تابع( ١٣ البند

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

  ٦٥/٢٤ج ةالوثيق  
اســـتجابة منظمـــة الصـــحة العالميـــة، ودورهـــا بصـــفتها قائـــد مجموعـــة   -  ١٥-١٣ لبندا

الصــحة، فــي مجــال تلبيــة الطلبــات الصــحية المتناميــة فــي الطــوارئ 
  اإلنسانية

   ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/٢٥الوثيقتان ج  
  ١٤ق١٣٠م توالقرار 

    
  العامة سةالجل في ٩ البند من عقب االنتهاء  "ب" للجنة ةخامسال الجلسة
  العاملين شؤون  ١٨ البند

  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  -  ١-١٨ البند
  ٦٥/٣٤ج الوثيقة    

  الدولية المدنية الخدمة لجنة تقرير  -  ٢-١٨ البند
  ٦٥/٣٥ج الوثيقة    
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  الموظفين والئحة للموظفين األساسي النظام تعديالت  -  ٣-١٨ البند
   ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/٣٦الوثيقتان ج  

  ١٦ق١٣٠م توالقرار 
تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة   -  ٤-١٨ البند

  العالمية
  ٦٥/٣٧ج ةالوثيق    

  الشؤون اإلدارية والقانونية  ١٩البند 

  انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: تقرير الفريق العامل  -  ١-١٩البند 
  ٦٥/٣٨ج الوثيقة    

  االتفاقات مع المنظمات الحكومية الدولية  -  ٢-١٩البند 
    

  ١٤‚٣٠ الساعة  "أ" للجنة التاسعة الجلسة
  والصحية التقنية الشؤون  )تابع( ١٣ البند

  تقارير المرحليةال  -  ١٦-١٣ البند
  ٦٥/٢٦ج الوثيقة    
  الُنظم والبحوث الصحية  

  
 ٨-٦٤ع  ص  جو ٩-٦٤ع  ص  جتعزيز الُنظم الصحية (القـرارات   ألف:

  ) ٢٧-٦٠ع  ص  جو ١٢-٦٢ع  ص  جو ٢٧-٦٣ع  ص  جو
  

دور منظمـــة الصـــحة العالميـــة ومســـؤولياتها فـــي مجـــال البحـــوث   باء:
  )٢١-٦٣ع  ص  جالصحية (القرار 

  
االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العالميتـــان بشـــأن الصـــحة العموميـــة   جيم:

  )٢١-٦١ع  ص  جواالبتكار والملكية الفكرية (القرار 
  

  ال األمراض والوقاية منها ومكافحتهااستئص
  

استئصـــال الجـــدري: تـــدمير مخزونـــات فيـــروس الجـــدري (القـــرار   دال:
  )١-٦٠ع  ص  ج

  
  )١٦-٦٤ع  ص  جاستئصال داء التنينات (القرار   هاء:

  
  )٢٠-٦٣ع  ص  جمكافحة داء شاغاس والتخلص منه (القرار   واو:

  
  )١٨-٦٣ع  ص  جالتهاب الكبد الفيروسي (القرار   زاي:

  
تـــوقي ومكافحـــة الســـل المقـــاوم لألدويـــة المتعـــددة والســـل الشـــديد   ء:حا

  )١٥-٦٢ع  ص  جالمقاومة لألدوية المتعددة (القرار 
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  )١٥-٦٤ع  ص  جالكوليرا: آلية للمكافحة والوقاية (القرار   طاء:
  

  )٢-٥٧ع  ص  جمكافحة داء المثقبيات األفريقي البشري (القرار   ياء:
  

ــــة لقطــــ  كاف: ــــدز والعــــدوى االســــتراتيجية العالمي اع الصــــحة بشــــأن األي
  )١٤-٦٤ع  ص  ج(القرار  ٢٠١٥-٢٠١١بفيروسه في الفترة 

  
االستراتيجية العالمية بشأن الوقاية من األمراض المنقولة جنسـيًا   الم:

  )١٩-٥٩ع  ص  جومكافحتها (القرار 
  

  مسائل أخرى
  

الصـحة اإلنجابيـة: اسـتراتيجية تســريع التقـدم نحـو بلـوغ األهــداف   ميم:
  )١٢-٥٧ع  ص  جامي) والغايات اإلنمائية الدولية (القرار (المر 

  
  )٣-٦٣ع  ص  جمبادرات تعزيز السالمة الغذائية (القرار   نون:

  
ـــــــــــــرار   سين: ـــــــــــــاخ والصـــــــــــــحة (الق ـــــــــــــر المن ـــــــــــــرار  ٥ق١٢٤م تتغي  والق

  )١٩-٦١ع  ص  ج
  

  )١٠-٦٣ع  ص  جالشراكات (القرار   عين:
  

  )١٢-٦١ع  ص  جالتعددية اللغوية: تنفيذ خطة العمل (القرار   فاء:
    

  ١٤‚٣٠ الساعة  "ب" للجنة سةسادال الجلسة
التعاون داخل منظومـة األمـم المتحـدة ومـع سـائر المنظمـات الحكوميـة   ٢٠ البند

  الدولية
  ٦٥/٣٩٠ج الوثيقة    
    

  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٦ السبت
  ٩‚٠٠ الساعة  "أ" للجنة العاشرة الجلسة

  ائيةالنه صيغتها في والتقارير القرارات وضع  

  ٩‚٠٠ الساعة  "ب" للجنة ةسابعال الجلسة
  النهائية صيغتها في والتقارير القرارات وضع  
    

  "ب"و" أ" اللجنتين أعمال اختتام بعد مباشرة  ةعاشر ال العامة الجلسة
  الرئيسيتين اللجنتين تقارير  (تابع) ٩ البند

  الصحة جمعية أعمال اختتام  ١٠ البند
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  التقنية الميةاإلع الجلسات: ثانياً 
  

  .والستين الخامسة العالمية الصحة جمعية أثناء التالية التقنية اإلعالمية الجلسات سُتعقد
  

VII القاعة  ١٤,١٥-١٢,٤٥ الساعة  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢١ االثنين

  المهملة المدارية المناطق ألمراض العالمي األثر على للتغلب الدفع قوة على الحفاظ
  واألسبانية والروسية والفرنسية واإلنكليزية والصينية بالعربية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  
 المناطق أمراض مكافحة في المحرز التقدم عن نبذة األعضاء الدول على التقنية اإلعالمية الجلسة هذه ستعرض
 المقترحة لخططا على تامة بصورة يطلعوا كي للمشاركين الفرصة ستتيح كما. العالم نطاق على المهملة المدارية
 المدارية المناطق ألمراض العالمي األثر على للتغلب العمل لتسريع المنظمة وضعته الذي التفصيلي الدليل لتنفيذ

  .٢٠١٢ يناير/ الثاني كانون في العامة المديرة أصدرته والذي للتنفيذ، تفصيلي دليل - المهملة
  

  XII لقاعةا  ١٤,١٥-١٢,٣٠ الساعة  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٢ الثالثاء
  والتطوير البحث وتنسيق بتمويل المعني العامل االستشاريين الخبراء فريق تقرير
  واألسبانية والروسية والفرنسية واإلنكليزية والصينية بالعربية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  
 والتقــدم التحليــل فــي االستعاضــة أجــل مــن ٢٨-٦٣ع  ص  ج القــرار بمقتضــى العامــل االستشــاريين الخبــراء فريــق أنشـئ
 والتطــوير، البحــث وتنســيق لتمويــل الــراهن الوضــع وبحــث الســابق العامــل الخبــراء فريــق بــه اضــطلع الــذي العمــل فــي

. األول المقـام فـي النامية البلدان تمس التي باألمراض يتعلق فيما والتطوير البحث بحفز الخاصة االقتراحات وكذلك
 التــي الرئيســية والتوصــيات االســتنتاجات عــن نبــذة األعضــاء الــدول علــى التقنيــة اإلعالميــة الجلســة هــذه وســتعرض

 والستين الخامسة العالمية الصحة جمعية أعمال جدول على والمدرجة العامل االستشاريين الخبراء فريق إليها خلص
 ونائبــه، العامــل االستشــاريين الخبــراء فريــق رئــيس التقريــر وســيعرض). المؤقــت األعمــال جــدول مــن ١٤-١٣ البنــد( 

  .للموضوع مناقشة ذلك وسيقتضي
  

  XII القاعة  ١٤,١٥-١٢,٣٠ الساعة  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٣ األربعاء
  والصحة الشيخوخة

  واألسبانية والروسية والفرنسية واإلنكليزية والصينية بالعربية الفورية الترجمة خدمات ستتاح
  
 وهـذه. الـدخل والمتوسـطة المنخفضـة البلـدان فـي اً وخصوصـ فأسـرع، أسـرع يشـيخون العالم أنحاء جميع في الناس إن

 وستشـمل. ككـل والمجتمـع الصـحية والُنظم األفراد إلى بالنسبة الناس شيخوخة آثار ستبحث التقنية اإلعالمية الجلسة
 والمســائل الشــيخوخة،  مــن المتغيــرة والمواقــف األعضــاء، الــدول فــي الــديموغرافي التغّيــر أنمــاط المطروحــة المواضــيع

 المنخفضــة البلــدان فــي للمســنين الصــحية االحتياجــات بخصــوص الجديــدة والبّينــات أفريقيــا، فــي بالشــيخوخة اصــةالخ
 ذلـك وسـيلي. االحتياجـات هذه تلبى كي الصحية الُنظم تطوير بها يمكن التي والطريقة الدخل، والمرتفعة والمتوسطة

  .المستقبل في العمل أولويات بشأن أعم مناقشة
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  األخرى االجتماعات: اً ثالث
  

  :والستين الخامسة العالمية الصحة جمعيةخالل  سُتعقد التالية االجتماعات أن األمانة علمت
  

    
    ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢١ االثنين
  ٨,٥٠-٨,٠٠ الساعة
  XVI القاعة

  .للمنظمة التابع األفريقي اإلقليم في األعضاء الدول اجتماع
  .والفرنسية إلنكليزيةبا الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ٨,٤٥-٨,١٥ الساعة
  IX القاعة

  .العرب الصحة وزراء مجلس اجتماع

  ٩,٢٠-٨,٢٠ الساعة
  VII القاعة

  .للمنظمة التابع األمريكتين إقليم في األعضاء الدول وفود رؤساء اجتماع
  .واألسبانية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ٩,٢٠-٨,٣٠ الساعة
  VIII القاعة

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

  ٩,٣٠-٨,٤٥ الساعة
  IX القاعة

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

  ١٣,٣٠-١٢,٣٠ الساعة
 X القاعة

  .اع الدول األعضاء في الجماعة الكاريبيةاجتم

  ١٣,١٥-١٢,٣٠ الساعة
 XXIII القاعة

 والمثليـين المثليـات برعايـة يتعلـق فيمـا والتمييز للوصم التصدي: الحواجز إزالة
 الواليــــات وفــــد ينظمــــه اجتمــــاع. الجنســــية الهويــــة ومغــــايري الجــــنس ومزدوجــــي
  .األمريكية المتحدة

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
 XVII القاعة

  .االنحياز عدم حركة صحة وزراءالخامس ل جتماعاال
 والفرنســـــية واإلنكليزيـــــة والصـــــينية بالعربيـــــة الفوريـــــة الترجمـــــة خـــــدمات ســـــتوفر
  .واألسبانية والروسية

  ١٤,١٥-١٢,٤٥ الساعة
 IV القاعة

األهـداف العالميـة وقصـص النجـاح : تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفـال
  .ه وفد المكسيكالوطنية. اجتماع ينظم

  ١٤,١٥-١٣,٠٠ الساعة
  IX القاعة

 تجــــارب عـــن لمحـــات: بإنصــــاف الصـــحة تـــوفير بشــــأن تقنيـــة إعالميـــة جلســـة
  .التركية الصحة وزارة تنظمه اجتماع. الصحي اإلصالح مجال في البلدان
ـــــة الترجمـــــة خـــــدمات ســـــتتاح ـــــة الفوري ـــــة بالعربي  والروســـــية والفرنســـــية واإلنكليزي

  .والتركية واألسبانية
  ١٤,١٥-١٣,١٥ الساعة
  XXIV القاعة

االســــتجابة الصــــحية.  ميمالجنســــين وحقــــوق اإلنســــان فــــي صــــ نصــــاف بــــيناإل
 الحضـور(ل. ، دائـرة صـحة األسـرة والمـرأة والطفـالمنظمـةاجتماع تنظمـه أمانـة 

  ).فقط للمدعوين
  ١٤,٢٠-١٣,٢٠ الساعة
  VIII القاعة

  .للمنظمة التابع ياآس شرق جنوب إقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
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  ١٨,٣٠-١٧,٣٠ الساعة
  IV القاعة

 وفـد ينظمـه اجتمـاع. توضيحي وعرض جماعية مناقشة: النظيفة الطهي مواقد
  .األمريكية المتحدة الواليات

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠ الساعة
  VIII القاعة

. العموميــة الصــحة تحســين وســائل مــن وســيلة: الســوق علــى القائمــة األســاليب
  .األدوية لشراء الدولي رفقالم ينظمه اجتماع
  .والفرنسية اإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٩,٣٠-١٧,٣٠ الساعة
  IX القاعة

مؤشـــرات التـــي تركـــز علـــى المرضـــى بشـــأن منـــع اإلصـــابة بـــاألمراض غيـــر ال
الســـــارية ومكافحتهـــــا. اجتمـــــاع ينظمـــــه كـــــل مـــــن التحـــــالف الـــــدولي لمنظمـــــات 

 لمنظمـة الدوليـة لمـرض ألزهـايمرواالمتعـدد  االتحـاد الـدولي للتصـلبالمرضى و 
  والتحالف العالمي لمكافحة التهاب الكبد.

    
  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٢ الثالثاء
  ٩,٣٠-٨,٠٠ الساعة

مطعم المندوبين، قصر األمم، 
  الطابق الثامن

الوالدات المبتسرة: اجتماع في وقت الفطور بشأن أحدث البّينات عن الـوالدات 
. الشـــــراكة مـــــن أجـــــل صـــــحة األمهـــــات والولـــــدان واألطفـــــال المبتســـــرة، تنظمـــــه

  .فقط للمدعوين الحضور
  ٨,٣٠-٨,٠٠ الساعة
 XV القاعة

  .دول األعضاء في الجماعة الكاريبيةاجتماع ال

  ٨,٤٥-٨,٠٠ الساعة
  XVI القاعة

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

  ٨,٥٠-٨,٠٠ الساعة
 VII القاعة

  .تحاد أمم أمريكا الجنوبيةاجتماع ا

  ٨,٤٥-٨,١٥ الساعة
  IX القاعة

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  VIII القاعة

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  XXIII القاعة

  .للمنظمة التابع األوروبي اإلقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والروسية واأللمانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  *١٣,٣٠-١٢,٠٠ الساعة
  XIV القاعة

 المـدير كوريـا، جمهوريـة مـن ووك، – جونـغ لـي للـدكتور الذاتيـة السيرة إصدار
  .العالمية الصحة لمنظمة السابق العام

  ١٤,١٥-١٢,١٥ الساعة
  XVI القاعة

 عـام بحلـول األطفـال بـين الجديـدة العدوى حاالت على للقضاء العالمية الخطة
 المتحـــدة األمـــم برنـــامج ينظمـــه اجتمـــاع. همأمهـــات أرواح علـــى والحفـــاظ ٢٠١٥
  .األيدز لمكافحة المشترك
  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٤,١٥-١٢,١٥ الساعة
  IX القاعة

  .السويد وفد ينظمه اجتماع. الحيوية المضادات مقاومة بشأن اجتماع

                                                           
(مــن  ١٤، الكائنــة فــي الطــابق الثالــث خلــف قاعــة الجمعيــة وبجــوار البــاب رقــم XIVنــد اختتــام الجلســة العامــة، القاعــة ع   *

 )Juraناحية الجورا 
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  ١٣,٣٠-١٢,٣٠ الساعة
  XXIV القاعة

. الشـــيخوخة مرحلـــة فـــي والصـــحة بالنشـــاط التمتـــع يســـرت اإللكترونيـــة الصـــحة
  .األوروبية المفوضية تنظمه اجتماع

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  IV القاعة

 ينظمـه اجتماع. لألدوية المسؤول االستعمال بشأن الوزاري باالجتماع التعريف
  .هولندا وفد

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  XV القاعة

. المسـتفادة والـدروس الممارسـات فضـلأ: المفرطـة األفيـون جرعـات مـن الوقاية
  .األمريكية المتحدة الواليات وفد ينظمه اجتماع

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  XXIII القاعة

 الصـــحة مجـــال فـــي للتعـــاون االســـتراتيجية والخطـــة ePORTUGUESe برنـــامج
  .أنغوال وفد ينظمه اجتماع. بالبرتغالية الناطقة البلدان أجل من

  .باإلنكليزية وريةالف الترجمة خدمات ستتاح
  ١٤,٢٠-١٣,٢٠ الساعة
  VIII القاعة

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

  ٢٠,٣٠-١٧,٣٠ الساعة
  VIII القاعة

وفـدا ينظمـه  لمستشفيات الدينية الطابع: االرتقاء بصحة األم والطفـل. اجتمـاعا
 للمـــدعوين الحضـــورائس العـــالمي. مجلـــس الكنـــزامبيـــا وزمبـــابوي بالتعـــاون مـــع 

  .فقط
  ١٨,٣٠-١٧,٣٠ الساعة
  IX القاعة

مـــــن المرامـــــي  ٥و ٤فـــــي بلـــــوغ المـــــرميين  لمستشـــــفيات الدينيـــــة الطـــــابعادور 
العمـــل فـــي إطـــار اللجنـــة الطبيـــة المســـيحية نظمـــه تاإلنمائيـــة لأللفيـــة. اجتمـــاع 
  .الكنسي من أجل الصحة

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠ الساعة
  XII القاعة

بعنــوان ل السياســات الصــحية وبحــوث الــُنظم، التحــالف مــن أجــنظمــه ياجتمــاع 
تحضـــير األدويـــة  "هـــل بمقـــدور الحـــوافز المشـــفوعة بالبّينـــات أن تحّســـن عمليـــة

  وتوزيعها؟".
  ١٩,٣٠-١٨,٠٠ الساعة
 XVI القاعة

. التبــــغ صــــناعة دوائــــر لهجمــــات التصــــدي أجــــل مــــنبنــــاء التضــــامن العــــالمي 
  .التبغ من التحرر مبادرة المنظمة، أمانة تنظمه اجتماع
  .واألسبانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠ الساعة
 XXIV القاعة

 أجــل مــن الصــحي التمويــل إصــالح ســبيل تعتــرض التــي العقبــات علــى التغلــب
 العمــل( وسويســرا وألمانيــا فرنســا وفــود تنظمــه اجتمــاع. الشــاملة التغطيــة تــوفير
  ).الصحة لأج من

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠ الساعة
 XXII القاعة

 ومأمونيــــة والتصـــحح واإلصـــحاح الميـــاه. وأعمالـــه يـــهيتكار  إيـــف ذكـــرى تخليـــد
 وكـــذلك لألدويـــة المقاومـــة الجـــراثيم تعـــدد يشـــهد الـــذي العصـــر هـــذا فـــي الحقـــن
  .فرنسا وفد ينظمه اجتماع. بفيروسه والعدوى األيدز

  ١٩,٣٠-١٨,٣٠ الساعة
  IX القاعة

ينظمـه ير السارية ورصـد مخاطرهـا. اجتمـاع متكامل لترصد األمراض غإطار 
  .االتحاد من أجل مكافحة السرطان على الصعيد الدولي

    
  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٣ األربعاء
  ٨,٤٥-٨,٠٠ الساعة
  XVI القاعة

  .للمنظمة التابع األفريقي اإلقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والفرنسية باإلنكليزية ريةالفو  الترجمة خدمات ستتاح
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  ٨,٤٥-٨,٠٠ الساعة
 XXIV القاعة

  .مجموعة أوروبا الغربية والمجموعات األخرىل اجتماع تنسيقي

  ٨,٤٥-٨,١٥ الساعة
  IX القاعة

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  VIII القاعة

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  XXIII القاعة

  .للمنظمة التابع األوروبي اإلقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والروسية انيةواأللم والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٢,٠٠-١٠,٠٠ الساعة
  IV القاعة

 الخليجــــــــــي التعــــــــــاون مجلــــــــــس دول فــــــــــي الصــــــــــحة وزراء مجلــــــــــس اجتمــــــــــاع
  ).٧٣ المؤتمر(

  ١٣,١٠-١٢,٠٠ الساعة
  VIII القاعة

  .جتماع مجموعة األمريكتينا
  .واألسبانية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٤,١٥-١٢,١٥ الساعة
  XV القاعة

مشـــتركة بـــين عـــدة بلـــدان حـــول إســـتراتيجية التعـــاون القطـــري الخاصـــة  ةمشـــاور 
  في غرب المحيط الهادئ. ٢٠١٧-٢٠١٣بالمنظمة للفترة 

  ١٣,٣٠-١٢,٣٠ الساعة
  IV القاعة

تعزيــز تــوفير المــوارد مــن األدويــة الالزمــة اجتمــاع ينظمــه وفــد إيطاليــا بعنــوان 
 متكــامالً  ف ذلــك نهجــاً فيروســه وســوء التغذيــة بوصــالعــدوى بو  األيــدزلمكافحــة 

  .فيروسه من األم إلى الطفلالعدوى بو  األيدزلمنع انتقال 
  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  IX القاعة

 ينظمــه اجتمــاع. الموضــع هــذا واســتعراض المرضــى ســالمة مجــال فــي التقــدم
  .قطر وفد

  والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح
  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  XXIII القاعة

 بــــاألمراض المصــــابين حيــــاة نوعيــــة تحســـين فــــي النجاحــــات: الملطفــــة يـــةالرعا
  .كينيا وفد ينظمه اجتماع. السارية غير واألمراض السارية
  .واألسبانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٤,١٥-١٢,٤٥ لساعةا
  VII القاعة

 اجتمــاع. والهنــد الصــينو  البرازيــل مــن األوليــة الرعايــة إصــالح بنتــائج التعريــف
  .الصين وفد ينظمه

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠ الساعة
  VIII القاعة

  للمنظمة التابع آسيا شرق جنوب إقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع

  ١٩,٣٠-١٧,٣٠ الساعة
  IX القاعة

اتباع سبل ديمقراطية مـن أجـل تـأمين قيـادة تمويل المنظمة وتصريف شؤونها: 
المنظمـة الدوليـة للتعـاون  تنظمـه اجتمـاععالميـة. مستدامة في مجال الصـحة ال
  .في مجال الرعاية الصحية

  ١٩,١٥-١٧,٤٥ الساعة
  VII القاعة

 فـي مـؤخراً  المحـرز التقـدم بشـأن تقنيـة جلسـة) +IHP( الدوليـة الصحية الشراكة
  .البلدان في النتائج عن المساءلة تعزيز
  .واألسبانية ةوالفرنسي باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٩,١٥-١٧,٤٥ الساعة
  VIII القاعة

 القـــوى لتحـــالف والتابعـــة الخـــاص بالقطـــاع المعنيـــة العمـــل فرقـــة تقريـــر إصـــدار
  .العالم في الصحية ةالعامل
  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح
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  ١٩,٤٥-١٧,٤٥ الساعة
  IV القاعة

ــــرات  تحــــديث. البرمجيــــة والسياســــات مجالبــــرا دعــــم مجــــال فــــي الجديــــدة التغيي
 ينظمــه اجتمــاع. والتمنيــع اللقاحــات أجــل مــن العــالمي التحــالف مــن للمعلومــات

  .كينيا وفد
  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠ الساعة
  XXII القاعة

للمـدعوين الحضـور  .الغينية الدودة استئصال بشأن رسمي غير وزاري اجتماع
  فقط

  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح
    

  ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٤ الخميس
  ٨,٤٥-٨,٠٠ الساعة
  XVI القاعة

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

  ٨,٤٥-٨,١٥ الساعة
  IX القاعة

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  VIII القاعة

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
 XXIII القاعة

  .للمنظمة التابع األوروبي اإلقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والروسية واأللمانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٣,٤٥-١٢,١٥ الساعة
  XXIII القاعة

 العمــل خــالل مــن الصــحية اإلجحافــات مــن الحــد فــي الصــحيين المهنيــين دور
 المتحـدة المملكـة وفـد ينظمـه اجتمـاع. للصـحة االجتماعيـة بالمحددات الخاص
  .ةالشمالي وأيرلندا العظمى لبريطانيا
 والفرنســـــية اإلنكليزيـــــةالعربيـــــة والصـــــينية و ب الفوريـــــة الترجمـــــة خـــــدمات ســـــتتاح
  .واألسبانية والروسية

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  IX القاعة

 ينظمـه اجتمـاع. الشـراكات خـالل مـن القـدرات تعزيـز – الصـحية النظم تطوير
  .العمى من للوقاية الدولية الوكالة مع بالتعاون أستراليا وفد

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  XII القاعة

 وفـد ينظمـه اجتمـاع. المستدامة والتنمية الصحة: عاماً  عشرين بعد ريو مؤتمر
  .البرازيل

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  IV القاعة

 مــن األولــى النتــائج: الضــارة الدوائيــة اآلثــار رصــد مجــال فــي المرضــى تمكــين
لبلـدان بالتعـاون مـع مجموعـة مـن ا تنظمـه اجتمـاع. اإلقليمية الدولية المجموعة

  .المنظمةالتابعة ألمانة  الدوائية والمنتجات األساسية األدوية ةإدار 
  ١٤,١٥-١٢,٤٥ الساعة
  XXIV الساعة

. الملباة غير االحتياجات معالجة: الحياة قيد على األطفال وبقاء األسرة تنظيم
  .العالمية الصحة بمنظمة والطفل والمرأة األسرة صحة دائرة تنظمه اجتماع
  .واألسبانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠ الساعة
  VIII القاعة

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

  ١٩,٠٠-١٧,٤٥ الساعة
  IV القاعة

  .اجتماع متابعة بشأن التغطية الشاملة ينظمه وفد المكسيك



Journal - No.1 - 17 -  ١العدد  -الجريدة  

 ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٦- ٢١ جنيف، األمم، قصر . والستون ةخامسال العالمية الصحة جمعية

  ١٩,١٥-١٧,٤٥ الساعة
  XXII القاعة

  المعنية بسالمة المرضى: لنتعلم معا من أجل التغيير! لشراكة األفريقيةا
  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٩,٤٥-١٧,٤٥ الساعة
  VIII القاعة

 أمانــة تنظمــه اجتمــاع. الصــحيين العــاملين بهجــرة يتعلــق فيمــا االبتكــار جــوائز
  .الصحيين العاملين رةبهج المعني المجلس مع بالتعاون المنظمة

    
    ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٥ الجمعة
  ٨,٤٥-٨,٠٠ الساعة
  XVI القاعة

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

  ٨,٤٥-٨,٠٠ الساعة
 XXIV القاعة

  .ربية والمجموعات األخرىمجموعة أوروبا الغاجتماع تنسيقي ل

  ٨,٤٥-٨,١٥ الساعة
  IX القاعة

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  VIII القاعة

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  XXIII القاعة

  .للمنظمة التابع األوروبي اإلقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والروسية واأللمانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  IX القاعة

 اجتمـــاع. العـــالمي لصـــندوقا تنفيـــذ علـــى القـــائمين رســـالة إبـــالغ تحســـين كيفيـــة
  .السودان جمهورية وفد ينظمه
  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٤,١٥-١٢,٤٥ الساعة
 IV القاعة

 التركيـز مـع – الكيميائيـة المـواد( صـحة أوفـر ُأنـاس أجل من أصح مستشفيات
  .أوروغواي وفد ينظمه اجتماع). الزئبق على

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠ الساعة
  VIII القاعة

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

    
    ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٦ السبت
  ٨,٤٥-٨,٠٠ الساعة
  XVI القاعة

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

  ٨,٤٥-٨,١٥ عةالسا
  IX القاعة

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  VIII القاعة

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  XXIII القاعة

  .للمنظمة التابع األوروبي اإلقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والروسية واأللمانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠ الساعة
  VIII القاعة

  .للمنظمة التابع آسيا شرق جنوب إقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
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  العامة الجلسات إطار في العامة المناقشة في المتحدثين بأسماء مؤقتة قائمة: ابعاً ر 
  

  )العرب الوزراء مجلس عن بالنيابة تونس مندوب سيتحدث(  تونس
ــــيم فــــي األعضــــاء الــــدول عــــن نيابــــة الكونغــــو منــــدوب ســــيتحدث(  الكونغو  اإلقل

  )األفريقي
    كندا

  )األوروبي لالتحاد كرئيس(  الدانمرك
    ندتايل

  الصين
  اإلسالمية إيران جمهورية
  نيجيريا
  البرازيل

 العظمـــــــــى لبريطانيـــــــــا المتحـــــــــدة المملكـــــــــة
  الشمالية وأيرلندا

  الهند
  األمريكية المتحدة الواليات
  السالم دار بروني
  أفريقيا جنوب
  المغرب
  إيطاليا
  كينيا
  ألمانيا

  سنغافورة
  النرويج
  أستراليا
  المكسيك
  أوكرانيا
  زمبابوي

  كوبا
  افنلند

  الفلبين
  غانا

  السويد
  جيبوتي
  المتحدة تنزانيا جمهورية
  إكوادور
  فرنسا

  كولومبيا
  كوريا جمهورية
  البرتغال
  موزامبيق
  موناكو
  مدغشقر
  ماليزيا
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  بنما
  الروسي االتحاد
  السنغال
  األرجنتين
  لكسمبرغ

  نام فييت
  بوتان
  ناميبيا

  كازاخستان
  مولدوفا جمهورية
  أوزبكستان

  غينيا االستوائية
  غوايبارا
  النكا سري

  ميانمار
  بيرو

  بلجيكا
  القوميات المتعددة بوليفيا دولة
  زامبيا

  أوروغواي
  إندونيسيا

  سبانياأ
  إسرائيل
  اليابان
  أنغوال

  يسلنداأ
  الرأس األخضر

  باكستان
  بوركينا فاصو

  بيالروس
  ترينيداد وتوباغو

  رواندا
  بنغالديش
  مولدوفا

  أفغانستان
  بيرو

  قبرص
  جنوب السودان

  جامايكا
  يبالن

  موريتانيا
  ليبيا

  جورجيا
  ناورو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقيمندوب أنغوال نيابة عن  حّدث(سيت
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  منغوليا
  موريشيوس

  تركيا
  جمهورية فنزويال البوليفارية

     اليونان
  

  األفريقي االتحاد
  جماعة فرسان مالطة

  تايبيه الصينية
ـــــــــات الصـــــــــليب  ـــــــــدولي لجمعي االتحـــــــــاد ال

  األحمر والهالل األحمر
  منظمة التعاون اإلسالمي
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  التبليغات: خامساً 
  التسهيالت

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

  .المستندات وتصوير النصوص معالجة
  

Serpent المقصـــف فـــي جـــدوتو  Bar المبنـــى فـــي األول بالطـــابق E ـــ ـــ كـوكذل  بالطـــابق ١٥و ١٣ الـــدخول بـــوابتي نـبي
  .أسالك بدون باإلنترنت لالتصال مجانية تسهيالت A المبنى من األرضي

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

  للبيع المعروضة العالمية الصحة لمنظمة اإلعالمية المنتجات
  

 المنـدوبين تقبليسـ وهـو األمـم، قصـر فـي ١٥و ١٣ البـوابتين بـين العالميـة الصـحة منظمـة مطبوعـات بيـع متجـر يقـع
 منظمـة عن الصادرة اإلعالمية والمنتجات المطبوعات أحدث فيه ويعرض. ترحيب بكل العالمية الصحة جمعية إلى

 إلــى ٨‚٣٠ الســاعة مــن أبوابــه المتجــر ذلــك ويفــتح٪. ٥٠ قــدره بتخفــيض وتبــاع اإلقليميــة، ومكاتبهــا العالميــة الصــحة
 فهو العالمية الصحة لمنظمة الرئيسي المقر في الكتب بيع متجر أما .الجمعة إلى االثنين من يومياً  ١٧‚٠٠ الساعة
  .١٦‚٣٠ الساعة إلى ٩‚٠٠ الساعة من للمندوبين يفتح

  
  الشخصي البريد

  
 إلـى يـوم كـل يتوجهـوا أن المنظمـة مع الرسمية العالقات ذات الحكومية غير المنظمات وممثلي المندوبين من يرجى
  .إليهم الموجهة الدعوات وعلى تنتظرهم التي الرسائل وعلى الشخصي بريدهم على للحصول االستعالمات مكتب
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