
 
  
 
  
  
  
  
  

  والستون الثامنة العالمية الصحة جمعية
    

  N° 6  ٦العدد 
  May 2015 23 ٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٣

  
  

  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٣ ،السبتبرنامج االجتماعات ليوم 
  

  اللجنة "أ"  الساعة
  XVIIIالقاعة 

  عشرة لحاديةالجلسة ا  ٩,٣٠
      

  أيار/ مايو ٢٣السبت،  – خدمات المطعم    المحتويات
ُيرجــــى مالحظــــة أن الكافيتريــــا ســــتكون مغلقــــة يــــوم الســــبت  المطعــــم:  ٢.........  برنامج عمل جمعية الصحة  أوًال:

أيار/ مايو. ولكـن مقصـف الوجبـات الخفيفـة الموجـود فـي الردهـة  ٢٣
 ٧,٣٠سيكون مفتوحًا من السـاعة  ١٥والبوابة  ١٣الواقعة بين البوابة 

، ومقصــف الثعبــان الموجــود فــي الــدور األول مــن ٩,٠٠إلــى الســاعة 
  .١٣,٠٠إلى الساعة  ٨,٣٠سيكون مفتوحًا من الساعة  Eالمبنى 

  ٧............  تقرير عن االجتماعات    ثانيًا:
  ١٢............  اإلعالمية التقنية الجلسة  ثالثًا:
  ١٣................  االجتماعات األخرى  رابعًا:

  ١٥.................   المجلس التنفيذي  خامسًا: 
  ١٦........................  التبليغات   سًا: ساد

  
  (ستتاح الخدمات الكاملة للترجمة الفورية)فريق الصياغة  اتاجتماع 

  ١٢,٣٠-٩,٣٠ الساعة  XXIV القاعة  ألثر تلوث الهواء على الصحةالصحة والبيئة: التصدي   ٦- ١٤ البند

  ١٧,٠٠-١٤,٠٠ الساعة  XXIII القاعة  الــدول غير الفاعـلة الجهات مـع المشاركة إطـار  ٢- ١١ البند
  
  

  أيار/ مايو (اثنين العنصرة) ٢٥االثنين،  –الخدمات 
أيـار/ مـايو (اثنــين العنصـرة) إجـازة رسـمية فـي جنيـف. وبنـاًء علـى ذلـك، ســتعمل  ٢٥نـود إحاطـة المشـاركين علمـًا بـأن االثنـين 

بصـورة اسـتثنائية إلـى  ٨معظم وسائل النقل العام وفقًا لسـاعات العمـل الخاصـة بيـوم األحـد. ومـع ذلـك سيصـل األوتـوبيس رقـم 
. وســـتكون ١٨,٣٠إلـــى الســـاعة  ٧,٣٠) مـــن الســـاعة P1يـــة (موقـــف الســـيارات آخـــر الخـــط فـــي محطـــة منظمـــة الصـــحة العالم

الكافيتريا مفتوحة للمشاركين في جمعية الصحة العالمية، ولكن ُيرجى مالحظة أن كشك الصحف ومكتب البريد ومكتـب وكيـل 
  ، ستكون مغلقة.٦السفر والمصرف التي تقع جميعها بجوار البوابة 

  
  

  اللجان بيانات
  

  .dcmdocs@who.int التالي العنوان إلى اللجان بيانات إرسال ُيرجى
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  برنامج عمل جمعية الصحة  أوالً:

  
  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٣السبت 
  ٩,٣٠الساعة  -   XVIIIقاعة ال  الحادية عشرة للجنة "أ"الجلسة 

  "أ" للجنة الثالث التقرير مسودة  -
  وفيها ثالثة قرارات بعناوين: ٦٨/٦٩(مسودة) جالوثيقة   

 األطفال شلل -
الحمــــــى الصــــــفراء والتطعــــــيم الموصــــــى بــــــه  مخــــــاطرخريطــــــة  رســــــم -

 للمسافرين
لجنـــة المراجعـــة المعنيـــة بالتمديـــدات الثانيـــة الالزمـــة لبنـــاء  توصـــيات -

اللوائح الصـحية  وبتنفيذالقدرات الوطنية في مجال الصحة العمومية 
  الدولية

  السارية األمراض  (تابع) ١٦البند 
ومتابعـة الـدورة االسـتثنائية  ٢٠١٤فاشية مـرض فيـروس اإليبـوال فـي عـام   (تابع) ١-١٦ البند

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

 ٥/ أ/ مؤتمر/٦٨وج ٥أ/ مؤتمر/ /٦٨وج ١تنقيح  ٦٨/٥١وج
  ١إضافة 

  تعزيز الصحة طيلة العمر  (تابع) ١٤البند 
  المراهقين صحة  (تابع) ٣-١٤ البند

  ٦٨/١٥الوثيقة ج  
  السارية األمراض  (تابع) ١٦ البند
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  (تابع) ٤-١٦البند 

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

  العمر طيلة الصحة تعزيز  (تابع) ١٤ البند
  عامًا على إعالن ومنهاج عمل بيجين 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 
  الثامن بشأن تعزيز الصحة)(متابعة المؤتمر العالمي 

  ٦٨/١٧الوثيقة ج  
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    ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٥ االثنين
  ٩,٠٠الساعة  -  XVIII القاعة  للجنة "أ" عشرةالثانية  الجلسة
  إصالح المنظمة  (تابع) ١١البند 
  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  (تابع) ٢-١١البند 

  ٣/ أ/ مؤتمر/٦٨وج ٣/ أ/ مؤتمر/٦٨وج ٦٨/٥الوثائق ج  
  المقرر ،١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م ت، و١إضافة 

  )٣(١٣٦ت  ماإلجرائي 
  األمراض غير السارية  (تابع) ١٣البند 
  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية  ١-١٣البند 

  ، المقرر١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تو ٦٨/٨الوثيقتان ج  
  )٤(١٣٦م تاإلجرائي 

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

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

  ٦٨/١٠الوثيقة ج  
متابعة االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة في عام   ٤-١٣البند 

إجراء استعراض وتقييم شاملين للتقدم المحرز في الوقاية بشأن  ٢٠١٤
  من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها

  ٦٨/١١الوثيقة ج  
العبء العالمي للصرع وضرورة العمل المنسق على المستوى الُقطري   ٥-١٣البند 

  من أجل التصدي آلثاره الصحية واالجتماعية وآثاره على المعرفة العامة
  ،١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تو ٦٨/١٢الوثيقتان ج  

  ٨ق١٣٦ت  مالقرار 
  تعزيز الصحة طيلة العمر  (تابع) ١٤البند 
  رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  (تابع) ١-١٤البند 

  ٦٨/١٣الوثيقة ج  
  ٩,٠٠الساعة  -  XVIIالقاعة  للجنة "ب" السادسةالجلسة 

  الثالث للجنة "ب"مسودة التقرير   -
  وفيها قرار واحد بعنوان: ٦٨/٧٠(مسودة) ج الوثيقة  

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

  ومقرران إجرائيان بعنواني:
 العاملين توظيف بشأن الممارسة لقواعد العالمية المنظمة مدونة -

 الدولي المستوى على الصحيين
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المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/  -
  المغشوشة/ المزيفة

  الصحية النظم  (تابع) ١٧ البند
االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار   (تابع) ٥-١٧البند 

  والملكية الفكرية
 ١/ ب/ مؤتمر/٦٨وج ١مؤتمر// ب/ ٦٨وج ٦٨/٣٥الوثائق ج  

  ١إضافة 
  شؤون العاملين  (تابع) ٢٣البند 
  الموارد البشرية  (تابع) ١-٢٣البند 

  ٦٨/٦١وج ٦٨/٤٤الوثيقتان ج  
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٢-٢٣البند 

  ٦٨/٤٥الوثيقة ج  
  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٣-٢٣البند 

  ، ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تو ٦٨/٤٦ج الوثيقتان  
  ١٥ق١٣٦ت  مو ١٢ق١٣٦ت  مالقراران 

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
  ٦٨/٤٨ج الوثيقة  

  الشؤون اإلدارية  ٢٤البند 
  : أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيفالعقارات  ١-٢٤البند 

  ٦٨/٦٢وج ٦٨/٤٩الوثيقتان ج  
التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية   ٢٥البند 

  الدولية
  ٦٨/٥٠الوثيقة ج  

  صيغتها النهائيةوضع القرارات والتقارير في   
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  ١٤,٣٠الساعة  – XVIIIالقاعة   للجنة "أ" الثالثة عشرةالجلسة 
  (تابع) ١٤البند 
  (تابع) ٦-١٤البند 

  تعزيز الصحة طيلة العمر
  الصحة والبيئة: التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحة

 ٢/ أ/ مؤتمر/ ٦٨وج ٢/ أ/ مؤتمر/٦٨وج ٦٨/١٨الوثائق ج  
  ، المقرر١سجالت// ١٣٦/٢٠١٥م تو ١إضافة 

  )١٤(١٣٦ت  ماإلجرائي 
  واالستجابةوالترصد  التأهب  (تابع) ١٥ البند
  مقاومة مضادات الميكروبات  (تابع) ١-١٥البند 

  ١تصويب  ٦٨/٢٠وج ٦٨/٢٠وج ٦٨/١٩الوثائق ج  
  ١إضافة  ١/ أ/ مؤتمر/٦٨وج ١/ أ/ مؤتمر/٦٨وج

  التقارير المرحلية   ١٨البند 

  ٦٨/٣٦الوثيقة ج  
  األمراض غير السارية  
-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  
  )١٦-٦٤ج ص عاستئصال داء التنينات (القرار   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 عالمنقولة جنسيًا (القرار 

    ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦ الثالثاء
  ٩,٠٠الساعة  -  XVIIIالقاعة   للجنة "أ" عشرةالرابعة  الجلسة
  التقارير المرحلية  (تابع) ١٨ البند

  ٦٨/٣٦الوثيقة ج  
  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 
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تنفيذ توصيات لجنة األمم المتحدة المعنية بالسلع الُمنقذة ألرواح   ياء:  
  )٧-٦٦ج ص عالنساء واألطفال (القرار 

  الصحيةالنظم   
  )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
  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

  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 
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  ثانيًا: تقرير عن االجتماعات
  

    ةلثامنا العامة الجلسة
  )الهند( ندا براكاش جاغات السيد   :الرئاسة مقعد في  
  والستين الثامنة العالمية الصحة جمعية رئيس       

  ٦البند 
  

  )٦٨/٦٤ج(الوثيقة  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي
األعضـاء البـالغ عـددها اثنتـي عشـرة دولـة التـي وافقت جمعيـة الصـحة علـى قائمـة الـدول 

لها حق في تعيين شخص للعمل عضوًا في المجلس التنفيذي، كما أعدتها اللجنة العامة 
مـــن النظـــام الـــداخلي. وأعلـــن بالتـــالي انتخـــاب الـــدول األعضـــاء التاليـــة  ١٠٠وفقـــًا للمـــادة 

  أسماؤها:
  مالطة    كندا

  نيوزيلندا  الكونغو
  باكستان  الدومينيكيةالجمهورية 

  الفلبين  فرنسا 
  السويد  األردن 

  تايلند    كازاخستان
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  ٨البند 

  التقرير األول للجنة "أ"   -  
  :التاليان القراران وفيه"أ"  للجنة األول التقرير الرئيس عرض  
   ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية المقترحة   -  

  ٢٠٣٠-٢٠١٦والغايات التقنية العالمية بشأن المالريا االستراتيجية   -
  .للجنة "أ" واعتمدت جمعية الصحة القرارين، كما اعتمدت التقرير األول  
  "ب" للجنة األول التقرير   -  
  عرض الرئيس التقرير األول للجنة "ب" وفيه المقرر اإلجرائي التالي:  
 القــــــــدس فيهــــــــا بمــــــــا المحتلــــــــة، الفلســــــــطينية األرض فــــــــي الصــــــــحية األحــــــــوال  -  

  المحتل السوري الجوالن وفي الشرقية،
  ية الصحة المقرر اإلجرائي، كما اعتمدت التقرير األول للجنة "ب".جمع واعتمدت  

    "أ" للجنة الثامنة الجلسة
  الرئيس: الدكتور إدواردو جاراميّلو (المكسيك)  
  "أ" للجنة الثاني التقرير مسودة  -
 قـــراءة إلـــى ،]إســـتونيا[ روفـــالي ليـــيس الـــدكتورة( ةالمقـــرر  ودعـــا الجلســـة الـــرئيس حتافتـــ  

التــي تحتــوي علــى  ٦٨/٦٧ج )مســودة( الوثيقــة فــي "أ" للجنــة الثانيــة التقريــر مســودة
  مقرر إجرائي واحد بعنوان:

 األطفال شلل -

  ".أللجنة " ثانيالتقرير ال واعتمدت كذلك مسودةمد المقرر اإلجرائي، واعتُ 



Journal - No.6 - 8 - ٦ العدد - الجريدة  

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

  التأهب والترصد واالستجابة  (تابع) ١٥البند 
  شلل األطفال  (تابع)٢-١٥البند 

ودعـا األمانـة إلـى قـراءة التعـديالت  أعاد الرئيس فـتح بـاب مناقشـة هـذا البنـد الفرعـي  
المقترحــة خــالل المشــاورات غيــر الرســمية حــول مشــروع القــرار بشــأن شــلل األطفــال 

فــي  مــد مشــروع القــراراعتُ و . ١إضــافة  ٦٨/٢١علــى النحــو الــذي ورد فــي الوثيقــة ج
  .غلق باب المناقشة حول هذا البند الفرعيأُ ، و المعدلة نسخته

  مقاومة مضادات الميكروبات  (تابع) ١ -١٥ البند
األعمـــــال "مقاومـــــة مضـــــادات  لُأعيـــــد فـــــتح بـــــاب مناقشـــــة البنـــــد الفرعـــــي مـــــن جـــــدو   

الميكروبات" ودعا الرئيس الحضور إلـى اإلدالء بتعليقـاتهم. وردت األمانـة بعـد ذلـك 
  على المسائل التي ُطرحت. 

رســـمية  جـــراء مشـــاورة غيـــرإ واقتـــرحثـــم علـــق الـــرئيس النظـــر فـــي هـــذا البنـــد الفرعـــي 
ل إلــى توافــق آراء حــول الــنص. وطالــب بإخطــار الوقــت أمــام الوفــود للتوصــ إلتاحــة

  في جلسة الحقة. ةغير الرسميالمشاورات اللجنة بحصيلة 
  ويظل باب مناقشة هذا البند الفرعي من جدول األعمال مفتوحًا.  

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ٣-١٥البند 
 يقتينالـوثافتتح الرئيس بـاب مناقشـة هـذا البنـد الفرعـي وطلـب مـن اللجنـة النظـر فـي   

 ٦ق١٣٦م تو ٥ق١٣٦م ت ينالقرار وفي مشروعي  ١إضافة  ٦٨/٢٢وج ٦٨/٢٢ج
. وأعطيت الكلمـة لممثـل ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تعلى النحو الوارد في الوثيقة 

ة ثــم فــتح بــاب المناقشــة التمهيديــالمجلــس التنفيــذي الــذي أدلــى بــبعض المالحظــات 
  للحضور.

أن الوفود التي طلبت التحدث سيتاح لها ذلك نظرًا إلى ضـيق الوقـت وأعلن الرئيس 
  في مستهل الجلسة المقبلة عندما تواصل مناقشة هذا البند الفرعي.

  وأرجئت الجلسة.
    "ب" للجنة الرابعة الجلسة

  ، نائب الرئيس)مالطة( بوسوتيل ريموند الدكتور   :مقعد الرئاسةي ف  
  "بالتقرير الثاني للجنة "مسودة    -
المقرر (الدكتور غي فونس [ شيلي ]) إلى قراءة مسـودة افتتح الرئيس الجلسة ودعا   

التــي  ٦٨/٦٨ج الوثيقــة (مســّودة) ،علــى مســامع الحضــور "بللجنــة " ثــانيالتقريــر ال
  :اعنوانه خمسة قراراتتتضمن 

كانون األول/   ٣١المنتهية في التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للسنة  -  
 ٢٠١٤ديسمبر 

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

 ٢٠١٧-٢٠١٦جدول تقدير االشتراكات  -

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي -
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  الخارجيتعيين مراجع الحسابات  -
  واعتمدت القرارات ومسودة التقرير الثاني للجنة "ب".  

  الُنظم الصحية  (تابع) ١٧البند 
تعزيز الرعايـة الجراحيـة الطارئـة واألساسـية والتخـدير كعنصـر مـن عناصـر التغطيـة   (تابع) ١-١٧البند 

  الصحية الشاملة
أعـــاد الـــرئيس فـــتح بـــاب مناقشـــة هـــذا البنـــد الفرعـــي وردت األمانـــة علـــى التســـاؤالت 

ـــــة جالمطروحـــــة.  ـــــي الوثيق ـــــوارد ف ـــــالتقرير ال ـــــة علمـــــًا ب ـــــم . ٦٨/٣١وأحاطـــــت اللجن ث
علـــــى النحـــــو الـــــوارد فـــــي الوثيقـــــة  ٧ق١٣٦ت  ماللجنـــــة فـــــي مشـــــروع القـــــرار  نظـــــرت

هــذا البنــد الفرعــي  واعتمــد القــرار واختتمــت مناقشــة. ١/ ســجالت/٢٠١٥/ ١٣٦ت  م
  من جدول األعمال.

مدونــة المنظمــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف العــاملين الصــحيين علــى   ٢-١٧البند 
  المستوى الدولي

ودعا اللجنة إلى النظر فـي التقريـر الـوارد باب مناقشة هذا البند الفرعي فتح الرئيس   
. وأحاطـــت اللجنـــة علمـــًا بـــالتقرير. ودعـــا الـــرئيس اللجنـــة إلـــى ٦٨/٣٢جفـــي الوثيقـــة 

وفــتح  ٣/ ب/ مــؤتمر/٦٨جالنظــر فــي مشــروع المقــرر اإلجرائــي الــوارد فــي الوثيقــة 
  . واعتمد مشروع المقرر اإلجرائي حسب صيغته المعدلة.باب المناقشة للحضور

  ة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفةالمنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوش  ٣-١٧البند 
الحضـور إلـى التعليـق علـى الوثيقـة باب مناقشة هذا البند الفرعـي ودعـا فتح الرئيس   

علـــى النحـــو الـــوارد فـــي الوثيقـــة  )١(١٣٦ت  ملمقـــرر اإلجرائـــي اومشـــروع  ٦٨/٣٣ج
للنقاش خـالل الجلسـة وظل هذا البند الفرعي مفتوحًا . ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥ت  م

  للجنة "ب" وأرجئت الجلسة.القادمة 
    ة للجنة "أ"تاسعالجلسة ال

  الرئيس: الدكتور إدواردو جاراميّلو (المكسيك)  
  التأهب والترصد واالستجابة  (تابع) ١٥البند 
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  (تابع) ٣-١٥البند 

ثــم . إلــى التعليــقأعــاد الــرئيس فــتح بــاب مناقشــة هــذا البنــد الفرعــي ودعــا الحضــور   
ــــى المســــائل المطرو  ــــرارينحــــة. ردت األمانــــة عل  ٥ق١٣٦ت م واعتمــــد مشــــروعا الق

واختتمــت مناقشــة  ١/ ســجالت/١٣٦/٢٠١٥ت  مالــواردين فــي الوثيقــة  ٦ق١٣٦ت  مو
  هذا البند الفرعي من جدول األعمال.

  استجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق  ٤-١٥البند 
النظـــر فـــي التقريـــر فـــتح الـــرئيس بـــاب مناقشـــة هـــذا البنـــد الفرعـــي ودعـــا اللجنـــة إلـــى 

علـى النحـو الـوارد  اسـتجابة المنظمـة فـي الطـوارئ الوخيمـة الواسـعة النطـاقالمعنون 
األمانــة علــى المســائل وردت  وفــتح بــاب المناقشــة للحضــور. ٦٨/٢٣فــي الوثيقــة ج
  اختتمت مناقشة هذا البند الفرعي.و وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير المطروحة. 
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  تعزيز الصحة طيلة العمر  (تابع) ١٤البند 
  رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ١-١٤البند 

إلــى النظــر فــي التقريــر المعنــون فــتح الــرئيس بــاب مناقشــة هــذا البنــد الفرعــي ودعــا   
على النحو الـوارد فـي الوثيقـة رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة 

  األمانة على المسائل المطروحة.وفتح باب المناقشة للحضور وردت . ٦٨/١٣ج
  وأرجئت الجلسة.  

  "بة للجنة "خامسالجلسة ال
  ، نائب الرئيس)مالطة( بوسوتيل ريموند الدكتور    :الرئاسة مقعد في  

  الُنظم الصحية  (تابع) ١٧البند 
  المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة  (تابع) ٣-١٧البند 

وردت األمانة استأنف الرئيس مناقشة هذا البند الفرعي ودعا الحضور إلى التعليق. 
) الـوارد فـي ١(١٣٦ت  معلى التساؤالت المطروحة واعتمـد مشـروع المقـرر اإلجرائـي 

  .١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥ت  مالوثيقة 
متابعـــة تقريـــر فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق البحـــث   ٤-١٧البند 

  والتطوير
 ٦٨/٣٤جودعـا اللجنـة إلـى النظـر فـي الـوثيقتين  فتح الرئيس باب مناقشة هـذا البنـد

التســـاؤالت المطروحـــة وأحاطـــت اللجنـــة وردت األمانـــة علـــى . ١إضـــافة  ٦٨/٣٤وج
  علمًا بالتقرير.

االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العالميتـــان بشـــأن الصـــحة العموميـــة واالبتكـــار والملكيـــة   ٥-١٧البند 
  الفكرية

فــــــتح الــــــرئيس بــــــاب مناقشــــــة هــــــذا البنــــــد الفرعــــــي ودعــــــا اللجنــــــة إلــــــى النظــــــر فــــــي   
ع القـــرار الـــوارد فـــي الوثيقـــة وفـــي مشـــرو  ٦٨/٣٥جالـــوارد فـــي الوثيقـــة  األمانـــة تقريـــر

. وقــررت اللجنــة أن تواصــل مناقشــة هــذا البنــد الفرعــي خــالل ١/ ب/ مــؤتمر/٦٨ج
  جلستها المقبلة.

  شؤون العاملين  ٢٣البند 
  الموارد البشرية  ١-٢٣البند 

  ٦٨/٦١وج ٦٨/٤٤الوثيقتان ج  
فــتح الـــرئيس بـــاب مناقشــة هـــذا البنـــد الفرعــي وأعطـــى الكلمـــة لــرئيس لجنـــة البرنـــامج   

والميزانية واإلدارة الذي قدم تقريرًا عن المناقشات التي أجريـت خـالل اجتمـاع اللجنـة 
  وأرجئت الجلسة. مناقشة هذا البند الفرعي مفتوحًا.األخير. ويظل باب 
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  مسائية) جلسة( "أة للجنة "عاشر الجلسة ال
  الرئيس: الدكتور إدواردو جاراميّلو (المكسيك)  

  تعزيز الصحة طيلة العمر  (تابع) ١٤البند 
  ٢٠١٥الصحة في خطة التنمية لما بعد عام   ٢-١٤البند 

التقريــر المعنــون فــتح الــرئيس بــاب مناقشــة هــذا البنــد الفرعــي ودعــا إلــى النظــر فــي   
ــ. ٦٨/١٤الــوارد فــي الوثيقــة ج ٢٠١٥الصــحة فــي خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام  تح وُف

وردت األمانــة علــى المســائل المطروحــة. وأحاطــت اللجنــة بــاب المناقشــة للحضــور 
  واختتمت مناقشة هذا البند الفرعي.علمًا بالتقرير 

  صحة المراهقين  ٣-١٤البند 
 فــتح الــرئيس بــاب مناقشــة هــذا البنــد الفرعــي ودعــا إلــى النظــر فــي التقريــر المعنــون  

ــــوارد فــــي الوثيقــــة ج المــــراهقين صــــحة ــــتح بــــاب المناقشــــة للحضــــور. . ٦٨/١٥ال وُف
وأخطــر الــرئيس اللجنــة بــأن مناقشــة هــذا البنــد الفرعــي ستســتأنف فــي جلســة اللجنــة 

  المقبلة.
  وأرجئت الجلسة.  
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  اإلعالمية التقنية  ةالجلس:   ثالثاً 
  

  اإلعالمية التقنية التالية أثناء جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين.  ةالجلسسُتعقد 
  

 XIIالقاعة   ١٤,١٥- ١٢,٣٠الساعة   ٢٠١٥أيار / مايو  ٢٥االثنين 
  فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد الفيروسي واألمراض المعدية - تغيير مسار ثالثة أوبئة 

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

  
ســتقدم هــذه الجلســة اإلعالميــة التقنيــة معلومــات محّدثــة عــن عمليــة وضــع ثــالث مــن االســتراتيجيات العالميــة لقطــاع 

، وهـــي تلـــك التـــي تتعلـــق بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري والتهـــاب الكبـــد الفيروســـي ٢٠٢١-٢٠١٦الصـــحة للفتـــرة 
عبـاًء كبيـرة علـى الصـحة العموميـة فـي جميـع واألمراض الُمعديـة المنقولـة جنسـيًا. وتطـرح هـذه المشـكالت الصـحية أ
. ومــع اإلقــرار بالنجاحــات العديــدة التــي ٢٠١٥األقــاليم وسُتشــكل عناصــر رئيســية فــي برنــامج الصــحة لمــا بعــد عــام 

تحققت حتى يومنا هذا، فإن التقدم مازال متفاوتًا وغير منصف. وهنـاك فـرص جديـدة تتيحهـا األدويـة والتكنولوجيـات 
إلـى اإلضـافة إلـى النجاحـات  ٢٠٢١-٢٠١٦امات الجديـدة. وستسـعى االسـتراتيجيات الخاصـة بـالفترة والنهوج وااللتز 

الماضــــية، وتســــريع اســــتجابة قطــــاع الصــــحة لكــــل منهــــا، وضــــمان المواءمــــة مــــع اإلطــــار الناشــــئ ألهــــداف التنميــــة 
ؤها مع الفـرص االسـتراتيجية المستدامة. وستناقش هذه الجلسة اإلعالمية التقنية كيفية تعامل الدول األعضاء وشركا

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  ٢٣ ،سبتال
    

  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.

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٥ ،االثنين

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

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

  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 

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

  وبنما وأسبانيا.
  ستتاح خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية واألسبانية.

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIالقاعة 

ا الذي يمكن إليغناز سملوايس "منقذة األمهات" أن تعلمه رسالة من الماضي: م
  البساطة والفعالية والوقاية. ينظمه وفدا كينيا وهنغاريا. - لنا

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

استراتيجيات التغلب على مقاومة الصور التحذيرية على منتجات التبغ.  تنظمه 
  وتايلند. وفود بنغالديش وبوتان وسري النكا

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم جنوب شرق آسيا التابع للمنظمة.
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  ١٨,٤٥-١٧,٤٥الساعة 
  IVالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIIالقاعة 

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

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

  ستتاح خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية.

  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦الثالثاء، 
    

  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.

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIIIالقاعة 

التغطية الصحية الشاملة من خالل تعزيز نظام تقديم خدمات الرعاية  تحقيق
بنغالديش وجمهورية إيران  وفداتجربة بنغالديش وٕايران. ينظمه  –الصحية 

  اإلسالمية.
  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 

وأوغنـــــدا، والمؤسســـــة العالميـــــة للتشـــــخيص الشـــــعاعي، والرابطـــــة التجاريـــــة  وأســـــبانيا
العالميــــة للتصــــوير التشخيصــــي وتكنولوجيـــــا معلومــــات الرعايــــة الصــــحية والعـــــالج 
باإلشعاع، واللجنة الدوليـة للوقايـة مـن األشـعة غيـر المؤينـة، واللجنـة الدوليـة للوقايـة 

والجمعيـــة الدوليـــة لعلـــم األشـــعة،  مـــن األشـــعة، والمنظمـــة الدوليـــة للفيزيـــاء الطبيـــة،
ــــة لمصــــوري وتقنيــــي  ــــة الصــــحية، والجمعيــــة الدولي ــــة الدوليــــة لجــــودة الرعاي والجمعي

الدولية للتصوير باألشعة، واالتحاد العـالمي للتصـوير  RAD-AIDاألشعة، ومنظمة 
بالموجــات فــوق الصــوتية فــي مجــالي الطــب والبيولوجيــا، والمنظمــة العالميــة ألطبــاء 

  العائالت.
  ستتاح خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية واألسبانية.

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٨و ٢٧ة والثالثون بعد المائة للمجلس التنفيذي، في ابعالدورة الس
  قاعة المجلس التنفيذي –المقر الرئيسي للمنظمة 

  

  
  يرجى مالحظة الترتيبات اإلدارية التالية:

  
  التسجيل اإللكتروني

ة والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي ويفتح بـاب ابعمن المطلوب التسجيل اإللكتروني لحضور الدورة الس
ويمكـن الحصـول علـى المعلومـات المتعلقـة بالتسـجيل ). ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٨التسجيل حتى نهاية الدورة (

  http://www.who.int/governance/registration/en/index.htm اإللكتروني على العنوان اإللكتروني التالي:
  

  الشارات
م ومستشـاريهم وممثلـي الــدول األعضـاء والمنظمــات المـدعوين إلــى تصـدر شـارات أعضــاء المجلـس وبــدالئه

  الحضور في المكانين التاليين:
  

 في قصر األمم ١٥و ١٣ رقم بين البوابتينمقابل منضدة الوثائق مكتب التسجيل  -

  ١٧,٠٠إلى الساعة  ٨,٠٠أيار/ مايو من الساعة  ٢٥الموافق  ثنينيوم اال
حتـى اختتـام الجلسـة العامـة وفـي موعـد أقصـاه  ٨,٠٠أيـار/ مـايو مـن السـاعة  ٢٦الموافـق  ثالثاءيوم ال

  ١٨,٠٠الساعة 

 المدخل الرئيسي لمقر منظمة الصحة العالمية -

  ١٧,٣٠إلى الساعة  ٧,٣٠أيار/ مايو من الساعة  ٢٧الموافق  ربعاءيوم األ
  حتى نهاية الدورة ٨,٠٠أيار/ مايو من الساعة  ٢٨يوم الخميس الموافق 

  
  اعات العملس

  ١٧,٣٠إلى الساعة  ١٤,٣٠ومن الساعة  ١٢,٣٠إلى الساعة  ٩,٣٠من الساعة 
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التبليغات: اً سادس  
  

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

  .المستندات وتصوير النصوص معالجة
  

  .األمم مبنى في المهمة المشتركة األماكن جميع في 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   -
  

  أيار/ مايو ٢٣ السبت، – االستعالمات مكتب توقيت
  .١٢,٣٠ الساعة إلى ٨,٣٠ الساعة من مفتوحاً  االستعالمات مكتب سيكون

  
  للبيع المعروضة العالمية الصحة لمنظمة والتذكارية اإلعالمية المنتجات

 أحـدث المتجـر ويعـرض. 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 المطبوعات بيع متجر ويفتح. المنظمة تذكارات أيضاً  المتجر ويعرض٪. ٥٠
 الرئيسي المقر في ١٦,٣٠ الساعة إلى ٩,٠٠ الساعة ومن  األمم قصر في ١٦,٣٠ الساعة إلى ٩,٠٠ الساعة من

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

  األمن
  
 يرجــى جنيــف، فــي وجــودكم أثنــاء فــي أمــنكم عــن خــاص تســاؤل أي لــديكم كــان إذا أو طارئــة، أمنيــة حالــة أيــة واجهــتم إذا

  +.٤١) ٠(٢٢  ٧٩١  ١١  ٥٢: رقم الهاتف على العالمية الصحة منظمة في المناوب الموظف/ األمن بمكتب االتصال
 علـــى مشـــددة أصـــبحت قـــد العالميـــة الصـــحة جمعيـــة انعقـــاد طـــوال األمنـــي الفحـــص عمليـــات بـــأن نـــذكركم أن أيضـــاً  ونـــود

 وبنـاءً . المـؤتمرات قاعـات فيها توجد التي والمناطق األمم قصر إلى الدخول يقصدون ممن السواء، على والمارة المركبات
 والستين الثامنة العالمية الصحة بجمعية الخاصة الشاراتو الهوية إثبات وثائق معكم تحضروا بأن ننصحكم فإننا عليه

  .الصحة جمعية فيها سُتعقد التي المنطقة دخول عليكم ليسهل
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 ٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٦- ١٨ جنيف، األمم، قصر . والستون الثامنة العالمية الصحة جمعية

   )WHA App( العالمية الصحة منظمة تطبيق
  

 العالميــــة الصــــحة جمعيــــة عمــــل برنــــامج عــــن محدثــــة معلومــــات تلقــــي العالميــــة الصــــحة منظمــــة تطبيــــق لــــك يتــــيح
" العالميـــة الصـــحة جمعيـــة" عـــن ابحـــث. المحمـــول جهـــازك علـــى مباشـــرة الوثـــائق علـــى واالطـــالع والســـتين، الثامنـــة

)World Health Assembly (علـــى التطبيـــق بتنزيـــل وقـــم أدنـــاه" الســـريعة االســـتجابة رمـــز" امســـح أو" المتجـــر" فـــي 
 المعلومــات تكنولوجيــا مكتــب مــن التطبيــق الســتخدام المــرور وكلمــة الهويــة تعريــف علــى الحصــول ويمكنــك. جهــازك
  .E المبنى في) Serpent’s Bar( الثعبان مقصف في الموجود

  

  

  

  
  المتواصل الفيديو بث
  

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

  
  
  

=     =     =  
  
  
  


