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  May 2015 21 ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢١

  
  

  ٢٠١٥/ مايو أيار ٢١ الخميس،االجتماعات ليوم  برنامج
  

  العامة الجلسة  الساعة
  الجمعية قاعة

  "أ" اللجنة
  XVIII القاعة

  اللجنة "ب"
  XIIالقاعة 

  الجلسة الثانية  الجلسة السادسة    ٩,٠٠
  الجلسة الثالثة  السابعة الجلسة    ١٤,٣٠
      السابعة الجلسة  ١٧,٠٠

      
    المحتويات

  ٢    ................................................  الصحة جمعيةل المبدئي عملال برنامج  :أوالً 
  ٩    .............................................................  تقرير عن االجتماعات    ثانيًا:
  ١٣    ...........................................................  التقنية اإلعالمية الجلسات  :ثالثاً 
  ١٥    .................................................................  األخرى االجتماعات  :رابعاً 

  ٢٠    ........................................................................   التبليغات    :خامساً 

  (ستتاح الخدمات الكاملة للترجمة الفورية)فريق الصياغة  اتاجتماع 
ومتابعة  ٢٠١٤فاشية مرض فيروس اإليبوال في عام   ١- ١٦البند 

  الدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي بشأن اإليبوال
  ١٢,٣٠-٩,٣٠الساعة   XXIIالقاعة 

  ١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة   XXIIالقاعة   إطـار المشاركة مـع الجهات الفاعـلة غير الــدول  ٢- ١١البند 
  ٢١,٠٠-١٨,٠٠الساعة   XXIIالقاعة   *معالجة آثار تلوث الهواء على الصحة –الصحة والبيئة   ٦- ١٤البند 
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  برنامج عمل جمعية الصحة  :أوالً 
  

  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢١ الخميس
  ٩,٠٠الساعة  -  XVIIIالقاعة   للجنة "أ" ةلسادسا الجلسة

  مسّودة التقرير األول للجنة "أ"  ١-١٢البند 
  وفيها قراران بعنواني: ٦٨/٦٥الوثيقة (مسودة) ج  

  ٢٠١٧-٢٠١٦ المقترحة البرمجية الميزانية -  ٢-١٢البند 
  
  

  االمالري بشأن العالمية التقنية والغايات االستراتيجية -
٢٠٣٠-٢٠١٦  

  تعزيز الصحة طيلة العمر  ١٤البند 
  الصحةمعالجة آثار تلوث الهواء على  –الصحة والبيئة   ٦-١٤ البند

/ ١٣٦/٢٠١٥م تو ٢/أ/ مؤتمر/٦٨وج ٦٨/١٨الوثائق ج  
  )١٤(١٣٦م تالمقرر اإلجرائي  ،١سجالت/

  التأهب والترصد واالستجابة   ١٥ البند
  شلل األطفال  ٢-١٥ البند

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

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

  ١إضافة  ١/ أ/ مؤتمر/٦٨وج

  ٩,٠٠الساعة  -  XVIIالقاعة  "ب" للجنة الثانية  الجلسة
   "ب" مسّودة التقرير األول للجنة  
  بعنوان: واحدوفيها مقرر إجرائي  ٦٨/٦٦(مسودة) جالوثيقة   
بما فيها األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة،  -  

  القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل
  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 حالة  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 
  ، ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تو ٦٨/٤٠الوثيقتان ج  

  ٩ق١٣٦ت  مالقرار 
  مراجعة الحسابات والمراقبةشؤون   ٢٢ البند

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١-٢٢البند 
  EBPBAC22/4 و ٦٨/٥٩وج ٦٨/٤١ج لوثائقا  

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٢-٢٢البند 
  EBPBAC22/4 و ٦٨/٦٠وج ٦٨/٤٢ج الوثائق  

    واذا سمح الوقت:
  الصحية الُنظم  (تابع) ١٧البند 

 من كعنصر والتخدير واألساسية الطارئة الجراحية الرعاية تعزيز   ١-١٧البند 
  الشاملة الصحية التغطية عناصر

  ،١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تو ٦٨/٣١جالوثيقتان   
  ٧ق١٣٦ت  مالقرار 

  ١٤,٣٠الساعة  -  XVIIIالقاعة   للجنة "أ" السابعة الجلسة
  التأهب والترصد واالستجابة  (تابع) ١٥البند 

  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (تنفيذ   ٣-١٥البند 
/ ١٣٦/٢٠١٥م تو ١إضافة  ٦٨/٢٢وج ٦٨/٢٢الوثائق ج  

  ٦ق١٣٦م تو ٥ق١٣٦م ت، القراران ١سجالت/
    واذا سمح الوقت:

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

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

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

    وٕاذا سمح الوقت:
   الصحية الُنظم  (تابع) ١٧البند 
 العاملين توظيف بشأن الممارسة لقواعد العالمية المنظمة مدونة  ٢-١٧البند 

  الدولي المستوى على الصحيين
  ٣/ ب/ مؤتمر/٦٨وج ١إضافة  ٦٨/٣٢وج ٦٨/٣٢ج ائقالوث  
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  ١٧,٠٠الساعة  -قاعة الجمعية    العامة السابعةالجلسة 
  الجوائز   ٧البند 

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

  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي   ٦البند 
  ٦٨/٦٤ج الوثيقة  

  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  ٨ البند
    

  في الجلسة العامة ٨مباشرة بعد االنتهاء من البند  -  XVIII القاعة  "أ" للجنة الثامنة  ةالجلس
  تعزيز الصحة طيلة العمر  (تابع) ١٤البند 
  رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ١-١٤البند 

  ٦٨/١٣الوثيقة ج       
  ٢٠١٥الصحة في خطة التنمية لما بعد عام   ٢-١٤البند 

  ٦٨/١٤الوثيقة ج       
  صحة المراهقين  ٣-١٤البند 

  ٦٨/١٥الوثيقة ج  
  عامًا على إعالن ومنهاج عمل بيجين ٢٠المرأة والصحة:   ٤-١٤البند 

  ٦٨/١٦الوثيقة ج  
االجتماعية واالقتصادية: إجراءات مستدامة عبر المساهمة في التنمية   ٥-١٤البند 

القطاعات من أجل تحسين الصحة واإلنصاف في مجال الصحة 
  (متابعة المؤتمر العالمي الثامن بشأن تعزيز الصحة)

  ٦٨/١٧الوثيقة ج  

 في الجلسة العامة  ٨مباشرة بعد االنتهاء من البند  -  XVIIالقاعة  للجنة "ب" الرابعة ةالجلس
  الصحية الُنظم  (تابع) ١٧ البند
المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/   ٣-١٧البند 

  المغشوشة/ المزيفة
لمقرر ، ا١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تو ٦٨/٣٣الوثيقتان ج  

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

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

/ ١٣٦/٢٠١٥م تو ١/ ب/ مؤتمر/٦٨وج ٦٨/٣٥الوثائق ج  
  )١٧(١٣٦ت  مالمقرر اإلجرائي ، ١سجالت/

  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 ٦٨/٨جالوثيقتان   
  ، )٤(١٣٦ت  ماإلجرائي 

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  
    واذا سمح الوقت:

  السارية األمراض  (تابع) ١٦ البند
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  (تابع) ٤-١٦البند 

  ٤/ أ/ مؤتمر/٦٨وج ٤/ أ/ مؤتمر/٦٨وج ٦٨/٣٠الوثائق ج  
  ١إضافة 

  ١٤,٣٠الساعة  - XVII القاعة  "ب" للجنة الخامسة 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 ت ٦٨/٤٦ج الوثيقتان  

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

  المتحدة
  ٦٨/٤٧الوثيقة ج  



Journal - No.4 - 6 -  ٤العدد  -الجريدة  

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

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

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

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

العــبء العــالمي للصــرع وضــرورة العمــل المنســق علــى المســتوى الُقطــري   ٥-١٣البند 
  ثاره على المعرفة العامةمن أجل التصدي آلثاره الصحية واالجتماعية وآ

  ،١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تو ٦٨/١٢جالوثيقتان   
  ٨ق١٣٦ت  مالقرار 

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

  األمراض السارية  (تابع) ١٦البند 
ومتابعة الدورة االستثنائية  ٢٠١٤في عام  فاشية مرض فيروس اإليبوال  (تابع) ١- ١٦البند 

  للمجلس التنفيذي بشأن اإليبوال
 ٦٨/٥٦وج ٦٨/٢٧وج ٦٨/٢٦وج ٦٨/٢٥وج ٦٨/٢٤الوثائق ج

  ١تنقيح  ٦٨/٥١وج
  الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة إطار  (تابع) ٢- ١١البند 

  ،١إضافة  ٣/ أ/ مؤتمر/٦٨وج ٣/ أ/ مؤتمر/٦٨وج ٦٨/٥الوثائق ج
  )٣(١٣٦ت  مالمقرر اإلجرائي  ،١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تو

   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
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:  
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  األمراض السارية  
  )١٦-٦٤استئصال داء التنينات (القرار ج ص ع  دال:  
  )٢١-٦٥ص ع جالتخلص 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 السادسة 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

  ٦٨/٣٦ج الوثيقة  
  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 
التقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد (القرار   نون:  

  )١٦-٦٠ع  ص  ج



Journal - No.4 - 8 -  ٤العدد  -الجريدة  

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

  التأهب والترصد واالستجابة  
التوصل التأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات األنفلونزا و   سين:  

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

  )١-٦٠ص ع  ج

  ١٤,٣٠ الساعة -  XVIIالقاعة  "ب" للجنة السابعة 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"  -قاعة الجمعية   الجلسة العامة التاسعة
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  (تابع) ٨البند 

  اختتام جمعية الصحة   ٩البند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Journal - No.4 - 9 -  ٤العدد  -الجريدة  

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

  تقرير عن االجتماعات: ثانياً 
  

    السادسةالجلسة العامة 
  )جاغات براكاش ناّدا (الهندالسيد   في مقعد الرئاسة:  

  لستينواثامنة عية الصحة العالمية الرئيس جم    
  )السيد جون ديفيد إدوارد بويس (باربادوس    ثم:  

  الثامنة والستينرئيس جمعية الصحة العالمية ل النائب الثاني    

  تقرير لجنة أوراق االعتماد  -

 جمعيــــة أقرتــــه الــــذي) ٦٨/٦٣قــــدم الــــرئيس تقريــــر لجنــــة أوراق االعتمــــاد (الوثيقــــة ج
  .الصحة

  المناقشة العامة   -  ( تابع) ٣البند 

  
مـع إيـالء اهتمـام خـاص لموضـوع "بنـاء  ٣النظر في البند واستأنفت جمعية الصحة 

المتحدثين إلى الصعود إلى المنصـة  ا الرئيسودع ."الصمودنظم صحية قادرة على 
وبــــنن وبوتــــان  وبرينســــيبيتــــومي  نعلــــى النحــــو التــــالي: منــــدوبو جــــزر القمــــر وســــا

وجورجيــا وغينيــا االســتوائية وبــاراغواي والجمهوريــة العربيــة الســورية وٕاثيوبيــا والنيجــر 
 الديمقراطيــــة الشــــعبيةجمهوريــــة الو وغينيــــا و  ترينيــــداد وتوبــــاغوونيبــــال وأفغانســــتان و 

مبيـــــق ومـــــالوي وروانـــــدا وجـــــزر ســـــليمان اوأوزبكســـــتان والكـــــاميرون ومدغشـــــقر وموز 
 الطـةموالكرسي الرسولي ونظام فرسان  تايبيه الصينيةو وبوروندي واالتحاد األفريقي 
وأرجئـت  األعمـال جـدول من البند هذا مناقشة واختتمت .ومنظمة التعاون اإلسالمي

  الجلسة.

    الرابعة للجنة "أ"الجلسة 

  

  ١٢البند 

  ١-١٢ البند

  الرئيس: الدكتور إدواردو جاراميّلو (المكسيك)

  والميزانيةالبرنامج  شؤون

  : استعراض منتصف المدة٢٠١٥-٢٠١٤تنفيذ الميزانية البرمجية 

 ٦٨/٦افتتح الرئيس مناقشة هذا البند الفرعي واسترعى انتباه اللجنة إلـى الـوثيقتين ج
لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة رئــيس  الــرئيس أدلــى وبنــاًء علــى دعــوة. ٦٨/٥٤وج

فُـتح بـاب المناقشـة أمـام . ثـم المالحظـات التمهيديـةبـبعض  التابعة للمجلـس التنفيـذي
. وأحاطـت اللجنــة علمــًا بــالتقرير الحضـور وردت األمانــة علــى القضـايا التــي ُطرحــت

ــــة ج ــــي الوثيق ــــوارد ف ــــذ ٦٨/٦ال ــــة تنفي ــــة الميزاني  اســــتعراض: ٢٠١٥-٢٠١٤ البرمجي
  .األعمال جدول من الفرعي البند هذا مناقشة واختتمت، المدة منتصف
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  ٢٠١٧-٢٠١٦ المقترحة البرمجية الميزانية  ٢-١٢البند 
هــذا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال ودعــا إلــى النظــر فــي مناقشــة افتــتح الــرئيس   

وفـــي التقريـــر الـــوارد فـــي  ٧/ معلومـــات/٦٨وج ١إضـــافة  ٦٨/٧وج ٦٨/٧الوثـــائق ج
طلــــع أ. و ٢٠١٧-٢٠١٦ المقترحــــة البرمجيـــة الميزانيــــة :المعنونــــة ٦٨/٥٥الوثيقـــة ج

لجنـــــة البرنـــــامج والميزانيـــــة واإلدارة التابعـــــة للمجلـــــس التنفيـــــذي اللجنـــــة علـــــى رئـــــيس 
المناقشـــات التـــي أجريـــت خـــالل الـــدورة األخيـــرة للجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة. 
وأدلــى الــرئيس بــبعض المالحظــات التمهيديــة وتــال التعــديالت المقتــرح إدخالهــا علــى 

: ١إضـــافة  ٦٨/٧الـــوارد فـــي الوثيقـــة جومشـــروع القـــرار  ٧/ معلومـــات/٦٨جالوثيقـــة 
  .٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجية الميزانيةقرار:  مشروع

 المســــائل المطروحــــة. علــــىردت األمانــــة و  دعــــا الحضــــور إلــــى اإلدالء بتعليقــــاتهمو 
  اللجنة. التحدث إلى المديرة العامة إلى ودعيت 

    للجنة "أ" خامسةالجلسة ال
  والميزانية البرنامج شؤون  (تابع) ١٢البند 

  ٢٠١٧-٢٠١٦ المقترحة البرمجية الميزانية  (تابع) ٢-١٢البند 

افتـــتح الـــرئيس مجـــددًا مناقشـــة هـــذا البنـــد الفرعـــي وأخطـــر اللجنـــة بالمناقشـــات غيـــر 
الرســمية التــي أجريــت. وبنــاء علــى دعــوة مــن الــرئيس، تحــدثت المــديرة العامــة إلــى 

ئيس األمانة إلـى الـرد علـى المسـائل اللجنة. واستؤنفت مناقشة البند الفرعي ودعا الر 
 ٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجيــة الميزانيــةالمطروحــة. ووافقــت اللجنــة علــى مشــروع القــرار 

بصــــيغته المعدلـــــة واختتمـــــت مناقشـــــة البنـــــد  ١إضـــــافة  ٦٨/٧الــــوارد فـــــي الوثيقـــــة ج
  الفرعي.

  األمراض السارية  )تابع( ١٦ البند

  ٢٠١٥ عام بعد ما: العالمية التقنية االستراتيجية مسودة: المالريا  (تابع) ٢-١٦ البند

ـــد الفرعـــي وطلـــب  ـــرئيس مجـــددًا مناقشـــة هـــذا البن قـــراءة التعـــديالت المقتـــرح افتـــتح ال
 /١٣٦/٢٠١٥ت  مالـــــوارد فـــــي الوثيقـــــة  ١ق١٣٦ت  مإدخالهـــــا علـــــى مشـــــروع القـــــرار 

علــى مســامع الحضــور. واعتمــد مشــروع القــرار واختتمــت مناقشــة البنــد  ١ســجالت/
   الفرعي.

  باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة  (تابع) ٤-١٦ البند

النظــر فــي تقريــر افتــتح الــرئيس مجــددًا مناقشــة هــذا البنــد الفرعــي ودعــا اللجنــة إلــى 
. ٦٨/٣٠علــى النحــو الــوارد فــي الوثيقــة ج باللقاحــات الخاصــة العالميــة العمــل خطــة

 العالميـة العمـل خطـةمشـروع القـرار بشـأن الحضور إلى التعليـق علـى ودعا الرئيس 
ثـــم ردت . ٤/مـــؤتمر/ أ /٦٨الوثيقـــة جعلـــى النحـــو الـــوارد فـــي  باللقاحـــات الخاصـــة

لمنح الدول األعضـاء وعلقت مناقشة البند الفرعي األمانة على المسائل المطروحة. 
  .المزيد من الوقت للنظر في مشروع القرار
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    "بللجنة " ألولىالجلسة ا
  الرئيس: الدكتور: مايكل ماالباغ (بابوا غينيا الجديدة)  

  افتتاح أعمال اللجنة  ١٩ البند

 اللجنــــة انتخبـــت العالميـــة الصــــحة لجمعيـــة الـــداخلي النظــــام مـــن ٣٤ لمـــادةعمـــًال با  
نـــــائبين (نيبـــــال)  والســــيد خاغـــــا راج أدهيكــــاري) الطـــــةمريمـــــون بوســــوتيل ( الــــدكتور

  مقررًا.(شيلي)  غي فونسللرئيس، والدكتور 

 وفـي الشـرقية، القـدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية األرض في الصحية األحوال  ٢٠البند 
   المحتل السوري الجوالن

  
افتتح الرئيس مناقشة هذا البند ودعا اللجنة إلى النظر فـي مشـروع المقـرر اإلجرائـي 

 األرض فــــي الصــــحية األحــــوالالمعنونــــة  ٢/ ب/ مــــؤتمر/٦٨الــــوارد فــــي الوثيقــــة ج
. وأدلـت المحتـل السـوري الجـوالن وفـي الشـرقية، القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية

  وقدم بعد ذلك مدير إدارة الصحة في األونروا تقريره.فلسطين أيضًا ببيان 
  

ـــداخلي ُأجـــري التصـــويت بنـــداء األســـماء. وســـحب  ٧٢ لمـــادةعمـــًال با   مـــن النظـــام ال
البلــــد الــــذي ســــيدلي بصــــوته أوًال وكــــان هــــذا الحــــرف الــــرئيس حرفــــًا أبجــــديًا لتحديــــد 

دول  ٤دول أعضــــاء ومعارضــــة  ١٠٤وكانــــت نتيجــــة التصــــويت موافقــــة ". ف" هــــو
دولة عضوًا، وكان ذلـك  ٦٥دول أعضاء عن التصويت وغياب  ٦أعضاء وامتناع 

  على النحو التالي:
  

تــــين؛ أســـــتراليا؛ أفغانســــتان؛ ألبانيــــا؛ الجزائــــر؛ أنغــــوال؛ األرجن األصــــوات المؤيــــدة:   
آذربيجــــان؛ البحــــرين؛ بــــنغالديش؛ بــــيالروس؛ بلجيكــــا؛ بــــنن؛ بوتــــان؛ دولــــة بوليفيــــا 
المتعددة القوميات؛ البوسنة والهرسـك؛ البرازيـل؛ برونـي دار السـالم؛ بلغاريـا؛ شـيلي؛ 
الصــــــين؛ الكونغــــــو؛ كوســــــتاريكا؛ كرواتيــــــا؛ كوبــــــا؛ قبــــــرص؛ الجمهوريــــــة التشــــــيكية؛ 

ومينيكيــــة؛ إكــــوادور؛ مصــــر؛ الســــلفادور؛ إســــتونيا؛ فنلنــــدا؛ الـــدانمرك؛ الجمهوريــــة الد
فرنســـا؛ ألمانيـــا؛ اليونـــان؛ غواتيمـــاال؛ هنغاريـــا؛ أيســـلندا؛ الهنـــد؛ إندونيســـيا؛ جمهوريـــة 
إيـــران اإلســـالمية؛ العـــراق؛ أيرلنـــدا؛ إيطاليـــا؛ اليابـــان؛ األردن؛ كازاخســـتان؛ الكويـــت؛ 

برغ؛ ماليزيــا؛ ملــديف؛ مالطــة؛ موريتانيــا؛ التفيــا؛ لبنــان؛ ليبيريــا؛ ليبيــا؛ ليتوانيــا؛ لكســم
موريشــيوس؛ المكســيك؛ مونــاكو؛ منغوليــا؛ الجبــل األســود؛ المغــرب؛ ناميبيــا؛ هولنــدا؛ 
نيكاراغوا؛ نيجيريا؛ النرويج؛ ُعمان؛ باكستان؛ بنما؛ بيرو؛ الفلبين؛ بولندا؛ البرتغال؛ 

سي؛ المملكة العربية قطر؛ جمهورية كوريا؛ جمهورية مولدوفا؛ رومانيا؛ االتحاد الرو 
السعودية؛ السنغال؛ صربيا؛ سـنغافورة؛ سـلوفاكيا؛ سـلوفينيا؛ جنـوب أفريقيـا؛ أسـبانيا؛ 
سري النكا؛ السودان؛ السويد؛ سويسرا؛ الجمهورية العربية السورية؛ تايلند؛ جمهورية 
مقدونيـــة اليوغوســـالفية الســـابقة؛ تـــونس؛ تركيـــا؛ اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة؛ المملكـــة 

لمتحــــــدة لبريطانيــــــا العظمــــــى وأيرلنــــــدا الشــــــمالية؛ أوروغــــــواي؛ جمهوريــــــة فنــــــزويال ا
  البوليفارية؛ اليمن.

  
  أستراليا؛ كندا؛ إسرائيل؛ الواليات المتحدة األمريكية. :عارضةاألصوات الم
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أرمينيــا؛ كولومبيــا؛ فيجــي؛ نيوزيلنــدا؛ بــابوا غينيــا  :التصــويت عــن الممتنعــة الــدول  
  .باراغوايالجديدة؛ 

  
ـــدول الغائبـــة: أنـــدورا؛ أنتيغـــوا وبربـــودا؛ جـــزر بهامـــا ؛ بوتســـوانا؛ بوركينـــا فاصـــو؛  ال

بورونــدي؛ الــرأس األخضــر؛ كمبوديــا؛ الكــاميرون؛ تشــاد؛ جــرز كــوك؛ كــوت ديفــوار؛ 
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية؛ جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة؛ جيبـوتي؛ غينيـا 

ثيوبيا؛ غابون؛ غامبيا؛ جورجيا؛ غانـا؛ غرينـادا؛ غينيـا؛ هـايتي؛ االستوائية؛ إريتريا؛ إ
هنــدوراس؛ جامايكــا؛ كينيــا؛ كيريبــاتي؛ جمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية؛ ليســوتو؛ 
مدغشقر؛ مالوي؛ مالي؛ موزامبيق؛ ميانمار؛ نـاورو؛ نبيـال؛ النيجـر؛ روانـدا؛ سـانت 

نســيبي؛ سيشــيل؛ ســيراليون؛ كيــتس ونيفــيس؛ ســاموا؛ ســان مــارينو؛ ســان تــومي وبري
لشــتي؛  –جــرز ســليمان؛ جنــوب الســودان؛ ســورينام؛ ســوازيلند؛ طاجيكســتان؛ تيمــور 

توغــــو؛ تونغــــا؛ ترينيــــداد وتوبــــاغو؛ تركمانســــتان؛ توفــــالو؛ أوغنــــدا؛ جمهوريــــة تنزانيــــا 
  المتحدة؛ أوزبكستان؛ فانواتو؛ فييت نام؛ زامبيا؛ زمبابوي.

  من النظام الداخلي. ٧٥جب المادة تصويته بمو  أحد المندوبينوشرح   

  واعتمد مشروع المقرر اإلجرائي واختتمت مناقشة البند. وأرجئت الجلسة.
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  الجلسات اإلعالمية التقنية :   ثالثاً 
  

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

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

  
  

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 سياســـاترة فـــي كثيـــبلـــدان . 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: الجلسة اإلعالمية التقنية هذه  تتقصى وسوف 

لبــدء المرحلــة التاليــة مــن الوقايــة مــن األمــراض البلــدان وكيــف ســتتحفز   الســارية؟ ومــا هــي التحــديات التــي تواجههــا؟
  ؟  وكيف ترصد البلدان التقدم الُمحرز؟٢٠١٥غير السارية ومكافحتها في حقبة ما بعد 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 
  

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      :رابعاً 
  علمت األمانة أن االجتماعات التالية سُتعقد قبل جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين وخاللها. 

  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 

  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 

العــالمي: خطــوة فعليــة تجــاه التمويــل المســتدام لصــحة المــرأة. تنظمــه  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 اللمنظمــة. تنظمـــه وفــود أســـتراليا والصـــين وكينيــا 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 ودعم نقل التكنولوجيـا. تنظمـه وفـود فرنسـا متعزيز تمويل البحوث والتنمية وتنسيقه

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

  .واإلسبانية باإلنكليزية والفرنسيةستتاح خدمات الترجمة الفورية 

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥الساعة 
  IVالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.
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  ١٩,١٥-١٧,٤٥الساعة 
  XXIVالقاعة 

انطالقًا مـن مكافحـة األيـدز والعـدوى بفيروسـه ووصـوًال إلـى تحقيـق الصـحة الشـاملة 
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 ستتاح خدمات الترجمة الفورية 

  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 

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

  الدولي لتنظيم األسرة.

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

  .حفل استقبال. تنظمه أمانة المنظمة -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 

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

  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 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.

  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

  والسنغال وسري النكا وفييت نام والواليات المتحدة األمريكية وزامبيا.

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIالقاعة 

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

  وأمانة المنظمة.
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  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

 المرأة صحة بشأن الجديدة العالمية االستراتيجية فيدمج حقوق الطفل  سبل
  .ومنغوليا وأوروغواي وأيربنداتنظمه وفود النمسا وبوتسوانا . والطفل

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥الساعة 
  IVالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

بشــأن آخــر التعــديالت علــى  اللقاحــات أجــل مــن العــالمي التحــالف مــن مقــدم عــرض
 .ينظمــــــــــــــــــــــــــه وفــــــــــــــــــــــــــدا بورونــــــــــــــــــــــــــدي والســــــــــــــــــــــــــنغال. البرنــــــــــــــــــــــــــامج والــــــــــــــــــــــــــدعم

  باإلنكليزية والفرنسية.ستتاح خدمات الترجمة الفورية 

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

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

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

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIIالقاعة 

للتحـول.  وضع برنامج عالمي -االحتفال باليوم الدولي للقضاء على ناسور الوالدة 
  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.
  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.

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥الساعة 
  IVالقاعة 

  ط التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوس
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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 

  المتوسط التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق 
  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 

  للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع 

  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 

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

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

ريـــة علـــى منتجـــات اســـتراتيجيات صـــد هجمـــات األنشـــطة المناهضـــة للصـــور التحذي
  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 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.

  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 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 
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  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦ ،الثالثاء
    

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة. اجتماع وفود الدول األعضاء
  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 

. الشاملة الصحة في المناطق الحضرية والصحة المجتمعية والتغطية الصحية
  بنغالديش وجمهورية إيران اإلسالمية. وفداينظمه 

  .األسبانيةباإلنكليزية و ستتاح خدمات الترجمة الفورية 

  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 
لصــــحية والعـــــالج العالميــــة للتصــــوير التشخيصــــي وتكنولوجيـــــا معلومــــات الرعايــــة ا

اللجنـة الدوليـة للوقايـة ، و اللجنة الدوليـة للوقايـة مـن األشـعة غيـر المؤينـةو ، باإلشعاع
، 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 

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

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

  .المستندات وتصوير النصوص معالجة
  

  .في جميع األماكن المشتركة المهمة في مبنى األمم 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 ويفتحالمتجر 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 العالقات ذات الحكومية غير المنظمات وممثلي المندوبين نم يرجى
  .إليهم الموجهة الدعوات وعلى تنتظرهم التي الرسائل وعلى الشخصي بريدهم على للحصول االستعالمات مكتب

  
  الطبية الخدمات

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

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

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

جهــازك. ويمكنــك الحصــول علــى تعريــف الهويــة وكلمــة المــرور الســتخدام التطبيــق مــن مكتــب تكنولوجيــا المعلومــات 
  .E) في المبنى Serpent’s Barالموجود في مقصف الثعبان (
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 ٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٦- ١٨ جنيف، األمم، قصر . والستون الثامنة العالمية الصحة جمعية

  المتواصل الفيديو بث
سيجري بث الجلسة العامة وجلسات اللجنة "أ" واللجنة "ب" على شبكة اإلنترنت بلغات األمم المتحدة الست. ويمكن 
مشاهدة هذا البث على حواسب ماك ومايكروسوفت وعلى جميع األجهزة المحمولة بما في ذلك أجهزة آيفون وآيباد 

  والهواتف المدعمة ببرنامج ويندوز. وأندرويد

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

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

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

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

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