
 
  
 
  
  
  
  
  
  

  والستون الثامنةالعالمية  الصحة جمعية
  
  

  *N° 1  *١العدد 
  May 2015 18 ٢٠١٥ أيار/ مايو ١٨

  
  

  ٢٠١٥/ مايو أيار ١٨االجتماعات ليوم االثنين  برنامج
  

  العامة الجلسة  الساعة
  الجمعية قاعة

  "أ" اللجنة
  XVIII القاعة

 االجتماعات
  األخرى

      األولى العامة الجلسة  ٩,٣٠ الساعة
 الجلسة في ٣-١ البند مناقشة مباشرة بعد االنتهاء من

  العامة
  العامة اللجنة    

  XII القاعة
      الثانية العامة الجلسة  العامة اللجنة جلسة افتتاح مباشرة بعد

      الثالثة العامة الجلسة  ١٤,٣٠ الساعة
    األولى الجلسة    ٣ في إطار البند العامة المناقشة بدء بعد

  
  الشخصي البريد      المحتويات

 غيـر المنظمـات وممثلـي المندوبين من يرجى    ٢    .............  الصحة جمعيةل بدئيالم عملال برنامج  :أوالً 
 مــــــــــع الرســــــــــمية العالقــــــــــات ذات الحكوميــــــــــة
 مكتـــــب إلـــــى يـــــوم كـــــل يتوجهـــــوا أن المنظمـــــة

 بريـــــــــــدهم علـــــــــــى للحصـــــــــــول االســـــــــــتعالمات
 وعلـى تنتظرهم التي الرسائل وعلى الشخصي
  .إليهم الموجهة الدعوات

    ١١    ........................  التقنية اإلعالمية الجلسات  :ثانياً 
    ١٤    .............................  األخرى االجتماعات  :ثالثاً 
    ٢٤    .......    العامة الجلسات في المناقشة سير ترتيبات   :رابعاً 

  العامة المناقشة في المتحدثين بأسماء مؤقتة قائمة    :خامساً 
    ٢٥    .......................  العامة الجلسات إطار في   

    ٢٨    .......................................  التبليغات  سادسًا: 
    األمن

بخصــوص أمــنكم أثنــاء وجــودكم فــي جنيــف، يرجــى االتصــال  أســئلة ةلــديكم أيــ تإذا واجهــتم أيــة حالــة أمنيــة طارئــة، أو إذا كانــ
  +.٤١) ٠(٢٢  ٧٩١  ١١ ٥٢بمكتب األمن/ الموظف المناوب في منظمة الصحة العالمية على الهاتف رقم: 

انعقــاد جمعيــة الصــحة العالميــة قــد أصــبحت مشــددة علــى المــارة  أثنــاءالفحــص األمنــي  إجــراءاتونــود أيضــًا أن نــذكركم بــأن 
والمركبات على السواء، ممن يقصدون الدخول إلى قصر األمم والمناطق التي توجد فيهـا قاعـات المـؤتمرات. وبنـاًء عليـه فإننـا 

ــيكم دخــول المنطقــة التــي ســُتعقد فيهــا  ننصــحكم بــأن تحضــروا معكــم وثــائق إثبــات الهويــة وأوراق االعتمــاد المالئمــة ليســهل عل
  .العالمية جمعية الصحة

                                                           
 جمعيـة تقـرره بمـا مرهـون العمـل برنـامج بـأن العلـم مـع. ٢٠١٥ مـايو/ أيـار ٨ فـي الصادر التمهيدي العدد محل العدد هذا يحل    *

  .العامة واللجنة الصحة
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 ٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٦- ١٨ جنيف، األمم، قصر . والستون الثامنة العالمية الصحة جمعية

  برنامج العمل المبدئي لجمعية الصحة  :أوالً 
  

  ٢٠١٥أيار/ مايو  ١٨ ،االثنين
  ٩‚٣٠الساعة  - قاعة الجمعية  الجلسة العامة األولى

ألسـماء الـدول األعضـاء  اإلنكليـزيستجلس الوفود تبعًا للترتيب األلفبائي   
تقــــرر بعـــــد ســــحب القرعـــــة. ويرجــــى مـــــن يحســـــبما  "A"ابتــــداًء بــــالحرف 

  صباحًا ببضع دقائق. ٩‚٠٠المندوبين أن يتخذوا أماكنهم قبل الساعة 
  افتتاح جمعية الصحة   ١البند 
  تعيين لجنة أوراق االعتماد  -  ١-١البند 
  والستين الثامنةانتخاب رئيس جمعية الصحة العالمية   -  ٢-١البند 
 وٕانشاءانتخاب نواب الرئيس الخمسة ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين   -  ٣-١البند 

  اللجنة العامة
  في الجلسة العامة ٣- ١مباشرة بعد االنتهاء من البند  -  XIIالقاعة   ١اللجنة العامة

  :ما يلي بحث وتقديم توصيات إلى جمعية الصحة عن مواضيع مثل  
جــــدول األعمــــال المؤقــــت بالصــــيغة التــــي اقترحهــــا المجلــــس  اعتمــــاد  -  

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

  اللجنة العامة جلسة اختتاممباشرة بعد  -قاعة الجمعية   الجلسة العامة الثانية
  كلمة ضيف الجمعية  ٤ البند

  الرئيس كلمة  -
  اعتماد جدول األعمال وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيسيتين  -  ٤-١البند 

  ٦٨/١الوثيقة ج    
والثالثــين بعــد المائــة  الخامســةتقريــر المجلــس التنفيــذي عــن دورتيــه   ٢البند 

  والثالثين بعد المائة والسادسة
  ٦٨/٢الوثيقة ج  
إعـــالن الـــرئيس عـــن فـــتح البـــاب لتقـــديم االقتراحـــات بشـــأن انتخـــاب الـــدول   -

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

                                                           
الــرابط . جلســاتها وحضــور العامــة اللجنــة عضــوية العالميــة الصــحة لجمعيــة الــداخلي النظــام مــن ٣٠و ٢٩ المادتــان تحــدد   ١

 .http://www.who.int/governance: بالموقع اإللكتروني
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  ١٤,٣٠الساعة  -قاعة الجمعية   الجلسة العامة الثالثة
  كلمة الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة  ٣البند 

  )التالي اليوم في ستوزع( ٦٨/٣ج الوثيقة  

  مناقشة عامة  -  

  ٣بدء المناقشة العامة في إطار البند بعد   - XVIIIالقاعة   الجلسة األولى للجنة "أ"
  افتتاح أعمال اللجنة  ١٠البند 

  والمقرربما في ذلك انتخاب نائبي الرئيس   -

  األمراض السارية   ١٦البند 
 االســتثنائية الـدورة ومتابعـة ٢٠١٤ عــام فـي اإليبـوال فيــروس مـرض فاشـية  ١-١٦البند 

  اإليبوال بشأن التنفيذي للمجلس
ــــــــــــائق ج    ٦٨/٥١وج ٦٨/٢٧وج ٦٨/٢٦وج ٦٨/٢٥وج ٦٨/٢٤الوث

  ٦٨/٥٦وج
  

  ٢٠١٥أيار/ مايو  ١٩ ،الثالثاء
  ٩‚٠٠الساعة  -قاعة الجمعية   الجلسة العامة الرابعة

  مناقشة عامة  -  (تابع) ٣البند 

  ٩,٠٠الساعة  -  XVIIIالقاعة   الثانية للجنة "أ" الجلسة
  األمراض السارية  (تابع) ١٦البند 
   ٢٠١٥ عام بعد ما: العالمية التقنية االستراتيجية مسّودة: المالريا  ٢-١٦ البند

القرار ، ١سجالت/ / ١٣٦/٢٠١٥م تو ٦٨/٢٨الوثيقتان ج  
  ١ق١٣٦ت  م

  ومكافحتها الضنك حمى من الوقاية  ٣-١٦البند 
  ٦٨/٢٩الوثيقة ج  

  ١٤,٠٠الساعة  -  VIIالقاعة   لجنة أوراق االعتماد
    

  ١٤,٣٠الساعة  -قاعة الجمعية   الجلسة العامة الخامسة
  مناقشة عامة  -  (تابع) ٣البند 
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 ٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٦- ١٨ جنيف، األمم، قصر . والستون الثامنة العالمية الصحة جمعية

  ١٤,٣٠الساعة  – XVIII القاعة  للجنة "أ" ةالثالث جلسةال
  السارية األمراض  (تابع) ١٦البند 
  باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة  ٤-١٦ البند

  ٦٨/٣٠ج الوثيقة  
  

  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٠ ،األربعاء
  ٩‚٠٠الساعة  -قاعة الجمعية   الجلسة العامة السادسة

  تقرير لجنة أوراق االعتماد  -
  ] والدول األعضاء المنتسبة الجديدة [ إن وجدتقبول الدول األعضاء    ٥البند 
  مناقشة عامة   -  (تابع) ٣ البند

  في الجلسة العامة ٥ االنتهاء من البندمباشرة بعد  -  XVIIIالقاعة   للجنة "أ" الرابعة الجلسة
   إصالح منظمة الصحة العالمية   ١١البند 

  اإلصالح تنفيذ عن نبذة  ١-١١ البند
  ٦٨/٥٢وج ٦٨/٤ج الوثيقتان  

  الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة إطار  ٢-١١البند 
، ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تو ٦٨/٥٣وج ٦٨/٥ج الوثائق  

  )٣(١٣٦م ت مقرر اإلجرائيال

  في الجلسة العامة ٣مباشرة بعد االنتهاء من البند  - XVIIالقاعة   الجلسة األولى للجنة "ب"
  اللجنة أعمال افتتاح  ١٩ البند

  بما في ذلك انتخاب نائبي الرئيس والمقرر -  

  ١٤,٣٠ الساعة -   XVIII القاعة  للجنة "أ" ةالخامس الجلسة
  شؤون البرنامج والميزانية  ١٢البند 

 منتصف استعراض: ٢٠١٥-٢٠١٤ البرمجية الميزانية وتمويل تنفيذ  ١-١٢البند 
  المدة

  ٦٨/٥٤وج ٦٨/٦ج الوثيقتان  
  ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجية المقترحة للثنائية الميزانية   ٢-١٢البند 

 ٦٨/٥٥وج ١إضافة  ٦٨/٧وج ٦٨/٧ج ائقالوث  
  ٧/ معلومات/٦٨وج

  التأهب والترصد واالستجابة  ١٥ البند
  الميكروبات مضادات مقاومة  ١-١٥ البند

  ٦٨/٢٠وج ٦٨/١٩الوثيقتان ج  
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 ٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٦- ١٨ جنيف، األمم، قصر . والستون الثامنة العالمية الصحة جمعية

  شلل األطفال  ٢-١٥البند 
 ٢إضافة  ٦٨/٢١وج ١إضافة  ٦٨/٢١وج ٦٨/٢١ج الوثائق  

  ٣إضافة  ٦٨/٢١وج

  ١٤,٣٠الساعة  -  XVIIالقاعة  "ب" للجنة الثانية الجلسة
ــا القــدس   ٢٠البند  ــا فيه ــة، بم األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتل

  الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل
 ٣معلومات/ /٦٨جو  ٢معلومات/ /٦٨جو  ٦٨/٣٧ج ائقالوث  

   ٥معلومات/ /٦٨جو  ٤معلومات/ /٦٨جو 

  ١٧,٣٠الساعة  -  XII القاعة  العامة  اللجنة

  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢١ ،الخميس
  ٩,٠٠الساعة  -  XVIIIالقاعة   للجنة "أ" السادسة الجلسة
  التأهب والترصد واالستجابة  (تابع) ١٥البند 
  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( تنفيذ  ٣-١٥البند 

/ ١٣٦/٢٠١٥م تو ١إضافة  ٦٨/٢٢وج ٦٨/٢٢ائق جالوث  
  ٦ق١٣٦م تو ٥ق١٣٦م تالقراران ، ١سجالت/

  النطاق الواسعة الوخيمة الطوارئ في المنظمة استجابة  ٤-١٥البند 
  ٦٨/٢٣الوثيقة ج  

  ٩,٠٠الساعة  - XVIIالقاعة   للجنة "ب" الثالثة الجلسة
  الشؤون المالية   ٢١البند 
 كانون ٣١ في المنتهية للسنة المراجعة المالية والبيانات المالي التقرير  ١-٢١ البند

  ٢٠١٤ ديسمبر/ األول
  ١/ معلومات/٦٨وج ٦٨/٥٧وج ٦٨/٣٨ج الوثائق  

 المتأخرة األعضاء الدول ذلك في بما المقدرة، االشتراكات تحصيل حالة  ٢-٢١البند 
  الدستور من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر حد إلى اشتراكاتها سداد في

  ٦٨/٥٨وج ٦٨/٣٩ج الوثيقتان  
    

  ١٤,٣٠الساعة  -  XVIII القاعة  الجلسة السابعة للجنة "أ"
  الصحية الُنظم  ١٧البند 
 من كعنصر والتخدير واألساسية الطارئة الجراحية الرعاية تعزيز  ١-١٧البند 

  الشاملة الصحية التغطية عناصر
القرار ، ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تو ٦٨/٣١الوثيقتان ج  

  ٧ق١٣٦ت  م
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 ٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٦- ١٨ جنيف، األمم، قصر . والستون الثامنة العالمية الصحة جمعية

 العاملين توظيف بشأن الممارسة لقواعد العالمية المنظمة مدونة  ٢-١٧البند 
  الدولي المستوى على الصحيين

  ١إضافة  ٦٨/٣٢وج ٦٨/٣٢الوثيقتان ج  
المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/   ٣-١٧البند 

  المغشوشة/ المزيفة
المقرر ، ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تو ٦٨/٣٣الوثيقتان ج  

  )١(١٣٦م تاإلجرائي 
متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق   ٤-١٧البند 

  البحث والتطوير
  ١إضافة  ٦٨/٣٤وج ٦٨/٣٤ج تانالوثيق  

العمومية واالبتكار االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة   ٥-١٧البند 
  والملكية الفكرية

المقرر ، ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تو ٦٨/٣٥الوثيقتان ج  
  )١٧(١٣٦م تاإلجرائي 

  ١٤,٣٠ الساعة - XVII القاعة  "ب" للجنة الرابعة الجلسة
  المالية الشؤون  (تابع) ٢١ البند
  ] إن وجدت الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات [  ٣-٢١البند 
  ٢٠١٧-٢٠١٦جدول تقدير االشتراكات   ٤-٢١البند 

، القرار ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تو ٦٨/٤٠الوثيقتان ج  
  ٩ق١٣٦ت  م

إن  تقدير اشتراكات الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة [  ٥-٢١البند 
  ] وجدت

  ١٧,٠٠الساعة  -قاعة الجمعية    السابعةالعامة الجلسة 
  الجوائز   ٧البند 

  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٢ ،الجمعة
  ٩,٠٠الساعة  -قاعة الجمعية   الثامنةالجلسة العامة 

  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي   ٦البند 
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  ٨ البند

    
  في الجلسة العامة ٨مباشرة بعد االنتهاء من البند  -  XVIII القاعة  "أ" للجنة  الثامنة ةالجلس
  تعزيز الصحة طيلة العمر   ١٤البند 

  رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ١-١٤البند 
  ٦٨/١٣الوثيقة ج  
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  ٢٠١٥الصحة في خطة التنمية لما بعد عام   ٢-١٤البند 
  ٦٨/١٤الوثيقة ج  

  صحة المراهقين  ٣-١٤البند 
  ٦٨/١٥الوثيقة ج  

  إعالن ومنهاج عمل بيجينعامًا على  ٢٠المرأة والصحة:   ٤-١٤البند 
  ٦٨/١٦الوثيقة ج  

المساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية: إجراءات مستدامة عبر   ٥-١٤البند 
القطاعات من أجل تحسين الصحة واإلنصاف في مجال الصحة 

  (متابعة المؤتمر العالمي الثامن بشأن تعزيز الصحة)
  ٦٨/١٧الوثيقة ج  

  والبيئة: التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحةالصحة   ٦-١٤البند 
المقرر ، ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تو ٦٨/١٨الوثيقتان ج  

  )١٤(١٣٦م تاإلجرائي 

  في الجلسة العامة ٨مباشرة بعد االنتهاء من البند  -  XVIIالقاعة  للجنة "ب" الخامسة ةالجلس
  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  ٢٢ البند

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١-٢٢البند 
  ٦٨/٥٩وج ٦٨/٤١ج تانالوثيق  

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٢-٢٢البند 
  ٦٨/٦٠وج ٦٨/٤٢ج تانالوثيق  

  تعيين مراجع الحسابات الخارجي  ٣-٢٢البند 
  ٦٨/٤٣الوثيقة ج  

  ١٤,٣٠الساعة  -  XVIII القاعة  "أ" للجنة التاسعة الجلسة
  غير السارية األمراض  ١٣ البند
  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية  ١-١٣البند 

  المقرر، ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تو ٦٨/٨الوثيقتان ج  
  )٤(١٣٦م تاإلجرائي 

تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال: وضع مجموعة المؤشرات   ٢-١٣البند 
  األساسية

  ٦٨/٩الوثيقة ج  
  اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال أحدث المعلومات عن  ٣-١٣البند 

  ٦٨/١٠الوثيقة ج  
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  ١٤,٣٠الساعة  - XVII القاعة  "ب" للجنة السادسة الجلسة
  شؤون العاملين  ٢٣ البند

  الموارد البشرية  ١-٢٣البند 
  ٦٨/٦١وج ٦٨/٤٤ج تانالوثيق  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٢-٢٣البند 
  ٦٨/٤٥الوثيقة ج  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٣-٢٣البند 
القراران ، ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تو ٦٨/٤٦الوثيقتان ج  

  ١٥ق١٣٦م تو ١٢ق١٣٦ت  م
تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم   ٤-٢٣البند 

  المتحدة
  ٦٨/٤٧الوثيقة ج  

لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة تعيين ممثلين في   ٥-٢٣البند 
  العالمية

  ٦٨/٤٨الوثيقة ج  

    ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٣السبت، 
  ٩,٠٠الساعة  -  XVIIIالقاعة   الجلسة العاشرة للجنة "أ"

  األمراض غير السارية  (تابع) ١٣ البند

المتحدة في متابعة االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم   ٤-١٣البند 
بشأن إجراء استعراض وتقييم شاملين للتقدم المحرز في  ٢٠١٤ عام

  الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها
  ٦٨/١١الوثيقة ج  

العبء العالمي للصرع وضرورة العمل المنسق على المستوى الُقطري   ٥-١٣البند 
  ثاره على المعرفة العامةمن أجل التصدي آلثاره الصحية واالجتماعية وآ

القرار ، ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تو ٦٨/١٢الوثيقتان ج  
  ٨ق١٣٦ت  م

   
   ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٥االثنين، 
  ٩,٠٠الساعة  -  XVIIIالقاعة   للجنة "أ" الحادية عشرةالجلسة 

 التقارير المرحلية   ١٨ البند

  ٦٨/٣٦الوثيقة ج  
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  غير السارية األمراض  
-٢٠١٣خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية في الفترة   ألف:  

  )٨-٦٦ج ص ع(القرار  ٢٠٢٠
الجهود الشاملة والمنسقة المبذولة من أجل التدبير العالجي   باء:  

  )٨-٦٧ج ص عالضطرابات طيف التوحد (القرار 
  )٩-٤٨ ج ص عفقدان السمع المسبب للعجز (القرار   جيم:  
  األمراض السارية  
  )١٦-٦٤استئصال داء التنينات (القرار ج ص ع  دال:  
  )٢١-٦٥ج ص عالتخلص من داء البلهارسيات (القرار   هاء:  
  )١٢-٦٦ج ص عأمراض المناطق المدارية المهملة (القرار   واو:  
مسّودة االستراتيجية العالمية بشأن توقي ومكافحة األمراض   زاي:  

  )١٩-٥٩ج ص ع المنقولة جنسيًا (القرار
  تعزيز الصحة طيلة العمر  
  )١٠-٦٧ج ص عصحة المواليد (القرار   :حاء  
العمل من أجل ضمان التغطية الشاملة للتدخالت في مجال   طاء:  

  )٣١-٥٨ج ص عصحة األم والوليد والطفل (القرار 
تنفيذ توصيات لجنة األمم المتحدة المعنية بالسلع الُمنقذة ألرواح   ياء:  

  )٧-٦٦ج ص عالنساء واألطفال (القرار 

  ٩,٠٠ الساعة -  XVIIالقاعة  "ب" للجنة ةلسابعا الجلسة
  الشؤون اإلدارية  ٢٤ البند
  : أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيفالعقارات  ١-٢٤ البند

  ٦٨/٦٢وج ٦٨/٤٩ج تانالوثيق  

التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية   ٢٥ البند
  الدولية

  ٦٨/٥٠الوثيقة ج  

  ١٤,٣٠ الساعة – XVIII القاعة  "أ" للجنة عشرة الثانية الجلسة
  التقارير المرحلية  (تابع) ١٨ البند

  النظم الصحية  
  )٨-٦٥ج ص عالمحددات االجتماعية للصحة (القرار   كاف:  
استدامة هياكل التمويل الصحي والتغطية الشاملة (القرار   الم:  

  )٩-٦٤ع  ص  ج
استراتيجية دمج تحليل المسائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس   ميم:  

  )٢٥-٦٠ج ص عفي عمل المنظمة (القرار 
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التقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد (القرار   نون:  
  )١٦-٦٠ع  ص  ج

  التأهب والترصد واالستجابة  
التأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل   سين:  

  )٥-٦٤ج ص عإلى اللقاحات والفوائد األخرى (القرار 
ري (القرار استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجد  عين:  

  )١-٦٠ص ع  ج

  ١٤,٣٠ الساعة -  XVIIالقاعة  "ب" للجنة الثامنة الجلسة
  وضع القرارات والتقارير في صيغتها النهائية  

  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦ ،الثالثاء
  ٩,٠٠الساعة  -  XVIII القاعة  "أ" للجنة عشرة الثالثةالجلسة 

  النهائيةوضع القرارات والتقارير في صيغتها   

"أ"  اللجنةمباشرة بعد اختتام أعمال  -قاعة الجمعية   الجلسة العامة التاسعة
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  (تابع) ٨البند 

  اختتام جمعية الصحة   ٩البند 
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  الجلسات اإلعالمية التقنية    :ثانياً 
  

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

 VIIالقاعة   ١٤,١٥- ١٢,٣٠الساعة   ٢٠١٥/ مايو أيار ١٨ ،االثنين
  ٢٠١٥الصحة في أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 

  األسبانيةستتاح خدمات الترجمة الفورية بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية و 
  

، ســـتعقد الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة مـــؤتمر قمـــة بشـــأن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة ٢٠١٥فـــي أيلـــول/ ســـبتمبر 
غايــة، بمــا فــي ذلــك  ١٦٩هــدفًا و ١٧. وقــد صــيغ ٢٠١٥وتنــاقش اعتمــاد وثيقــة ختاميــة لخطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 

غاية. وتجري اآلن المفاوضات الحكومية الدوليـة بمسـاهمة الوكـاالت التقنيـة  ١٣هدف متعلق بالصحة يشتمل على 
مـــن أجـــل صـــياغة اإلعـــالن، والغايـــات، والمؤشـــرات، وٕاطـــار للرصـــد واســـتعراض التنفيـــذ، ولمناقشـــة وســـائل التنفيـــذ. 

ثــة شــاملة عــن الحالــة الراهنــة للوثيقــة الختاميــة مــع دّ يــة إلــى تقــديم معلومــات محوتهــدف هــذه الجلســة اإلعالميــة التقن
إشارة خاصة إلى الهدف المتعلق بالصحة. والدول األعضاء والوكاالت العالمية مدعوة إلى مناقشة اآلثـار المحتملـة 

  لبرنامج أهداف التنمية المستدامة على الصحة على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة.
  

 XVIIالقاعة   ١٤,١٥- ١٢,٣٠الساعة   ٢٠١٥/ مايو أيار ١٩الثالثاء 
  فاشية اإليبوال

  األسبانيةستتاح خدمات الترجمة الفورية بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية و 
  

في غرب أفريقيا الضوء على أهمية التأهب للطوارئ والحاجة إلى القدرة على االستجابة الدولية  سلطت أزمة اإليبوال
القويـــة والمنســـقة. وُتجـــرى اآلن سلســـلة مـــن التقييمـــات واالستعراضـــات لفحـــص وٕاصـــالح القـــدرة الجماعيـــة للمجتمـــع 

علــى دراســة كيفيــة  حاليــاً ظمــة العــالمي علــى االســتجابة للطــوارئ ذات العواقــب الوخيمــة علــى الصــحة. وتعكــف المن
تنظيم قدراتها على نحو أفضل فـي سـبيل الوفـاء بواليتهـا الدسـتورية المتعلقـة باالسـتجابة للطـوارئ. وستسـتعرض هـذه 
الجلســة اإلعالميــة التقنيــة حالــة أزمــة اإليبــوال هــذه وأولوياتهــا، والعبــر الرئيســية المستخلصــة مــن االســتجابة لهــا حتــى 

علـــى مســـتقبل عمـــل المنظمـــة الخـــاص بـــالطوارئ وبتعزيـــز الـــُنظم الصـــحية. وســـيكون مـــن بـــين يومنـــا هـــذا، وآثارهـــا 
  المتحدثين ممثلون عن الدول المتضررة والجهات المستجيبة.

  
 XIIالقاعة   ١٤,١٥- ١٢,٣٠الساعة   ٢٠١٥/ مايو أيار ٢٠األربعاء 

  المناخ والصحة
  األسبانيةستتاح خدمات الترجمة الفورية بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية و 

  
، إلـى التوصـل ٢٠١٥سيهدف مؤتمر األطراف الحادي والعشرون الذي سُيعقد في باريس في كانون األول/ ديسـمبر 

علـى تالفـي المخـاطر الصـحية للتـدهور إلى اتفـاق عـالمي بشـأن تغيُّـر المنـاخ. ومـن شـأن االتفـاق النـاجح أن يسـاعد 
البيئي المسـتمر، وعلـى دعـم قـدرة الصـحة علـى الصـمود فـي مواجهـة مخـاطر المنـاخ وٕاتاحـة فرصـة لتحقيـق مكاسـب 
صحية كبيرة عن طريق السياسات الرامية إلى تخفيف وطأة تغيُّر المناخ، بما في ذلك الحد من الوفيات الناجمة عن 

  عددها سبعة ماليين وفاة سنويًا.تلوث الهواء التي يتجاوز 
  

وستعطي هذه الجلسة اإلعالمية التقنية وزراء الصحة نبذة عامة عن عملية المفاوضات بشأن المناخ الجارية حاليـًا، 
وتســلط الضــوء علــى نقــاط الــدخول الخاصــة بالصــحة، وتســوق أمثلــة عــن البيِّنــات وأفضــل الممارســات مــن أجــل دعــم 

ز للصحة    .٢٠١٥في كانون األول/ ديسمبر اتفاق قوي ومعزِّ
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 XIIالقاعة   ١٤,١٥- ١٢,٣٠الساعة   ٢٠١٥/ مايو أيار ٢١الخميس 
  : التحضير الجتماع األمم المتحدة الرفيع المستوى الثالث٢٠١٨الوصول إلى عام 

  بشأن األمراض غير المعدية (غير السارية)
  األسبانيةستتاح خدمات الترجمة الفورية بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية و 

  
اشــــتملت الوثيقــــة الختاميــــة للجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة بشــــأن األمــــراض غيــــر المعديــــة (غيــــر الســــارية) فــــي 

. وســوف ٢٠١٦و ٢٠١٥عــامي ، علــى أربعــة التزامــات وطنيــة محــددة بإطــار زمنــي ينبغــي تنفيــذها فــي ٢٠١٤ عــام
تقدم المـديرة العامـة تقريـرًا بشـأن التقـدم الُمحـرز فـي تنفيـذ هـذه االلتزامـات إلـى الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بحلـول 

  .٢٠١٨، استعدادًا إلجراء الجمعية العامة استعراض شامل في عام ٢٠١٧نهاية عام 
  

تــي وصــلت إليهــا الــدول األعضــاء فــي تنفيــذ هــذه االلتزامــات وســوف تنظــر الجلســة اإلعالميــة التقنيــة فــي المرحلــة ال
المحددة بإطار زمني، وكيف ستفي الدول األعضاء بالتزاماتها، وكيف ستتحفز لبدء المرحلـة التاليـة مـن الوقايـة مـن 

  .٢٠١٥األمراض غير السارية ومكافحتها في حقبة ما بعد عام 
  

التـي ستسـتخدمها المنظمـة فـي تبليـغ الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة  كما سُتحدد الجلسة اإلعالمية التقنية المؤشـرات
  عن التقدم الُمحرز في تنفيذ هذه االلتزامات الوطنية األربعة المحددة بإطار زمني. ٢٠١٧في عام 

  
  

 XIIالقاعة   ١٤,١٥- ١٢,٣٠الساعة   ٢٠١٥/ مايو أيار ٢٢الجمعة 
  والبرامج التي دفعت التقدم على نحو أفضل؟ الوقاية من السرطان ومكافحته: ما هي السياسات

  األسبانيةستتاح خدمات الترجمة الفورية بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية و 
  

يضــع العــبء المتزايــد للســرطان ضــغوطًا هائلــة علــى ُنظــم الرعايــة الصــحية. وتعطــي هــذه الجلســة اإلعالميــة التقنيــة 
الوفود نبذة عامة عن الممارسات الناجحـة فـي مجـال الوقايـة مـن السـرطان ومكافحتـه، وتجمـع آراء الـدول األعضـاء 

ن أجل الحد من وباء السرطان كجزء ال يتجزأ مـن تنفيـذ بشأن التقدم الُمحرز واإلجراءات ذات األولوية التي ُنفذت م
والوثيقـة الختاميـة الصـادرة عـن  ٢٠١١االلتزامـات الوطنيـة التـي يـنص عليهـا اإلعـالن السياسـي لألمـم المتحـدة لعـام 

بشــأن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية)، مــع مراعــاة الخطــة العالميــة للمنظمــة  ٢٠١٤األمــم المتحــدة فــي عــام 
مــن المنظمــة  بهــا تخطــط الطريقــة التــي. كمــا ســتكون فرصــة لمناقشــة ٢٠٢٠-٢٠١٣األمــراض غيــر الســارية  بشــأن
دعم الجهــود الوطنيــة المبذولــة فــي مكافحــة الســرطان، وكيــف تــتمكن الوكالــة الدوليــة لــتوســيع نطــاق اســتجابتها أجــل 

الثامنــة عشــر، مــن تقــديم البيِّنــات عامــًا مــن تأسيســها مــن ِقبــل جمعيــة الصــحة العالميــة  ٥٠لبحــوث الســرطان، بعــد 
  العلمية الوثيقة الالزمة لمكافحة السرطان.
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 XIIالقاعة   ١٤,١٥- ١٢,٣٠الساعة   ٢٠١٥أيار / مايو  ٢٥االثنين 
  واألمراض المعدية فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد الفيروسي - تغيير مسار ثالثة أوبئة 

  استراتيجيات عالمية لقطاع الصحةعن طريق وضع  - المنقولة جنسياً 
  األسبانيةستتاح خدمات الترجمة الفورية بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية و 

  
وضــع ثــالث مــن االســتراتيجيات العالميــة لقطــاع عمليــة ثــة عــن دّ ســتقدم هــذه الجلســة اإلعالميــة التقنيــة معلومــات مح

تتعلـــق بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري والتهـــاب الكبـــد الفيروســـي وهـــي تلـــك التـــي ، ٢٠٢١-٢٠١٦الصـــحة للفتـــرة 
واألمراض الُمعديـة المنقولـة جنسـيًا. وتطـرح هـذه المشـكالت الصـحية أعبـاًء كبيـرة علـى الصـحة العموميـة فـي جميـع 

العديــدة التــي  . ومــع اإلقــرار بالنجاحــات٢٠١٥عناصــر رئيســية فــي برنــامج الصــحة لمــا بعــد عــام  شــكلاألقــاليم وستُ 
تحققت حتى يومنا هذا، فإن التقدم مازال متفاوتًا وغير منصف. وهنـاك فـرص جديـدة تتيحهـا األدويـة والتكنولوجيـات 

إلـى اإلضـافة إلـى النجاحـات  ٢٠٢١-٢٠١٦والنهوج وااللتزامات الجديـدة. وستسـعى االسـتراتيجيات الخاصـة بـالفترة 
منهــــا، وضــــمان المواءمــــة مــــع اإلطــــار الناشــــئ ألهــــداف التنميــــة الماضــــية، وتســــريع اســــتجابة قطــــاع الصــــحة لكــــل 

المستدامة. وستناقش هذه الجلسة اإلعالمية التقنية كيفية تعامل الدول األعضاء وشركاؤها مع الفـرص االسـتراتيجية 
كـارات الجديدة المتاحة لتغيير مسار استجابتها، وضمان إيجاد الروابط علـى نطـاق المجـاالت الثالثـة، وتحسـين االبت

  الجديدة والناشئة على النحو األمثل.
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  االجتماعات األخرى      :ثالثاً 
  علمت األمانة أن االجتماعات التالية سُتعقد قبل جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين وخاللها. 

  ٢٠١٥أيار/ مايو  ١٨ ،االثنين
  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

  اجتماع وزراء الصحة العرب.

  ٩,٢٠-٨,٢٠الساعة 
  VIIالقاعة 

  في إقليم األمريكتين التابع للمنظمة. األعضاءاجتماع وفود الدول 
  .األسبانيةستتاح خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية و  

  ٩,٢٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ٩,٢٠-٨,٤٥الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ١٤,١٥-١٢,٤٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

برنــــامج األمــــن الصــــحي العــــالمي. تنظمــــه وفــــود فنلنــــدا وأوغنــــدا والواليــــات المتحــــدة 
  األمريكية.

  ١٤,١٥-١٢,٤٥الساعة 
  XXIVالقاعة 

ًا. تنظمه السبيل للمضي قدم -مجموعة "بريكس": التغذية والصحة والتنمية 
  مجموعة "بريكس".

الترجمة الفوريـة بالصـينية واإلنكليزيـة والفرنسـية والبرتغاليـة والروسـية  ستتاح خدمات
  .األسبانيةو 

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥الساعة 
  IVالقاعة 

  الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة. اجتماع وفود

  ١٩,١٥-١٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

تنظمــه . مــن أجــل تغذيــة أفضــل وتوســيم األغذيــة التــدابير الضــريبية :معالجــة البدانــة
  .وباراغواي وٕاندونيسيااإلكوادور و  وفود أستراليا

  .األسبانيةالفورية باإلنكليزية و  ستتاح خدمات الترجمة
  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

العمــل مــن أجــل تحســين الســمع: تعزيــز رعايــة اُألذن والســمع علــى مســتوى الرعايــة 
األولية. تنظمه الجمعيـة الدوليـة لعلـم السـمع واالتحـاد الـدولي لجمعيـات طـب األنـف 

  واألذن والحنجرة. 
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  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIIIالقاعة 

فــي مجــال أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة. تنظمــه  االلتــزام السياســي واإلنجــازات
وفود بوروندي وٕاثيوبيا والهند ومالوي وجمعية الكومنولث الملكية للمكفوفين (جمعية 

  رعاية العين).
  .األسبانيةبالعربية واإلنكليزية والفرنسية والبرتغالية و ستتاح خدمات الترجمة الفورية 

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

سرطانات األطفال: اإلتاحة الشاملة للعالج والرعاية والدعم من منظور عالمي. 
  تنظمه وفود ألمانيا وغانا والفلبين واالتحاد الروسي.

  باإلنكليزية والروسية.ستتاح خدمات الترجمة الفورية 

١٩,٣٠-١٨,٠٠  
  مطعم الوفود
  الطابق الثامن

  والمراهق. تنظمه أمانة المنظمة. االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل

  ٢٠١٥أيار / مايو  ١٩ ،الثالثاء
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم األمريكتين التابع للمنظمة.
  .األسبانيةباإلنكليزية والفرنسية و ستتاح خدمات الترجمة الفورية 

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  XXIVالقاعة 

عمــل بيجــين. تنظمــه وفــود البرازيــل عامــًا علــى إعــالن ومنهــاج  ٢٠المــرأة والصــحة: 
 المتحــدة األمــم صــندوقوالهنــد وكينيــا وأمانــة المنظمــة و  وشــيلي وهولنــدا وأوروغــواي

  .للمرأة المتحدة األمم هيئةو  للسكان
  .األسبانيةو  والبرتغالية اإلنكليزيةب ستتاح خدمات الترجمة الفورية

  ١٤,١٥-١٢,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

التوقيعات الوزارية على مذكرة تفاهم بين البلدان األعضاء في نظام ترصد األمراض 
فــي حــوض ميكونــغ والخبــرات الخاصــة بترصــد األمــراض عبــر الحــدود فــي حــوض 
ميكونــــغ. تنظمــــه وفــــود البلــــدان األعضــــاء فــــي حــــوض ميكونــــغ (كمبوديــــا والصــــين 

يقتصــر الــدخول يــت نــام). وجمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية وميانمــار وتايلنــد وفي
   على حاملي الدعوات.

  ١٤,١٥-١٢,١٥الساعة 
  XVIالقاعة 

  االجتماع الثامن لوزراء الصحة في دول حركة عدم االنحياز.
  .األسبانيةستتاح خدمات الترجمة الفورية بالعربية واإلنكليزية والفرنسية والروسية و 
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  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIIIالقاعة 

السياســـي والجهـــود العالميـــة المبذولـــة مـــن أجـــل تســـريع االســـتخدام المســـؤول االلتـــزام 
ــــة والصــــحة  ــــادرة السياســــة الخارجي ــــدان مب لمضــــادات الجــــراثيم. تنظمــــه مجموعــــة بل
العالميــة (البرازيــل وفرنســا وٕاندونيســيا والنــرويج والســنغال وجنــوب أفريقيــا وتايلنــد) مــع 

وســـري النكـــا وهولنـــدا  لـــديف وميانمـــاروم وفـــود أســـتراليا وبـــنغالديش وألمانيـــا والهنـــد
  الشمالية. وأيرلنداوالسويد والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

  ١٤,٠٠-١٢,٤٥الساعة 
  XVالقاعة 

  للدول األعضاء في الجماعة الكاريبية. اإلقليمي التنسيقجتماع ا

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٩,٠٠-١٧,٠٠الساعة 
  XXVIIالقاعة 

  االجتماع الوزاري الثاني المعني بالصحة لمنظمة التعاون االقتصادي
  باإلنكليزية والروسية. ستتاح خدمات الترجمة الفورية

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥الساعة 
  IVالقاعة 

  للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع 

  ١٩,٣٠-١٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

: تعزيز نهج ٢٠١٦الطريق إلى الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة 
. تنظمه وفود ألبانيا المخدرات العالميةالصحة العمومية عند التصدي لمشكلة 

والسنغال وأستراليا وكولومبيا وغواتيماال والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج 
  وسويسرا وأوروغواي.

  .األسبانيةإلنكليزية والفرنسية و ستتاح خدمات الترجمة الفورية با

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

وسائل التشخيص: مكافحة الفاشيات وتحسين الصحة العمومية. ينظمه التحالف 
  العالمي للتكنولوجيات الطبية.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XIIالقاعة 

الحفاظ على األرواح: التقدم الُمحرز في عقد العمل من أجل السالمة على الطرق 
  .واالتحاد الروسي البرازيل وفدانظمه يومؤتمر برازيليا الرفيع المستوى. 

  .األسبانيةباإلنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية و  الترجمة الفوريةستتاح خدمات 

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIIالقاعة 

تعزيز التآزر بين جمعية الصحة العالمية ومؤتمر األطراف. تنظمه وفود البرازيل 
  وبنما واالتحاد الروسي.

بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية ستتاح خدمات الترجمة الفورية 
  .األسبانيةو 

  ٢٠١٥/ مايو أيار ٢٠ ،األربعاء
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم األمريكتين التابع للمنظمة.
  .األسبانيةستتاح خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية و 
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  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.

  ١١,٠٠-٩,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

أفغانستان وجمهورية إيران اإلسالمية ة الخماسية لوفود دول اجتماع المجموع
التابع والمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط األعضاء في المنظمة والعراق وباكستان 

  للمنظمة.
  ١٣,٠٠-١١,٠٠الساعة 
  XVالقاعة 

  .الخليجي التعاون مجلس دول في الصحة وزراء مجلس اجتماع

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  VIIالقاعة 

صحة المراهقات. تنظمه وفود جمهورية تنزانيا المتحدة والواليات المتحدة األمريكية 
  وزمبابوي وشيلي.

  باإلنكليزية والفرنسية.ستتاح خدمات الترجمة الفورية 

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

استئصال شلل األطفال: الوضع الراهن والعبر المستخلصة والسبيل للمضي قدمًا. 
تنظمه وفود الكاميرون وتشاد وغينيا االستوائية وٕاثيوبيا وكينيا والنيجر ونيجيريا 

  والصومال.
  والفرنسية.باإلنكليزية ستتاح خدمات الترجمة الفورية 

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIV القاعة 

  قيمة التأهب. تنظمه أمانة المنظمة. – ٢٠١٥ في عام االستجابة لزلزال نيبال

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥الساعة 
  IVالقاعة 

  الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.اجتماع وفود 

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥الساعة 
  IXالقاعة 

المــوارد البشــرية العالميــة مــن أجــل تصــريف الشــؤون الصــحية: مــا هــي آثــار قــرارات 
المنظمــة علــى القــوى العاملــة الصــحية؟ تنظمــه الجمعيــة الطبيــة العالميــة، والمجلــس 
الــدولي للممرضــين والممرضــات، واالتحــاد الــدولي لرابطــات طــالب الطــب، واالتحــاد 

واالتحـــاد العـــالمي للعـــالج الطبيعـــي،  منظمـــة إنتراهيلـــث الدوليـــة،و الـــدولي للصـــيدلة، 
  واالتحاد العالمي لطب األسنان، والتحالف العالمي للقوى العاملة الصحية.
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  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

مبيـق االصحة والعافية في حاالت الطوارئ. تنظمـه وفـود هـايتي والعـراق ولبنـان وموز 
ت العربيــة المتحــدة والواليــات المتحــدة وهولنــدا والنــرويج ونيوزيلنــدا وســيراليون واإلمــارا

  األمريكية.
  باإلنكليزية والفرنسية.ستتاح خدمات الترجمة الفورية 

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

تحقيــــق الغــــرض الخــــاص بالتغطيــــة الروتينيــــة فــــي خطــــة العمــــل العالميــــة الخاصــــة 
 تنظمـه وفـودباللقاحات: ما الذي يمكن عمله من أجل العودة إلى المسـار الصـحيح؟ 

  .والواليات المتحدة األمريكية جمهورية الكونغو الديمقراطية وتايلند
  باإلنكليزية والفرنسية.ستتاح خدمات الترجمة الفورية 

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIIالقاعة 

اجتماع غير رسمي لوزراء الصحة في البلدان المتضـررة مـن الـدودة الغينيـة. تنظمـه 
  .يقتصر الدخول على حاملي الدعواتأمانة المنظمة. 

  باإلنكليزية والفرنسية.ستتاح خدمات الترجمة الفورية 

  ٢٠,٠٠-١٩,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

العالمية من أجل تصريف الشؤون الصحية: مدونة المنظمة العالمية الموارد البشرية 
ـــــدولي  ـــــى المســـــتوى ال  -لقواعـــــد الممارســـــة بشـــــأن توظيـــــف العـــــاملين الصـــــحيين عل

اإلنجازات المبدئية والتحديات المستقبلية. تنظمه المنظمة الدوليـة للتعـاون فـي مجـال 
وحملــة العـاملين الصــحيين الرعايـة الصـحية، ومبــادرة تعزيـز القــوى العاملـة الصـحية، 

مـــن أجـــل الجميـــع، وفريـــق الخبـــراء االستشـــاري التـــابع للمنظمـــة والمعنـــي باســـتعراض 
  المدونات، والتحالف العالمي للقوى العاملة الصحية.

  ٢٠١٥أيار / مايو  ٢١ ،الخميس
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم األمريكتين.
  .األسبانيةستتاح خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية و 

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

  اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في 

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

العــالمي: خطــوة فعليــة تجــاه التمويــل المســتدام لصــحة المــرأة. تنظمــه  التمويــلمرفــق 
  وفود كندا وٕاثيوبيا والنرويج.

  باإلنكليزية والفرنسية.ستتاح خدمات الترجمة الفورية 
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  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIالقاعة 

قــــدمًا فــــي مكافحــــة المالريــــا: صــــوب تنفيــــذ االســــتراتيجية العالميــــة الجديــــدة  المضــــي
مبيـــق وجنـــوب أفريقيـــا وتايلنـــد اللمنظمـــة. تنظمـــه وفـــود أســـتراليا والصـــين وكينيـــا وموز 

  وزمبابوي.
بالعربيــة والصــينية واإلنكليزيــة والفرنســية والبرتغاليــة ســتتاح خــدمات الترجمــة الفوريــة 

  .األسبانيةو 

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

 -تنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن الصـــحة العموميـــة واالبتكـــار والملكيـــة الفكريـــة 
ا ودعـم نقـل التكنولوجيـا. تنظمـه وفـود فرنسـا متعزيز تمويل البحوث والتنمية وتنسـيقه

والنرويج وجنوب أفريقيا وسويسرا وأمانة المنظمة، والبرنامج الخاص المعني بالبحث 
  التدريب في مجال أمراض المناطق المدارية.و 

  باإلنكليزية والفرنسية.ستتاح خدمات الترجمة الفورية 

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥الساعة 
  IVالقاعة 

  المتوسط التابع للمنظمة. اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق

  ١٩,١٥-١٧,٤٥الساعة 
  XXIVالقاعة 

انطالقــًا مــن مكافحــة األيــدز والعــدوى بفيروســه ووصــوًال إلــى تحقيــق الصــحة الشــاملة 
نموذج قابل للتكرار. ينظمه وفدا  2.0DREAM في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: 

  إيطاليا وموزامبيق.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

إتاحـة األدويــة الجديـدة: كيــف يمكـن لُنظمنــا الصـحية أن تمولهــا؟ تنظمـه وفــود شــيلي 
  وكولومبيا والهند.

  .األسبانيةباإلنكليزية و ستتاح خدمات الترجمة الفورية 

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

الركــائز المهمــة فــي  -مكافحــة العــدوى والوقايــة مــن مقاومــة المضــادات الجرثوميــة 
 اإليبوال. تنظمه مجموعة البلدان األفريقية ووفد الواليات المتحدة األمريكية.مكافحة 

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

الحوار العالمي بين المواطنين والحكومات حـول المسـاءلة بشـأن صـحة األم والوليـد 
والطفــل. تنظمــه منظمــة الرؤيــة العالميــة الدوليــة، وصــندوق إنقــاذ الطفولــة، واالتحــاد 

  دولي لتنظيم األسرة.ال

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
  مطعم الوفود
  الطابق الثامن

  .حفل استقبال. تنظمه أمانة المنظمة -تحية لجهود العاملين الصحيين 
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  ٢٠١٥/ مايو أيار ٢٢ ،الجمعة
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم األمريكتين.
  .األسبانيةستتاح خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية و 

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

  اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في 

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

كعنصر من عناصر التغطية الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخدير تعزيز 
. تنظمه وفود كينيا ونيجيريا ورواندا الصحية الشاملة: االلتزامات الخاصة بالتنفيذ
  المتحدة األمريكية وزامبيا. والسنغال وسري النكا وفييت نام والواليات

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIالقاعة 

بدءًا من القرار ووصوًال إلى العمل العالمي. تنظمه  -اضطرابات طيف التوحد 
وماليزيا وجمهورية كوريا ورومانيا وتايلند  واليابان وفود بنغالديش وبوتان وٕايطاليا

  وأمانة المنظمة.

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

كيف يمكن دمج حقوق الطفل في االستراتيجية العالمية الجديدة بشأن صحة المرأة 
  روغواي.و والطفل. تنظمه وفود النمسا وبوتسوانا وأيرلندا ومنغوليا وأ

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥الساعة 
  IVالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

عـرض يقدمــه التحـالف العــالمي مـن أجــل اللقاحـات والتمنيــع عـن التعــديالت األخيــرة 
  المدخلة على البرنامج والدعم المقدم له. ينظمه وفدا بوروندي والسنغال.

  باإلنكليزية والفرنسية.ستتاح خدمات الترجمة الفورية 

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

ضـــمان أن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة  -إلـــى األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة  باالســـتناد
ُتغفل أي شخص. ينظمه االتحاد الدولي لإلعاقـة، وجمعيـة رعايـة العـين (جمعيـة  ال

، والوكالة الدولية للوقاية من العمى، والبعثة المسيحية الكومنولث الملكية للمكفوفين)
  للمكفوفين، والمجلس العالمي للصحة.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIIالقاعة 

وضع برنامج عالمي للتحـول.  -االحتفال باليوم الدولي للقضاء على ناسور الوالدة 
  ينظمه وفدا أيسلندا وليبيريا.

  باإلنكليزية والفرنسية.ستتاح خدمات الترجمة الفورية 
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  ٢٠١٥/ مايو أيار ٢٣ ،السبت
  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

  التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي 

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥الساعة 
  IVالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.

  ٢٠١٥/ مايو أيار ٢٥ ،االثنين

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

"تعزيز خـدمات الرعايـة الُملطِّفـة كعنصـر مـن عناصـر  ١٩-٦٧ج ص عتنفيذ القرار 
. تنظمه وفود شيلي وٕايطاليـا "العالج المتكامل طيلة العمر: ضمان اإلتاحة لألطفال

  .وأسبانياوبنما 
  .األسبانيةباإلنكليزية والفرنسية و ستتاح خدمات الترجمة الفورية 

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIالقاعة 

ا الــذي يمكــن إليغنــاز ســملوايس "منقــذة األمهــات" أن تعلمــه رســالة مــن الماضــي: مــ
  .وهنغارياالبساطة والفعالية والوقاية. ينظمه وفدا كينيا  - لنا

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

اســـتراتيجيات صـــد هجمـــات األنشـــطة المناهضـــة للصـــور التحذيريـــة علـــى منتجـــات 
  وتايلند.سري النكا  ينظمه وفداالتبغ. 
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  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥الساعة 
  IVالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

المتصلة. ينظمه وفدا الكاميرون  دمج رعاية األم والوليد: تعزيز سلسلة الرعاية
  ومالوي.

  .األسبانيةباإلنكليزية والفرنسية و ستتاح خدمات الترجمة الفورية 
  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

  إغناء األغذية: أداة للصحة العالمية. ينظمه التحالف العالمي لتحسين التغذية.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIIالقاعة 

مـن األدويـة والتكنولوجيـات األساسـية  ٪٨٠العالميـة المتمثلـة فـي تـوافر االستجابة للغايـة 
: المنظـــور الخـــاص بالســـرطان. ٢٠٢٥ عـــام بـــاألمراض غيـــر الســـارية بحلـــول الخاصـــة

ــا واالتحــاد مــن أجــل مكافحــة الســرطان علــى  تنظمــه وفــود كــوت ديفــوار والســنغال وتركي
  الصعيد الدولي.

  باإلنكليزية والفرنسية.ستتاح خدمات الترجمة الفورية 

  ٢٠١٥/ مايو أيار ٢٦ ،الثالثاء
    

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

  األوروبي التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم 

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIIIالقاعة 

الصحة في المناطق الحضرية وصحة المجتمعات المحلية والتغطية الصحية 
  بنغالديش وجمهورية إيران اإلسالمية. وفداالشاملة. ينظمه 

   .األسبانيةباإلنكليزية و ستتاح خدمات الترجمة الفورية 
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  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

الحقــــائق الخفيــــة عــــن ســــالمة  -التصــــوير التشخيصــــي مــــن أجــــل إنقــــاذ األطفــــال 
المرضــــى فــــي حالــــة التصــــوير التشخيصــــي لألطفــــال. تنظمــــه وفــــود كينيــــا وماليزيــــا 

والرابطـــــة التجاريـــــة ، المؤسســـــة العالميـــــة للتشـــــخيص الشـــــعاعي، و ســـــبانيا وأوغنـــــداأو 
ات الرعايــــة الصــــحية والعـــــالج العالميــــة للتصــــوير التشخيصــــي وتكنولوجيـــــا معلومــــ

اللجنــة الدوليــة للوقايــة ، و اللجنــة الدوليــة للوقايــة مــن األشــعة غيــر المؤينــة، باإلشــعاع
، الجمعيـــة الدوليـــة لعلـــم األشـــعة، و والمنظمـــة الدوليـــة للفيزيـــاء الطبيـــة، مـــن األشـــعة

ــــة الصــــحيةو  ــــة الدوليــــة لجــــودة الرعاي ــــة لمصــــوري وتقنيــــي ، و الجمعي الجمعيــــة الدولي
االتحاد العـالمي للتصـوير ، و الدولية للتصوير باألشعة RAD-AIDة ومنظمة، األشع

والمنظمــة العالميــة ألطبــاء ، بالموجــات فــوق الصــوتية فــي مجــالي الطــب والبيولوجيــا
  .العائالت

  .األسبانيةباإلنكليزية و ستتاح خدمات الترجمة الفورية 
  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

  األعضاء في إقليم جنوب شرق آسيا التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول 
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  العامة الجلسات في ترتيبات سير المناقشة    :رابعاً 
 

 إلجـــراء المناســـبة الترتيبـــاتتتخـــذ المـــديرة العامـــة ، بشـــأن إصـــالح جمعيـــة الصـــحة، أن ٢١-٥٢ج ص عطلـــب القـــرار 
 . العامــة المناقشــة أثنــاء االقليميــة أو الجماعيــة البيانــات قــاءولهــذه الغايــة شــجع إل، مقتضــبة عامــة جلســة فــي النقــاش

  كلمة). ٥٥٠( خمس دقائقوالمطلوب من المندوبين في هذا الصدد هو أن يقصروا بياناتهم على 
  

  موضوع المناقشة العامة: "بناء نظم صحية قادرة على الصمود"
  

الضوء على الـنظم الصـحية السـريعة التـأثر فـي غـرب أفريقيـا وعلـى نطـاق العـالم. وحتـى  سلط مرض فيروس اإليبوال
مع استمرار المنظمة وشركائها في العمل بشأن األنشطة المبكرة الستعادة القدرات من أجل تفعيل الخدمات الصحية 

رض فيــروس اإليبــوال فــي الضــرورية مجــددًا فــإن مــن الواضــح أن مــن الــدروس الطويلــة األمــد المكتســبة مــن فاشــية مــ
  غرب أفريقيا أهمية النظم الصحية القادرة على الصمود باعتبارها حجر الزاوية للمجتمعات القوية.

  
وقــد يــود معــالي وزراء الصــحة، لــدى اإلدالء بتعليقــاتهم، أن يســتندوا إلــى خبــرتهم الوطنيــة فــي اإلجابــة علــى بعــض 

سـية الخاصـة بالقـدرة علـى الصـمود؛ ومـاذا يعنـي بنـاء الـنظم الصـحية ما هي عناصـرهم الوطنيـة الرئياألسئلة التالية: 
القــادرة علــى الصــمود فــي ســياق نظمهــم الصــحية الوطنيــة؛ وكيــف يمكــن علــى أفضــل وجــه دمــج القــدرات المنصــوص 

ــ) (اللــوائح) ضــمن التطــوير العــام للــنظم الصــحية فــي ب٢٠٠٥عليهــا فــي اللــوائح الصــحية الدوليــة ( دانهم؛ ومــا هــي ل
مؤشــرات وغايــات رصــد التقــدم فيمــا يتعلــق ببنــاء الــنظم الصــحية القــادرة علــى الصــمود؛ وكيــف يمكــن أن تقــدم أفضــل 

  المنظمة الدعم على أفضل وجه إلى الدول األعضاء في هذه الجهود؟
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  قائمة مؤقتة بأسماء المتحدثين في المناقشة العامة في إطار الجلسات العامة  :خامساً 
  

  
  )بالنيابة عن مجلس وزراء الصحة العرب سيتحدث مندوب ُعمان(  ُعمان

  )بالنيابة عن الدول األعضاء في إقليم األمريكتين مبياو كولسيتحدث مندوب (  كولومبيا
  )كرئيس لالتحاد األوروبي(   التفيا

  )عدم االنحيازحركة بالنيابة عن جمهورية إيران اإلسالمية (سيتحدث مندوب    جمهورية إيران اإلسالمية
  الصين
  تايلند

  الواليات المتحدة األمريكية
  (سيتحدث مندوب السنغال بالنيابة عن الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي)  السنغال
  النرويج
  نيجيريا
  أستراليا
  كندا

  وأيرلندا الشماليةالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
  جنوب أفريقيا

  فرنسا
  البرازيل

  االتحاد الروسي
  كوبا

  فييت نام
  إيطاليا

  المكسيك
  سنغافورة
  ملديف
  اليونان
  باكستان

  جمهورية تنزانيا المتحدة
  بروني دار السالم

  غواتيماال
  السويد
  زامبيا
  موناكو
  الهند

  األرجنتين
  جمهورية فنزويال البوليفارية

  فنلندا
  بالنيابة عن بلدان جزر المحيط الهادئ) (سيتحدث مندوب فيجي  فيجي
  بلجيكا
  مالطة
  الفلبين

  لكسمبرغ
  بيرو
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  إندونيسيا
  اليابان
  غالالبرت

  نيكاراغوا
  تونس

  جمهورية كوريا
  سلوفينيا
  الجزائر
  تركيا

  جمهورية إيران اإلسالمية
  بنما

  بوتسوانا
  بولندا

  بابوا غينيا الجديدة
  يسلنداأ

  كينيا
  أسبانيا
  ماليزيا
  هايتي
  أوغندا

  جمهورية مولدوفا
  شيلي

  كازاخستان
  موزامبيق

  الجمهورية التشيكية
  جامايكا

  بنغالديش
  نيوزيلندا

  موريشيوس
  إكوادور
  إسرائيل
  زمبابوي
  بيالروس
  الكونغو
  ليتوانيا
  العراق

  جزر القمر
  القوميات المتعددة بوليفيا دولة

  بربادوس
  قبرص

  )١٥بالنيابة عن مجموعة الـ (سيتحدث مندوب سري النكا  سري النكا
  سيشيل

  أوروغواي
  غانا
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  سلوفاكيا
  غابون

  بوركينا فاصو
  نيبال

  كوت ديفوار
  أنغوال

  باراغواي
  توغو

  أفغانستان
  الرٍأس األخضر

  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  صربيا
  بوتان

  غينيا االستوائية
  ميانمار
  ناميبيا

  ترينيداد وتوباغو
  الجمهورية العربية السورية

  أوكرانيا
  إثيوبيا
  المغرب
  النيجر

  الديمقراطيةجمهورية الكونغو 
  غينيا
  بنن

  فلسطين
  تركمانستان

  جورجيا
  موريتانيا
  لشتي -تيمور

  هندوراس
  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  تشاد
  منغوليا

  االتحاد األفريقي
  
  

  تايبيه الصينية
  الكرسي الرسولي

  نظام فرسان مالطة
  منظمة التعاون اإلسالمي
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  التبليغات: سادساً 
  
  

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

  .المستندات وتصوير النصوص معالجة
  

  .مبنى األمم فيفي جميع األماكن المشتركة المهمة  أسالك بدون باإلنترنت لالتصال مجانية تسهيالت وتوجد
  http://www.who.int: العالمية الصحة منظمة موقع   -
  /http://apps.who.int/gb: التنفيذي والمجلس العالمية الصحة جمعية وثائق موقع   -
  

  للبيع المعروضة العالمية الصحة لمنظمةوالتذكارية  اإلعالمية المنتجات

 أحـدث ويعـرض المتجـر .األمـم قصـر فـي ١٥و ١٣ البـوابتين بـين العالميـة الصـحة منظمة مطبوعات بيع متجر يقع
 قــدره بتخفــيض وتبــاع اإلقليميــة، ومكاتبهــا العالميــة الصــحة منظمــة عــن الصــادرة اإلعالميــة والمنتجــات المطبوعــات

 الجمعـة إلـى االثنـين مـن يوميـاً   أبوابـه بيع المطبوعات متجر ويفتحالمنظمة. تذكارات المتجر أيضًا  عرضيو ٪. ٥٠
 الرئيسي المقر في ١٦,٣٠ الساعة إلى ٩,٠٠ الساعة منو   في قصر األمم ١٦,٣٠إلى الساعة  ٩,٠٠من الساعة 

   .العالمية الصحة لمنظمة
  

  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

  
  الطبية الخدمات

  .٠٢٢ ٩١٧ ٤٩٧١لمندوبين الذين يحتاجون إلى العناية الطبية االتصال على الهاتف رقم في إمكان ا
  

   )WHA Appمنظمة الصحة العالمية ( تطبيق
جمعيــــة الصــــحة العالميــــة تطبيــــق منظمــــة الصــــحة العالميــــة تلقــــي معلومــــات محدثــــة عــــن برنــــامج عمــــل  لــــك يتــــيح

المحمـــول. ابحـــث عـــن "جمعيـــة الصـــحة العالميـــة"  علـــى جهـــازكواالطـــالع علـــى الوثـــائق مباشـــرة  والســـتين، الثامنـــة
)World Health Assembly ( التطبيــق علــى  تنزيــلوقــم بفــي "المتجــر" أو امســح "رمــز االســتجابة الســريعة" أدنــاه

بــدءًا مــن  التســجيل كابينــةويمكنــك الحصــول علــى تعريــف الهويــة وكلمــة المــرور الســتخدام التطبيــق بجــوار جهــازك. 
  أيار/ مايو. ١٤
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  المتواصل الفيديو بث
على  جلسات اإلعالمية التقنية بشأن فاشية اإليبوالسيجري بث الجلسة العامة وجلسات اللجنة "أ" واللجنة "ب" وال

على جميع و  شبكة اإلنترنت بلغات األمم المتحدة الست. ويمكن مشاهدة هذا البث على حواسب ماك ومايكروسوفت
  الهواتف المدعمة ببرنامج ويندوز.آيفون وآيباد وأندرويد و  أجهزة األجهزة المحمولة بما في ذلك

  
  :العربية

http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/ar/index.html  
  

  :الصينية
http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/zh/index.html  

  
  :اإلنكليزية

www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/en/index.htmlhttp:// 
  

  :الفرنسية
http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/fr/index.html  

  
  :الروسية

http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/ru/index.html   

  
  

=     =     =  
  
  
  


