
 
  
 
  
  
  
  
  

  والستون الثامنةالعالمية  الصحة جمعية
  
  

  N° 2  ٢العدد 
٢٠١٥أيار/ مايو  ١٩  19 May 2015 

  
  

  ٢٠١٥/ مايو أيار ١٩ الثالثاءاالجتماعات ليوم  برنامج
  

  العامة الجلسة  الساعة
  الجمعية قاعة

  "أ" اللجنة
  XVIII القاعة

  األخرى االجتماعات
  VIIالقاعة 

    الجلسة الثانية  ابعةالر   العامة الجلسة  ٩,٠٠
  لجنة أوراق االعتماد      ١٤,٠٠
    الجلسة الثالثة  الخامسة العامة الجلسة  ١٤,٣٠

  
  الشخصي البريد      المحتويات

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

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

    ١٠    .........................  تقرير عن االجتماعات    :ثانياً 

    ١٥    ........................  التقنية اإلعالمية الجلسات  :الثاً ث
    ١٨    .............................  األخرى االجتماعات  :ابعاً ر 
    ٢٦    ......   العامة الجلسات في المناقشة سير ترتيبات   :امساً خ
  العامة المناقشة في المتحدثين بأسماء مؤقتة قائمة    :ادساً س

    ٢٧    .......................  العامة الجلسات إطار في   

    ٣٠    ........................................  التبليغات  : ابعاً س
    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 ٥٢ة العالمية على الهاتف رقم: بمكتب األمن/ الموظف المناوب في منظمة الصح

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

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

  
  بيانات الجلسات العامة واللجان

  
بيانــات اللجــان إلــى العنــوان و  statementswha68@who.intيرجــى إرســال أيــة بيانــات للجلســات العامــة علــى العنــوان التــالي 

  .dcmdocs@who.intالتالي 
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  برنامج العمل المبدئي لجمعية الصحة  :أوالً 

  
  ٢٠١٥أيار/ مايو  ١٩ ،الثالثاء

  ٩‚٠٠الساعة  -قاعة الجمعية   الجلسة العامة الرابعة
  مناقشة عامة  -  (تابع) ٣البند 

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

  ١ق١٣٦ت  م، القرار ١سجالت/ / ١٣٦/٢٠١٥م تالوثيقتان و  
  ٦٨/٢٨وج

  هاومكافحت الضنك حمى من الوقاية  ٣-١٦البند 
  

  ٤-١٦البند 
  ٦٨/٢٩الوثيقة ج

  باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة
  ٤مؤتمر// أ /٦٨وج ٦٨/٣٠جتان الوثيق

  ١٤,٠٠الساعة  -  VIIالقاعة   لجنة أوراق االعتماد
    

  ١٤,٣٠الساعة  -قاعة الجمعية   الجلسة العامة الخامسة
  مناقشة عامة  -  (تابع) ٣البند 

  ١٤,٣٠الساعة  – XVIII القاعة  أ"الجلسة الثالثة للجنة "
  السارية األمراض  (تابع) ١٦البند 
ومتابعة الدورة  ٢٠١٤ عام في اإليبوال فيروس مرض فاشية     ١-١٦ البند

  االستثنائية للمجلس التنفيذي بشأن اإليبوال
  ٦٨/٢٧وج ٦٨/٢٦وج ٦٨/٢٥وج ٦٨/٢٤الوثائق ج  

  ٦٨/٥٦وج ١تنقيح  ٦٨/٥١وج
  

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

  تقرير لجنة أوراق االعتماد  -
  مناقشة عامة   -  (تابع) ٣ البند



Journal - No.2 - 3 -  ٢العدد  -الجريدة  
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  ٩,٠٠ الساعة -  XVIIIالقاعة   للجنة "أ" الرابعة الجلسة
  شؤون البرنامج والميزانية  ١٢البند 

  المدة منتصف استعراض: ٢٠١٥-٢٠١٤ البرمجية الميزانية تنفيذ  ١-١٢البند 
  ٦٨/٥٤وج ٦٨/٦الوثيقتان ج  

  ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية المقترحة   ٢-١٢البند 
  
  

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

  ١٤,٣٠الساعة  – XVIIIالقاعة   "الجلسة الخامسة للجنة "أ
  التأهب والترصد واالستجابة  ١٥ البند

  الميكروبات مضادات مقاومة  ١-١٥ لبندا
  ١/ مؤتمر/أ /٦٨جو  ٦٨/٢٠وج ٦٨/١٩ج الوثائق  

    وٕاذا سمح الوقت
  شلل األطفال  ٢-١٥البند 

 ٢إضافة  ٦٨/٢١وج ١إضافة  ٦٨/٢١وج ٦٨/٢١الوثائق ج  
  ٣إضافة  ٦٨/٢١وج

  ة العامةفي الجلس ٣فور االنتهاء من البند  -  XVIIالقاعة  "ب" للجنة األولى  الجلسة
  "أ"في اللجنة   ٢- ١٢والبند 

   ١٩البند 
  

  افتتاح أعمال اللجنة
  الرئيس والمقررنواب انتخاب بما في ذلك   -

األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس   ٢٠البند 
  الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل

  
  

 ٣ومات/معل /٦٨جو  ٢معلومات/ /٦٨جو  ٦٨/٣٧ج ائقالوث
  ٢ب/ مؤتمر/ /٦٨جو   ٥/ معلومات/٦٨وج ٤معلومات/ /٦٨جو 

    وٕاذا سمح الوقت:

  الشؤون المالية   ٢١البند 
 كانون ٣١ في المنتهية للسنة المراجعة المالية والبيانات المالي التقرير  ١-٢١ البند

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

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

  ٦٨/٥٨وج ٦٨/٣٩الوثيقتان ج  
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  ٢٠١٧-٢٠١٦جدول تقدير االشتراكات   ٤-٢١البند 
، ٩ق١٣٦ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تالوثيقتان   

  ٦٨/٤٠جو 
  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 

 ٥ق١٣٦م تالقراران ، ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م ت الوثائق  
 ٦٨/٢٢جو  ١إضافة  ٦٨/٢٢جو  ٦٨/٢٢وج ،٦ق١٣٦ت  مو

  ٢ إضافة
  النطاق الواسعة الوخيمة الطوارئ في المنظمة استجابة  ٤-١٥البند 

  ٦٨/٢٣الوثيقة ج  

  الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة إطار  ٢-١١البند 
المقرر اإلجرائي  ،١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تالوثائق   

   ٣/ أ/ مؤتمر/٦٨جو  ٦٨/٥جو ، )٣(١٣٦ت  م

  ٩,٠٠الساعة  - XVIIالقاعة   "ب" للجنة الثانية  الجلسة
  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  

    :ح الوقتواذا سم
  (بند منقول من اللجنة " أ") الصحية الُنظم  ١٧البند 
 من كعنصر والتخدير واألساسية الطارئة الجراحية الرعاية تعزيز  ١-١٧البند 

  الشاملة الصحية التغطية عناصر
، ٧ق١٣٦ت  مالقرار ، ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تالوثيقتان   

  ٦٨/٣١جو 
  ١٤,٣٠الساعة  -  XVIIIالقاعة   للجنة "أ" السابعة الجلسة
  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  

  ١٤,٣٠الساعة  - XVIIالقاعة   "ب" للجنة الثالثة  الجلسة
  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  (تابع) ٢٢بند ال

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

    وٕاذا سمح الوقت:

  (بند منقول من اللجنة " أ") الصحية الُنظم  (تابع) ١٧البند 
 العاملين توظيف بشأن الممارسة لقواعد العالمية المنظمة مدونة  ٢-١٧البند 

  الدولي المستوى على نالصحيي
  ١إضافة  ٦٨/٣٢وج ٦٨/٣٢الوثيقتان ج  

  ١٧,٠٠الساعة  -قاعة الجمعية    العامة السابعةالجلسة 
  الجوائز   ٧البند 

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

  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي   ٦البند 
  ير اللجنتين الرئيسيتينتقار   ٨ البند

    
  في الجلسة العامة ٨مباشرة بعد االنتهاء من البند  -  XVIII القاعة  "أ" للجنة الثامنة  ةالجلس
  تعزيز الصحة طيلة العمر  (تابع) ١٤البند 
  صحة المراهقين  ٣-١٤البند 

  ٦٨/١٥الوثيقة ج  
  بيجينعامًا على إعالن ومنهاج عمل  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  
  لوث الهواء على الصحةالصحة والبيئة: التصدي ألثر ت  ٦-١٤البند 

المقرر اإلجرائي ، ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م ت الوثائق  
  ٢/ أ/ مؤتمر/٦٨جو  ٦٨/١٨جو ، )١٤(١٣٦ت  م
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 في الجلسة العامة  ٨مباشرة بعد االنتهاء من البند  -  XVIIالقاعة  للجنة "ب" الرابعة ةالجلس
   الصحية الُنظم  (تابع) ١٧البند 
 العاملين توظيف بشأن الممارسة لقواعد العالمية لمنظمةا مدونة  (تابع) ٢-١٧البند 

  الدولي المستوى على الصحيين
  ١إضافة  ٦٨/٣٢وج ٦٨/٣٢الوثيقتان ج  

المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/   ٣-١٧البند 
  المغشوشة/ المزيفة

المقرر اإلجرائي ، ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تالوثيقتان   
  ٦٨/٣٣جو  ،)١(١٣٦ت  م

متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق   ٤-١٧البند 
  البحث والتطوير

  ١إضافة  ٦٨/٣٤وج ٦٨/٣٤ج تانالوثيق  
االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار   ٥-١٧البند 

  والملكية الفكرية
المقرر اإلجرائي ، ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م ت الوثائق  

  ١/ ب/ مؤتمر/٦٨جو  ٦٨/٣٥جو ، )١٧(١٣٦ت  م

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

اإلجرائي  المقرر، ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تالوثيقتان   
  ٦٨/٨جو ، )٤(١٣٦ت  م

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

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

  ٦٨/١٠الوثيقة ج  
  ١٤,٣٠الساعة  - XVII القاعة  "ب" للجنة الخامسة الجلسة

  شؤون العاملين  ٢٣ ندالب

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

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



Journal - No.2 - 7 -  ٢العدد  -الجريدة  
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  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٣-٢٣البند 
 ١٢ق١٣٦ت  مالقراران ، ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تالوثيقتان   

  ٦٨/٤٦جو ، ١٥ق١٣٦ت  مو
تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم   ٤-٢٣البند 

  المتحدة
  ٦٨/٤٧الوثيقة ج  

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

  ٦٨/٤٨الوثيقة ج  

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

  األمراض غير السارية  (تابع) ١٣ البند

متابعــــة االجتمــــاع الرفيــــع المســــتوى للجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة فــــي   ٤-١٣البند 
بشـــأن إجـــراء اســـتعراض وتقيـــيم شـــاملين للتقـــدم المحـــرز فـــي  ٢٠١٤ عـــام

  هاالوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحت
  ٦٨/١١الوثيقة ج  

العــبء العــالمي للصــرع وضــرورة العمــل المنســق علــى المســتوى الُقطــري   ٥-١٣البند 
  من أجل التصدي آلثاره الصحية واالجتماعية وآثاره على المعرفة العامة

ــــــــــان    ، ٨ق١٣٦ت  مالقــــــــــرار ، ١/ ســــــــــجالت/١٣٦/٢٠١٥م تالوثيقت
  ٦٨/١٢جو 

   ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٥االثنين، 
  ٩,٠٠الساعة  -  XVIIIالقاعة   لحادية عشرة للجنة "أ"الجلسة ا

 التقارير المرحلية   ١٨ البند

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

  )٨-٦٦ج ص ع(القرار  ٢٠٢٠
ر العالجي الجهود الشاملة والمنسقة المبذولة من أجل التدبي  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:  
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  )١٢-٦٦ج ص علة (القرار أمراض المناطق المدارية المهم  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 عوليد والطفل (القرار صحة األم وال
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
  ستراتيجية تجديد مباني جنيف: أحدث المعلومات عن االعقارات  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

  يةالنظم الصح  
  )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 
مال األدوية على نحو رشيد (القرار التقدم المحرز في استع  نون:  

  )١٦-٦٠ع  ص  ج
  التأهب والترصد واالستجابة  
التأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل   سين:  

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

  )١-٦٠ص ع  ج
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  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 

  وضع القرارات والتقارير في صيغتها النهائية  

مباشرة بعد اختتام أعمال اللجنة "أ"  -ة الجمعية قاع  الجلسة العامة التاسعة
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  (تابع) ٨البند 

  اختتام جمعية الصحة   ٩البند 
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  تقرير عن االجتماعات: ثانياً 
  

    الجلسة العامة األولى
  كوبا)الدكتور روبرتو موراليس أوخيدا (  في مقعد الرئاسة:  

  لستينة واابععية الصحة العالمية السنائب رئيس جم  
  السيد جاغات براكاش ناّدا (الهند)  ثم:  

  رئيس جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين  

  افتتاح الجمعية  ١البند 

افتتح الدكتور روبيرتو موراليس أوخيدا جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين 
ومنظمـة الصـحة العالميـة، بالمـدعوين الخاصـين  ورحب، باسم جمعيـة الصـحة

أي بالسيد مايكل مولر، المدير العام لمكتب األمـم المتحـدة فـي جنيـف بالنيابـة 
وممثــل األمــين العــام لألمــم المتحــدة، وبصــاحب المعــالي المستشــار االتحــادي 
أالن برســيه، رئــيس إدارة الشــؤون الداخليــة فــي االتحــاد السويســري، وبمــوظفين 

ن في جمهورية وكـانتون ومدينـة وجامعـة جنيـف وفـي وكـاالت منظومـة مسؤولي
  األمم المتحدة وبممثلي المجلس التنفيذي.

ودعـــا الـــرئيس الســـيد مايكـــل مـــولر، ممثـــل األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة، الـــذي 
  تحدث إلى الجمعية.

ثــم أعطــى الــرئيس الكلمــة لصــاحب المعــالي المستشــار االتحــادي أالن برســيه، 
  ارة الشؤون الداخلية في االتحاد السويسري.رئيس إد

  تعيين لجنة أوراق االعتماد  ١-١البند 

مـن النظـام الـداخلي  ٢٣على اقتراح الرئيس ووفقـًا للمـادة  ءً عينت الجمعية، بنا
دولــة عضــوًا  ١٢لجمعيــة الصــحة، لجنــة أوراق االعتمــاد المؤلفــة مــن منــدوبي 

  هي كالتالي:
  بلجيكا  

  كولومبيا
  جيبوتي

  بونغا
  بيساو -غينيا

  هندوراس

  ليسوتو
  سنغافورة
  سويسرا

  طاجيكستان
  لشتي -تيمور
  تونغا

  والستين الثامنةانتخاب رئيس جمعية الصحة العالمية  ٢-١البند 
  

مـن النظـام الـداخلي، إلـى النظـر  ٢٤دعا الـرئيس جمعيـة الصـحة، وفقـًا للمـادة 
رئــــيس جمعيــــة فــــي قائمــــة أســــماء المنــــدوبين المقتــــرح ترشــــيحهم فــــي مناصــــب 

  الصحة العالمية الثامنة والستين ونواب الرئيس الخمسة.
  

مـــن النظـــام الـــداخلي، علـــى ترشـــيح  ٧٨ووافقـــت جمعيـــة الصـــحة، وفقـــًا للمـــادة 
الســيد جاغــات براكــاش نــاّدا (الهنــد) وانتخبتــه رئيســًا لجمعيــة الصــحة العالميــة 

  الرئاسة. الثامنة والستين بالتزكية. وتولى السيد جاغات براكاش ناّدا
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اللجنـــة  وٕانشـــاءانتخـــاب نـــواب الـــرئيس الخمســـة ورئيســـي اللجنتـــين الرئيســـيتين  ٣-١البند 
 العامة

  
دعــا الــرئيس جمعيــة الصــحة إلــى النظــر فــي اقتراحــات الترشــيح المقدمــة بشــأن 

  مناصب نواب الرئيس.
  

وانتخـــب األعضـــاء التـــالي ذكـــرهم فـــي مناصـــب نـــواب رئـــيس جمعيـــة الصـــحة 
  ١بالتزكية:

  
  كتورة لي بين (جمهورية الصين الشعبية)الد

  السيد جون ديفيد إدوراد بويس (بربادوس)
  الدكتور فيروز الدين فيروز (أفغانستان)
  السيد فرانشيسكو موّسوني (سان مارينو)
  الدكتورة آوا ماري كول سيك (السنغال)

  
  لتزكية.ًا للجنة با) رئيساللجنة "أ": انتخب الدكتور إدواردو جاراميّلو (المكسيك

اللجنة "ب": انتخب الدكتور مايكـل ماالبـاغ (بـابوا غينيـا الجديـدة) رئيسـًا للجنـة 
  بالتزكية.

  
بلــــدًا تاليــــًا ذكــــره  ١٧مــــن النظــــام الــــداخلي، انتخــــب منــــدوبو  ٢٩ووفقــــًا للمــــادة 

أعضــاء فــي اللجنــة العامــة إلــى جانــب رئــيس الجمعيــة ونــواب رئــيس الجمعيــة 
  ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين:

  
  بوركينا فاصو  

  بوروندي
  جزر القمر

  كوبا
  فرنسا
  غانا

  إندونيسيا
  التفيا

  الجبل األسود

  عمان
  بيرو

  االتحاد الروسي
  جنوب السودان

  الجمهورية العربية السورية
المملكــــة المتحــــدة لبريطانيــــا العظمــــى 

  الشمالية وأيرلندا
  الواليات المتحدة األمريكية

  فييت نام
  

    الجلسة العامة الثانية
  الدكتور جاغات براكاش ناّدا (الهند)  :في مقعد الرئاسة  

  رئيس جمعة الصحة العالمية الثامنة والستين
  

الثامنــــة والســــتين الجلســــة العامــــة  العالميــــة افتــــتح رئــــيس جمعيــــة الصــــحة
  الثانية وألقى خطابًا أمام جمعية الصحة.

                                                           
 يرد ذكر أسماء نواب الرئيس الخمسة حسب ترتيب سحب أسمائهم بالقرعة.    ١
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  لرئيسيتيناعتماد جدول األعمال وتوزيع البنود على اللجنتين ا  ٤-١البند 
أفـــاد الـــرئيس بـــأن اللجنـــة العامـــة أوصـــت بإدخـــال التغييـــرات التاليـــة علـــى   

  ):٦٨/١جدول األعمال المؤقت (الوثيقة ج
 :حذف البنود التالية من جدول األعمال المؤقت  

قبول الدول األعضـاء والـدول األعضـاء المنتسـبة    ٥البند   -
 الجديدة

 المتأخرات الترتيبات الخاصة لتسوية  ٣-٢١البند   -

تقــــــــدير اشــــــــتراكات الــــــــدول األعضــــــــاء والــــــــدول    ٥-٢١البند   -
 ةاألعضاء المنتسبة الجديد

  "إرجــاء النظــر فــي البنــد المقتــرح مــن جــدول األعمــال "الــورم الفطــري
ومشروع القرار المصاحب له إلى الدورة السابعة والثالثين بعد المائة 

 للمجلس التنفيذي. 

  ال "النظم الصحية" من اللجنة "أ" إلى من جدول األعم ١٧نقل البند
 اللجنة "ب" للنظر فيه.

 :"النظر في البنود التالية خالل الجلسة األولى للجنة "أ  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  ١١البند   -
: العالميــــة التقنيــــة االســــتراتيجية مســــّودة: المالريــــا   ٢-١٦البند   -

 ٢٠١٥ عام بعد ما

 الجلسة الثالثة للجنة "أ": النظر في البند التالي خالل  
 ٢٠١٤ عــــام فــــي اإليبــــوال فيــــروس مــــرض فاشــــية   ١-١٦البند   -

ومتابعة الدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي بشأن 
 اإليبوال

 :"النظر في البنود التالية خالل الجلسة الرابعة للجنة "أ  
 ٢٠١٥-٢٠١٤ البرمجية الميزانية تنفيذ  ١-١٢البند   -

  ٢٠١٧-٢٠١٦ المقترحة البرمجية لميزانيةا   ٢-١٢البند   -
 :"النظر في البند التالي خالل الجلسة الثالثة للجنة "ب  

 الداخليتعيين مراجع الحسابات    ٣-٢٢البند   -

  الوثيقـــة وستجّســـدواعُتمـــد جـــدول األعمـــال المؤقـــت فـــي صـــيغته المعّدلـــة. 
  .التعديالت هذه ١تنقيح  ٦٨/١ج

 ١٨سـة العامـة المسـائية فـي يـومي االثنـين واقترح الـرئيس أن تسـتمر الجل  
إلتاحــة الفرصــة للتحــدث  ١٨,٠٠أيــار/ مــايو حتــى الســاعة  ١٩والثالثــاء 

  ألكبر عدد ممكن من المتحدثين.
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ة والثالثــين بعــد المائــة خامســتقريــر المجلــس التنفيــذي عــن دورتيــه ال  ٢البند 
  اإليبوالوعن دورته االستثنائية بشأن  ة والثالثين بعد المائةسادسوال

قـــدم الـــرئيس التقريـــر فـــي غيـــاب رئـــيس المجلـــس التنفيـــذي، الـــوزير محمـــد   
  حسين شريف.

    الجلسة العامة الثالثة
  )الهند( السيد جاغات براكاش ندا    في مقعد الرئاسة:  
  رئيس جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين      
  السيد جون ديفيد إدوارد بويس (باربادوس)  ثم:  

  ة والستينثامنجمعية الصحة العالمية الرئيس  نائب  
  كلمة الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة  ٣البند 

  قدمت المديرة العامة تقريرها عن عمل المنظمة.
وأعلــــــن الـــــــرئيس أن األعضــــــاء الـــــــراغبين فـــــــي تقــــــديم اقتراحـــــــات بشـــــــأن 
 االنتخابــات الســنوية لألعضــاء الــذين يحــق لهــم تعيــين شــخص للعمــل فــي

لمجلـــس التنفيـــذي ينبغـــي أن يقـــدموا هـــذه االقتراحـــات فـــي موعـــد أقصـــاه ا
فـــــــــي  ٢٠١٥أيـــــــــار/ مـــــــــايو  ١٩مـــــــــن يـــــــــوم الثالثـــــــــاء  ١٦,٠٠ الســـــــــاعة
علــى أن تقــدم هــذه االقتراحــات إلــى مســاعد أمــين جمعيــة ، A656 القاعــة
  .ةالصح

  مناقشة عامة  -
ء مع إيالء اهتمام خاص لموضوع "بنا ٣الرئيس النظر في البند استأنف 

نظـم صـحية قـادرة علـى الصــمود". ودعـا أول متحـدِّثَين إلـى الصـعود إلــى 
(الذي تحدث نيابة عن مجلس المنصة على النحو التالي: مندوب عمان 

ـــــوزراء العـــــرب) ومنـــــدوب كولومبيـــــا  ـــــدول ال ـــــذي تحـــــدث نيابـــــة عـــــن ال (ال
 األعضــاء فــي إقلــيم األمــريكتين). وتــال هــذين المتحــدثين منــدوبو كــّل مــن

وجمهوريــــة إيــــران اإلســــالمية  وصــــفه رئــــيس االتحــــاد األوروبــــي)(بالتفيــــا 
والصــين وتايلنــد والواليــات (الــذي تحــدث نيابــة عــن حركــة عــدم االنحيــاز) 

الـدول األعضـاء فـي المتحدة األمريكية والسنغال (الذي تحـدث نيابـة عـن 
) وفرنســـــا ونيجيريـــــا وأســـــتراليا وكنـــــدا والمملكـــــة المتحـــــدة اإلقلـــــيم األفريقـــــي

ـــ ـــدا الشـــماليةلبريطاني ـــا  ا العظمـــى وأيرلن والنـــرويج والبرازيـــل وجنـــوب أفريقي
نــــــام وٕايطاليــــــا والمكســــــيك وســــــنغافورة  واالتحــــــاد الروســــــي وكوبــــــا وفييــــــت

  .وزامبياوبروني دار السالم وباكستان واليونان وجمهورية تنزانيا المتحدة 

    األولى للجنة "أ" الجلسة
  

  ١٠البند 

  يلو (المكسيك)الرئيس: الدكتور إدواردو خيرام
  افتتاح أعمال اللجنة

مـــن النظـــام الـــداخلي لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة،  ٣٤للمـــادة وفقـــًا ألحكـــام 
انتخبــت اللجنــة الســيدة دوركــاس ماكغــاتو (بوتســوانا) والســيد بحــر إدريــس 

نــائبين للــرئيس، والــدكتور ليــيس روفيلــي (إســتونيا) )، أبــو قــردة (الســودان
  .مقرراً 
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مــــة ليطلــــب توجيــــه دعــــوة إلــــى االتحــــاد األوروبــــي وأخــــذ أحــــد الوفــــود الكل
للحضور والمشاركة من دون حق التصويت في مداوالت االجتماعات أو 
ــــة  ــــة الصــــياغة أو ســــواها مــــن التقســــيمات الفرعي ــــة أو أفرق اللجــــان الفرعي

في ه المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصمعالجة ، و ذلكالمتعلقة ب
  لستين.جمعية الصحة العالمية الثامنة وا

البنــد الفرعــي أعلــن الــرئيس أن الوفــد الــذي أخــذ الكلمــة، لطلــب  اســتجابةً و 
 الخميسسُيناقش صبيحة يوم جدول األعمال "شلل األطفال" من  ٢-١٥

  أيار/ مايو. ٢١الموافق 

"النظم الصحية" من جدول األعمـال ُنِقـل إلـى  ١٧وأعلن الرئيس أن البند 
  العامة. اللجنة "ب" عقب نقاش دار في اللجنة 

  إصالح منظمة الصحة العالمية   ١١البند 

  اإلصالح تنفيذ  عن نبذة  ١-١١ البند

 ٦٨/٤ج نظـــر فـــي التقريـــر الـــوارد فـــي الوثيقـــةدعـــا الـــرئيس اللجنـــة إلـــى ال
ومــن  .اإلصــالح تنفيــذ عــن نبــذة: العالميــة الصــحة منظمــة إصــالحبشــأن 

التابعـــة  واإلدارة ئـــيس لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــةإلـــى ر الكلمـــة ثـــم ُأعِطيـــت 
 لجنــــةمــــن أجــــل تــــوفير المعلومــــات الالزمــــة لمناقشــــة لمجلــــس التنفيــــذي ل

ــالتقريرهــذا البنــدالبرنــامج والميزانيــة واإلدارة حــول  ذا ، وبــ. وُأِحــيط علمــًا ب
  ل.هذا البند الفرعي من جدول األعماُأغِلق 

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول   ٢-١١البند 

لجنـــة ئيس هــذا البنـــد الفرعـــي مــن جـــدول األعمـــال ودعــا رئـــيس افتــتح الـــر 
إلـــى إبـــداء بعـــض لمجلـــس التنفيـــذي التابعـــة ل البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة

المالحظـــات االســـتهاللية. وتقـــّرر أن يقـــوم أحـــد أفرقـــة الصـــياغة برئاســـة 
أيار/ مايو،  ٢٠األرجنتين، بعقد اجتماع بعد ظهيرة يوم األربعاء الموافق 

  الرئيس هذا البند. وعّلق

  السارية األمراض  ١٦ البند

  ٢٠١٥ عام بعد ما: العالمية التقنية االستراتيجية مسّودةالمالريا:   ٢-١٦البند 

الرئيس، ُطلب من اللجنة أن تنظر في التقريـر الـوارد فـي  دعوة على بناءً 
 االســـــــــتراتيجيةعـــــــــن  ١ق١٣٦م تومشـــــــــروع القـــــــــرار  ٦٨/٢٨الوثيقـــــــــة ج
 فـــــيالـــــوارد ، ٢٠٣٠-٢٠١٦يـــــة العالميـــــة بشـــــأن المالريـــــا التقن والغايـــــات
ــوأُ  ،١/ ســجالت/١٣٦/٢٠١٥ت  م الوثيقــة  البنــد هــذا مناقشــة أنعــن  نعِل

  "أ". للجنة القادم االجتماع في أنفستَ ستُ 
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  الجلسات اإلعالمية التقنية :   ثالثاً 
  

  مية الثامنة والستين. سُتعقد الجلسات اإلعالمية التقنية التالية أثناء جمعية الصحة العال
  

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

  األسبانيةستتاح خدمات الترجمة الفورية بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية و 
  
شـخص بعـدواها، وحصـدت أرواح  ٢٦ ٠٠٠عن إصابة أكثر من  في غرب أفريقيا المندلعة اإليبوال  أسفرت فاشية 

واإلعـالن  . شخص في تسعة بلدان واقعة في ثالث قارات تشهد سـريانًا نشـطًا للمـرض فيهـا ١١ ٠٠٠ما يزيد على 
الصادر مؤخرًا عن بلوغ ليبيريا اليوم الثاني واألربعين منذ أن ُدِفنت فيها آخـر حالـة مؤكـدة لإلصـابة بـالمرض يبعـث 

. ن ُينظـر إليـه فـي سـياق سالسـل سـريان المـرض الجاريـة فـي كـل مـن غينيـا وسـيراليونعلى التشجيع، ولكـن يجـب أ
وستستعرض هذه وتبقى ليبيريا متيقظة ويتواصل بذل جهود مكثفة لبلوغ مرحلة انعدام الحاالت في غينيا وسيراليون. 

والخطـوات المقبلـة لضـمان  ا هذاالجلسة اإلعالمية التقنية حالة أزمة اإليبوال  والعبر الرئيسية المستخلصة حتى يومن
. وسيكون من بين المتحدثين ممثلون عن الـدول المتضـررة بلوغ اإلقليم مرحلة قطع سريان اإليبوال واستمراره في ذلك

  المستجيبة.المنظمات و 
  

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

  األسبانيةة بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية و ستتاح خدمات الترجمة الفوري
  

، إلـى التوصـل ٢٠١٥سيهدف مؤتمر األطراف الحادي والعشرون الذي سُيعقد في باريس في كانون األول/ ديسـمبر 
دهور إلى اتفـاق عـالمي بشـأن تغيُّـر المنـاخ. ومـن شـأن االتفـاق النـاجح أن يسـاعد علـى تالفـي المخـاطر الصـحية للتـ

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 

  .تلوث الهواء التي يتجاوز عددها سبعة ماليين وفاة سنوياً 
  

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

  بشأن األمراض غير المعدية (غير السارية)
  األسبانيةة و ستتاح خدمات الترجمة الفورية بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسي

  
  

بوســائل ملحــوظ علــى المســتوى الــوطني فــي التصــدي لألمــراض غيــر الســارية خــالل الســنوات الماضــية، ُأحــِرز تقــدم 
ها مــن ميزانيــة لتنفيــذتقتــرن ب ألمــراض غيــر الســاريةمنفــذة بشــأن ازيــادة عــدد البلــدان التــي لــديها سياســة وطنيــة منهــا 
ها مواءمـــة سياســـاتكثيـــرة فـــي بلـــدان . وبـــدأت ٢٠١٣فـــي عـــام منهـــا  ٪٥٠ إلـــى ٢٠١٠٪ مـــن البلـــدان فـــي عـــام ٣٢

بشـأن الوقايـة لمنظمـة لوخطـة العمـل العالميـة  غايات العالمية التسـع المتعلقـة بـاألمراض غيـر السـاريةمع الومواردها 
  .حقيق مكاسب لم يسبق لها مثيل، من أجل ت٢٠٢٠-٢٠١٣غير السارية ومكافحتها من األمراض 

  
ها بشـأن األمـراض غيـر اللتزاماتالبلدان  تنفيذ كيفية  األسئلة التالية: جلسة اإلعالمية التقنية الهذه  تتقصى وسوف 

لبــدء المرحلــة التاليــة مــن الوقايــة مــن األمــراض البلــدان وكيــف ســتتحفز   الســارية؟ ومــا هــي التحــديات التــي تواجههــا؟
  دان التقدم الُمحرز؟؟  وكيف ترصد البل٢٠١٥غير السارية ومكافحتها في حقبة ما بعد عام 

  
كما سُتحدد الجلسة اإلعالمية التقنية المؤشـرات التـي ستسـتخدمها المنظمـة فـي تبليـغ الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة 

  عن التقدم الُمحرز في تنفيذ هذه االلتزامات الوطنية األربعة المحددة بإطار زمني. ٢٠١٧في عام 
  
  

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

  األسبانيةستتاح خدمات الترجمة الفورية بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية و 
  

حية. وتعطــي هــذه الجلســة اإلعالميــة التقنيــة يضــع العــبء المتزايــد للســرطان ضــغوطًا هائلــة علــى ُنظــم الرعايــة الصــ
الوفود نبذة عامة عن الممارسات الناجحـة فـي مجـال الوقايـة مـن السـرطان ومكافحتـه، وتجمـع آراء الـدول األعضـاء 
بشأن التقدم الُمحرز واإلجراءات ذات األولوية التي ُنفذت من أجل الحد من وباء السرطان كجزء ال يتجزأ مـن تنفيـذ 

والوثيقـة الختاميـة الصـادرة عـن  ٢٠١١الوطنيـة التـي يـنص عليهـا اإلعـالن السياسـي لألمـم المتحـدة لعـام  االلتزامـات
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 ٢٠٢٠-٢٠١٣بشــأن األمــراض غيــر الســارية 
دعم الجهــود الوطنيــة المبذولــة فــي مكافحــة الســرطان، وكيــف تــتمكن الوكالــة الدوليــة لــتوســيع نطــاق اســتجابتها أجــل 

عامــًا مــن تأسيســها مــن ِقبــل جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة عشــر، مــن تقــديم البيِّنــات  ٥٠لبحــوث الســرطان، بعــد 
  لمكافحة السرطان. العلمية الوثيقة الالزمة
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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 

  عن طريق وضع استراتيجيات عالمية لقطاع الصحة - المنقولة جنسياً 
  األسبانيةرية بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية و ستتاح خدمات الترجمة الفو 

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

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

. ومــع اإلقــرار بالنجاحــات العديــدة التــي ٢٠١٥عناصــر رئيســية فــي برنــامج الصــحة لمــا بعــد عــام  شــكلاألقــاليم وستُ 
منصف. وهنـاك فـرص جديـدة تتيحهـا األدويـة والتكنولوجيـات تحققت حتى يومنا هذا، فإن التقدم مازال متفاوتًا وغير 

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

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

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

  ٢٠١٥أيار / مايو  ١٩ ،الثالثاء
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

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

  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 

  ليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في إق
  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

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  XXIVالقاعة 

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

  .للمرأة المتحدة األمم هيئةو  للسكان
  .األسبانيةو  والبرتغالية اإلنكليزيةب ةستتاح خدمات الترجمة الفوري

  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 

كمبوديــــا والصــــين ميكونــــغ. تنظمــــه وفــــود البلــــدان األعضــــاء فــــي حــــوض ميكونــــغ (
يقتصــر الــدخول وجمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية وميانمــار وتايلنــد وفييــت نــام). 

   على حاملي الدعوات.

  ١٤,١٥-١٢,١٥الساعة 
  XVIالقاعة 

  االجتماع الثامن لوزراء الصحة في دول حركة عدم االنحياز.
  .األسبانيةالروسية و ستتاح خدمات الترجمة الفورية بالعربية واإلنكليزية والفرنسية و 

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIIIالقاعة 

االلتـــزام السياســـي والجهـــود العالميـــة المبذولـــة مـــن أجـــل تســـريع االســـتخدام المســـؤول 
ــــة والصــــحة  ــــادرة السياســــة الخارجي ــــدان مب لمضــــادات الجــــراثيم. تنظمــــه مجموعــــة بل

أفريقيــا وتايلنــد) مــع العالميــة (البرازيــل وفرنســا وٕاندونيســيا والنــرويج والســنغال وجنــوب 
وهولنــــــدا  وملــــــديف وميانمــــــار وألمانيــــــا والهنــــــدوبوتــــــان وفــــــود أســــــتراليا وبــــــنغالديش 

  الشمالية. وأيرلنداوالسويد والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى النكا  وسري
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  ١٤,٠٠-١٢,٤٥الساعة 
  XVالقاعة 

  اجتماع التنسيق اإلقليمي للدول األعضاء في الجماعة الكاريبية.

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠ساعة ال
  VIIIالقاعة 

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

  ١٩,٠٠-١٧,٠٠الساعة 
  XXVIIالقاعة 

  االجتماع الوزاري الثاني المعني بالصحة لمنظمة التعاون االقتصادي
  

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥الساعة 
  IVالقاعة 

  شرق المتوسط التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم 

  ١٩,٣٠-١٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

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

وزيلندا والنرويج والسنغال وأستراليا وكولومبيا وغواتيماال والمكسيك وهولندا وني
  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 
  XIIقاعة ال

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 
  XXIIقاعة ال

في اتفاقية المنظمة  تعزيز التآزر بين جمعية الصحة العالمية ومؤتمر األطراف
. تنظمه وفود البرازيل وبنما اإلطارية بشأن مكافحة التبغ (االتفاقية اإلطارية)

  واالتحاد الروسي.
بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية ستتاح خدمات الترجمة الفورية 

  .بانيةاألسو 

  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٠ ،األربعاء
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  .م األفريقي التابع للمنظمةاجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقلي
  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.
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  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.

  ١١,٠٠-٩,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

اجتماع المجموعة الخماسية لوفود دول أفغانستان وجمهورية إيران اإلسالمية 
عراق وباكستان األعضاء في المنظمة والمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط التابع وال

  للمنظمة.
  ١٣,٠٠-١١,٠٠الساعة 
  XVالقاعة 

  .الخليجي التعاون مجلس دول في الصحة وزراء مجلس اجتماع

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  VIIالقاعة 

ات المتحدة جمهورية تنزانيا المتحدة والواليشيلي و صحة المراهقات. تنظمه وفود 
  األمريكية وزمبابوي.

  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.

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIV القاعة 

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

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥الساعة 
  IVالقاعة 

  نظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للم

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥الساعة 
  IXالقاعة 

الموارد البشرية العالمية من أجل تصريف الشؤون الصحية: ما هي آثار قرارات 
المنظمة على القوى العاملة الصحية؟ تنظمه الجمعية الطبية العالمية، والمجلس 
الدولي للممرضين والممرضات، واالتحاد الدولي لرابطات طالب الطب، واالتحاد 

منظمة إنتراهيلث الدولية، واالتحاد العالمي للعالج الطبيعي، و ي للصيدلة، الدول
  واالتحاد العالمي لطب األسنان، والتحالف العالمي للقوى العاملة الصحية.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

مبيـق االصحة والعافية في حاالت الطوارئ. تنظمه وفود هايتي والعـراق ولبنـان وموز 
نـرويج ونيوزيلنـدا وسـيراليون واإلمـارات العربيـة المتحـدة والواليـات المتحـدة وهولندا وال
  األمريكية.

  باإلنكليزية والفرنسية.ستتاح خدمات الترجمة الفورية 

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

تحقيــــق الغــــرض الخــــاص بالتغطيــــة الروتينيــــة فــــي خطــــة العمــــل العالميــــة الخاصــــة 
 تنظمه وفـودمله من أجل العودة إلى المسار الصحيح؟ باللقاحات: ما الذي يمكن ع

  .والواليات المتحدة األمريكية جمهورية الكونغو الديمقراطية وتايلند
  باإلنكليزية والفرنسية.ستتاح خدمات الترجمة الفورية 
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  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIIالقاعة 

لغينيـة. تنظمـه اجتماع غير رسمي لوزراء الصحة في البلدان المتضررة من الدودة ا
  .يقتصر الدخول على حاملي الدعواتأمانة المنظمة. 

  باإلنكليزية والفرنسية.ستتاح خدمات الترجمة الفورية 

  ٢٠,٠٠-١٩,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

المــــوارد البشــــرية العالميــــة مــــن أجــــل تصــــريف الشــــؤون الصــــحية: مدونــــة المنظمــــة 
 -صحيين على المستوى الـدولي العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين ال

اإلنجازات المبدئية والتحديات المستقبلية. تنظمه المنظمة الدولية للتعاون في مجـال 
الرعاية الصحية، ومبادرة تعزيـز القـوى العاملـة الصـحية، وحملـة العـاملين الصـحيين 
مــن أجــل الجميــع، وفريــق الخبــراء االستشــاري التــابع للمنظمــة والمعنــي باســتعراض 

  ونات، والتحالف العالمي للقوى العاملة الصحية.المد

  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 

  دول األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة.اجتماع وفود ال
  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 
  XXIIIالقاعة 

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

  باإلنكليزية والفرنسية.ستتاح خدمات الترجمة الفورية 

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIالقاعة 

ـــدة  ـــة الجدي ـــذ االســـتراتيجية العالمي ـــا: صـــوب تنفي ـــدمًا فـــي مكافحـــة المالري المضـــي ق
مبيـــق وجنــوب أفريقيـــا وتايلنـــد اوز للمنظمــة. تنظمـــه وفــود أســـتراليا والصـــين وكينيــا وم

  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 ودعم نقل التكنولوجيـا. تنظمـه وفـود فرنسـا محوث والتنمية وتنسيقهتعزيز تمويل الب

والنــــرويج وجنــــوب أفريقيــــا وسويســــرا وأمانــــة المنظمــــة، والبرنــــامج الخــــاص المعنــــي 
  بالبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية.

  .واإلسبانية باإلنكليزية والفرنسيةستتاح خدمات الترجمة الفورية 
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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.

  ١٩,١٥-١٧,٤٥الساعة 
  XXIVالقاعة 

إلـى تحقيـق الصـحة الشـاملة  انطالقًا مـن مكافحـة األيـدز والعـدوى بفيروسـه ووصـوالً 
نمــوذج قابــل للتكــرار. ينظمـــه  2.0DREAM فــي أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكبـــرى: 

  وفدا إيطاليا وموزامبيق.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

إتاحة األدوية الجديدة: كيـف يمكـن لُنظمنـا الصـحية أن تمولهـا؟ تنظمـه وفـود شـيلي 
  وكولومبيا والهند.
  .األسبانيةباإلنكليزية و رجمة الفورية ستتاح خدمات الت

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

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

  الدولي لتنظيم األسرة.

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

  .تنظمه أمانة المنظمة حفل استقبال. -تحية لجهود العاملين الصحيين 

  ٢٠١٥أيار/ مايو  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 

  األفريقي التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم 
  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 

  ود الدول األعضاء في إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة.اجتماع وف

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

ة كعنصر من عناصر التغطيالرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخدير تعزيز 
. تنظمه وفود كينيا ونيجيريا ورواندا الصحية الشاملة: االلتزامات الخاصة بالتنفيذ

  والسنغال وسري النكا وفييت نام والواليات المتحدة األمريكية وزامبيا.
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  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIالقاعة 

بدءًا من القرار ووصوًال إلى العمل العالمي. تنظمه  -اضطرابات طيف التوحد 
وماليزيا وجمهورية كوريا ورومانيا وتايلند  واليابان غالديش وبوتان وٕايطالياوفود بن

  وأمانة المنظمة.

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

كيف يمكن دمج حقوق الطفل في االستراتيجية العالمية الجديدة بشأن صحة المرأة 
  ي.روغواو 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 

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

  باإلنكليزية والفرنسية.ستتاح خدمات الترجمة الفورية 

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

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

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

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIIالقاعة 

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

  باإلنكليزية والفرنسية.ستتاح خدمات الترجمة الفورية 

  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٣ ،السبت
  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

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

  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 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥الساعة 
  IVالقاعة 

  دول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.اجتماع وفود ال
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  ٢٠١٥أيار/ مايو  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 

  ود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.اجتماع وف
  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 

  اء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعض

  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 لفورية ستتاح خدمات الترجمة ا

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIالقاعة 

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

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

األنشـــطة المناهضـــة للصـــور التحذيريـــة علـــى منتجـــات  اســـتراتيجيات صـــد هجمـــات
  وتايلند.سري النكا و  تنظمه وفود بنغالديش التبغ. 

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥الساعة 
  IVالقاعة 

  رق المتوسط التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم ش

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIIالقاعة 

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

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

  باإلنكليزية والفرنسية.ستتاح خدمات الترجمة الفورية 
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  ٢٠١٥أيار/ مايو  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 

  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.

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIIIالقاعة 

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

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

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

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

للوقايــة  اللجنــة الدوليــة، 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 ، الطــب والبيولوجيــا بالموجــات فــوق الصــوتية فــي مجــالي
  العائالت.

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

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

 إلجـــراء المناســـبة الترتيبـــات، بشـــأن إصـــالح جمعيـــة الصـــحة، أن تتخـــذ المـــديرة العامـــة ٢١-٥٢ج ص عطلـــب القـــرار 
 . العامــة المناقشــة أثنــاء االقليميــة أو الجماعيــة البيانــات قــاء، ولهــذه الغايــة شــجع إلمقتضــبة عامــة جلســة فــي النقــاش

  كلمة). ٥٥٠( خمس دقائققصروا بياناتهم على والمطلوب من المندوبين في هذا الصدد هو أن ي
  

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

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

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

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

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

ــدانهم؛ ومــا هــي ٢٠٠٥عليهــا فــي اللــوائح الصــحية الدوليــة ( ) (اللــوائح) ضــمن التطــوير العــام للــنظم الصــحية فــي بل
أفضــل مؤشــرات وغايــات رصــد التقــدم فيمــا يتعلــق ببنــاء الــنظم الصــحية القــادرة علــى الصــمود؛ وكيــف يمكــن أن تقــدم 

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

  
  كوت ديفوار

  موناكو
  أيسلندا

  األرجنتين
  جمهورية فنزويال البوليفارية

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

  الطةم
  الفلبين
  السويد

  لكسمبرغ
  بيرو
  الهند

  إندونيسيا
  اليابان
  البرتغال
  نيكاراغوا
  تونس

  جمهورية كوريا
  سلوفينيا
  الجزائر
  تركيا

  جمهورية إيران اإلسالمية
  بنما

  بوتسوانا
  بولندا

  سلوفاكيا
  كينيا

  أسبانيا
  ماليزيا
  هايتي
  أوغندا

  جمهورية مولدوفا
  شيلي

  تركمانستان
  ملديف

  لتشيكيةالجمهورية ا
  جامايكا

  بنغالديش
  نيوزيلندا
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  موريشيوس
  إكوادور
  إسرائيل
  زمبابوي
  بيالروس
  الكونغو
  ليتوانيا
  العراق

  جزر القمر
  القوميات المتعددة بوليفيا دولة

  بربادوس
  قبرص

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

  أوروغواي
  غانا

  موريتانيا
  غابون
  نا فاصوبوركي
  نيبال

  باراغواي
  توغو

  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  بنن

  بوتان
  غينيا االستوائية

  ميانمار
  ناميبيا

  ترينيداد وتوباغو
  الجمهورية العربية السورية

  أوكرانيا
  إثيوبيا
  المغرب
  النيجر

  جمهورية الكونغو الديمقراطية
  أفغانستان

  غينيا
  فلسطين

  كازاخستان
  جورجيا
  تيلش -تيمور

  هندوراس
  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  تشاد
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  مالي
  سانت كيتس ونيفيس

  أوزباكستان
  الكاميرون
  مدغشقر

  سان تومي وبرينسيبي
  موزامبيق

  بيساو –غينيا 
  مالوي

  
  االتحاد األفريقي
  تايبيه الصينية

  الكرسي الرسولي
  نظام فرسان مالطة

  منظمة التعاون اإلسالمي
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  التبليغات: سابعاً 
  
  

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

  .المستندات وتصوير النصوص معالجة
  

  .األممفي جميع األماكن المشتركة المهمة في مبنى  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 عالميةال 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 ويفتح. المتجر أيضًا تذكارات المنظمة 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 اتالعالق 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 ٤٩٧١في إمكان المندوبين الذين يحتاجون إلى العناية الطبية االتصال على الهاتف رقم 
  

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

والســـتين، واالطـــالع علـــى الوثـــائق مباشـــرة علـــى جهـــازك المحمـــول. ابحـــث عـــن "جمعيـــة الصـــحة العالميـــة"  الثامنـــة
)World Health Assembly رمــز االســتجابة الســريعة" أدنــاه وقــم بتنزيــل التطبيــق علــى ) فــي "المتجــر" أو امســح"

جهــازك. ويمكنــك الحصــول علــى تعريــف الهويــة وكلمــة المــرور الســتخدام التطبيــق بجــوار كابينــة التســجيل بــدءًا مــن 
  أيار/ مايو. ١٤
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  المتواصل الفيديو بث
المية التقنية بشأن فاشية اإليبوال على سيجري بث الجلسة العامة وجلسات اللجنة "أ" واللجنة "ب" والجلسات اإلع

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

  
  :العربية

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

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

  
  :اإلنكليزية

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

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   

  
  
  
  

  


