
 
  
 
  
  
  
  

  والستون الثامنة العالمية الصحة جمعية
  

  N° 8  ٨العدد 
  May 2015 26 ٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٦

  
  

  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦ ،الثالثاءبرنامج االجتماعات ليوم 
  

  الجلسة العامة  الساعة
  الجمعية قاعة

  "أ"اللجنة 
  XVIIIالقاعة 

  اللجنة "ب"
  XVII القاعة

  الجلسة الثامنة  الجلسة الرابعة عشرة    ٩,٠٠
    الجلسة الخامسة عشرة    ١٤,٣٠
      الجلسة التاسعة  ١٧,٠٠

  
    المحتويات

  ٢  .........................................................................    برنامج عمل جمعية الصحة    أوًال:
  ٦    ........................................................................   االجتماعاتتقرير عن   ثانيًا:
  ١١    ..........................................................................   االجتماعات األخرى  :ثالثاً 
  ١٢    ....................................................................................   التبليغات  : اً رابع
  

  (ستتاح الخدمات الكاملة للترجمة الفورية)اجتماعات فريق الصياغة 
  الــدول غير الفاعـلة الجهات مـع المشاركة إطـار  ٢-١١ البند

  
  ١٢,٣٠-٩,٣٠ الساعة  XXIII القاعة

، المقــــــر الرئيســــــي لمنظمــــــة الصــــــحة ٢٠١٥أيــــــار/ مــــــايو  ٢٨-٢٧الــــــدورة الســــــابعة والثالثــــــون للمجلــــــس التنفيــــــذي، 
  قاعة المجلس التنفيذي –العالمية 

  رجى مالحظة الترتيبات اإلدارية التالية:يُ 
مــن المطلــوب التســجيل اإللكترونــي لحضــور الــدورة الســابعة والثالثــين بعــد المائــة للمجلــس التنفيــذي   اإللكتروني التسجيل

). ويمكـن الحصـول علـى المعلومـات ٢٠١٥أيـار/ مـايو  ٢٨ويفتح باب التسجيل حتـى نهايـة الـدورة (
  المتعلقة بالتسجيل اإللكتروني على العنوان اإللكتروني التالي: 

ml.://www.who.int/governance/registration/en/index.hthttp  
 األخــرى والمنظمـات األعضـاء الـدول وممثلـي ومستشــاريهم وبـدالئهم المجلـس أعضـاء شـارات تصـدر  الشارات

  في المكانين التاليين: المدعوين،
  في قصر األمم ١٥و ١٣مكتب التسجيل بين البوابتين   -  
حتى اختتام الجلسة العامة وفي موعد  ٨,٠٠أيار/ مايو من الساعة  ٢٦يوم الثالثاء الموافق   

  ١٨,٠٠أقصاه الساعة 
  المدخل الرئيسي لمقر منظمة الصحة العالمية   -  
  ١٧,٣٠إلى الساعة  ٧,٣٠أيار/ مايو من الساعة  ٢٧الموافق  يوم األربعاء  

  حتى نهاية الدورة ٨,٠٠أيار/ مايو من الساعة  ٢٨الموافق  خميسيوم ال
  ١٧,٣٠إلى الساعة  ١٤,٣٠ومن الساعة  ١٢,٣٠إلى الساعة  ٩,٣٠من الساعة   العمل ساعات
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  برنامج عمل جمعية الصحة  أوالً:

  
    ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦ ،الثالثاء

الجلســــتان الرابعــــة عشــــرة والخامســــة 
  عشرة للجنة "أ"

  ١٤,٣٠والساعة  ٩,٠٠الساعة  -  XVIIIالقاعة 

  مسودة التقرير الخامس للجنة "أ"  -
  وفيها قراران بعنواني: ٦٨/٧٣الوثيقة (مسودة) ج  

 باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة -
  بشأن مقاومة مضادات الميكروبات العالميةالعمل  خطة -

  التقارير المرحلية  (تابع) 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 
  )٩-٤٨ج ص عفقدان السمع المسبب للعجز (القرار   جيم:  
  واالستجابةوالترصد  التأهب  
التأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل   سين:  

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

  )١-٦٠ص ع  ج(القرار 
  إصالح المنظمة  (تابع) ١١البند 
  الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة إطار  (تابع) ٢-١١البند 

  ٣/ أ/ مؤتمر/٦٨وج ١تنقيح  ٣/ أ/ مؤتمر/٦٨وج ٦٨/٥ج الوثائق  
  ، المقرر١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م ت، و١إضافة 

  )٣(١٣٦ت  ماإلجرائي 

  (تابع) ١٤البند 
  (تابع) ٦-١٤البند 

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

 ٢/ أ/ مؤتمر/ ٦٨وج ٢/ أ/ مؤتمر/٦٨وج ٦٨/١٨الوثائق ج  
  ، المقرر١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تو ١إضافة 

  )١٤(١٣٦ت  ماإلجرائي 

 وضع القرارات والتقارير في صيغتها النهائية   
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  ٩,٠٠الساعة  - XVIIالقاعة   الجلسة الثامنة للجنة "ب"
  للجنة "ب"مسودة التقرير الرابع   -
  وفيها أربعة قرارات بعناوين: ٦٨/٧٢ج (مسودة) الوثيقة  
المصنفة في رتب ومرتب  غير الوظائف في الموظفين مرتبات -  

 المدير العام

 تعديالت النظام األساسي للموظفين -

االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العمومية  -
 الفكريةواالبتكار والملكية 

  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية -
  ومقرران إجرائيان بعنواني:  

 الصحة منظمة لموظفي التقاعدية المعاشات لجنة في ممثلين تعيين -
 العالمية

تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال: وضع مجموعة المؤشرات  -
  األساسية

  األمراض غير السارية  (تابع) ١٣ البند
االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  متابعة  (تابع) ٤-١٣البند 

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

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

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

  ٨ق١٣٦ت  م
  وضع القرارات والتقارير في صيغتها النهائية  

  ١٧,٠٠الساعة  -قاعة الجمعية   الجلسة العامة التاسعة
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  (تابع) ٨البند 

  التقرير الثاني للجنة "أ"  -
  وفيها مقرر إجرائي واحد بعنوان: ٦٨/٦٧ج(مسّودة) الوثيقة 

  األطفال شلل -
  "ب"التقرير الثاني للجنة   -

  :اعنوانه خمسة قراراتالتي تتضمن  ٦٨/٦٨ج(مسّودة) الوثيقة   
المنتهية في التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للسنة  -  

 ٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ٣١
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حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء  -
 ٧المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

 من الدستور

 ٢٠١٧-٢٠١٦جدول تقدير االشتراكات  -

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي -

  يتعيين مراجع الحسابات الخارج -
  التقرير الثالث للجنة "أ"  -

  وفيها ثالثة قرارات بعناوين: ٦٨/٦٩ج(مسّودة) الوثيقة 
 األطفال شلل -  

رســـــم خريطـــــة مخـــــاطر الحمـــــى الصـــــفراء والتطعـــــيم الموصـــــى بـــــه  -
 للمسافرين

توصــيات لجنــة المراجعــة المعنيــة بالتمديــدات الثانيــة الالزمــة لبنــاء  -
اللـــــوائح القـــــدرات الوطنيـــــة فـــــي مجـــــال الصـــــحة العموميـــــة وبتنفيـــــذ 

  الصحية الدولية
  التقرير الثالث للجنة "ب"  

  واحد بعنوان: قراروفيها  ٦٨/٧٠ج(مسّودة)  الوثيقة
تعزيــز الرعايــة الجراحيــة الطارئــة واألساســية والتخــدير كعنصــر مــن  -  

  عناصر التغطية الصحية الشاملة
  ومقرران إجرائيان بعنواني:

 العــاملين توظيــف بشــأن الممارســة لقواعــد العالميــة المنظمــة مدونــة -  
 الدولي المستوى على الصحيين

المنتجـــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المـــزورة/ المغشوشـــة التوســـيم/  -
  المغشوشة/ المزيفة

  "أ" للجنة الرابع التقرير  
  وفيها مقرر إجرائي واحد بعنوان: ٦٨/٧١ج(مسّودة) الوثيقة   
 الـــــدورة ومتابعـــــة ٢٠١٤ عـــــام فـــــي اإليبـــــوال فيـــــروس مـــــرض فاشـــــية -  

  اإليبوال بشأن التنفيذي للمجلس االستثنائية
  التقرير الرابع للجنة "ب"  -
  وفيها أربعة قرارات بعناوين: ٦٨/٧٢ج(مسّودة)  الوثيقة  
المصنفة في رتب ومرتب  مرتبات الموظفين في الوظائف غير -  

 المدير العام

 تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين -

بشأن الصحة العمومية االستراتيجية وخطة العمل العالميتان  -
 واالبتكار والملكية الفكرية

  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية -
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  ومقرران إجرائيان بعنواني:  
تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة  -

 العالمية

تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال: وضع مجموعة المؤشرات  -
  األساسية

  التقرير الخامس للجنة "أ"  -
  وفيها قراران بعنواني: ٦٨/٧٣ج(مسّودة) الوثيقة   

 خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات -

  خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات -
  التقرير الخامس للجنة "ب"  -

  التقرير السادس للجنة "أ"  -

  اختتام جمعية الصحة   ٩البند 
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  ثانيًا: تقرير عن االجتماعات
  

  الثانية عشرة للجنة "أ" الجلسة
  الدكتور إدواردو جاراميّلو (المكسيك)    :سيالرئ  
  "أ" للجنة رابعال التقرير مسودة  -
ـــدكتورة( ةالمقـــرر  ودعـــا الجلســـة الـــرئيس حتافتـــ    قـــراءة إلـــى )] إســـتونيا [ روفـــالي ليـــيس ال

التـي تتضـمن مقـررًا إجرائيـًا  ٦٨/٧١ج )مسـودة( الوثيقـة، "أ" للجنـة رابعال التقرير مسودة
  واحدًا عنوانه:

الـدورة االسـتثنائية للمجلـس  ومتابعـة ٢٠١٤فـي عـام  اإليبـوالمرض فيروس  فاشية  -
 اإليبوالالتنفيذي بشأن 

  ".أللجنة " رابعالتقرير ال ومسودة المقرر اإلجرائيمد واعتُ 
  تعزيز الصحة طيلة العمر  (تابع) ١٤البند 
  عامًا على إعالن ومنهاج عمل بيجين ٢٠المرأة والصحة:   (تابع) ٤-١٤ البند

إلى النظر في التقرير المعنون  ودعا الفرعي البند هذا مناقشة بابمجددًا  الرئيس افتتح  
علـــى النحـــو الـــوارد فـــي  عامـــًا علـــى إعـــالن ومنهـــاج عمـــل بيجـــين ٢٠المـــرأة والصـــحة: 

. وفــــــتح بــــــاب المناقشــــــة للحضــــــور. وردت األمانــــــة علــــــى المســــــائل ٦٨/١٦جالوثيقــــــة 
المطروحة. وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير واختتمت مناقشة هذا البند الفرعي من جدول 

  األعمال. 
المســــــــــاهمة فــــــــــي التنميــــــــــة االجتماعيــــــــــة واالقتصــــــــــادية: إجــــــــــراءات مســــــــــتدامة عبــــــــــر   ٥-١٤البند 

ــــــي مجــــــال الصــــــحة (متابعــــــة القطاعــــــات مــــــن أجــــــل تحســــــين الصــــــحة واإل نصــــــاف ف
  المؤتمر العالمي الثامن بشأن تعزيز الصحة)

فتح الرئيس باب مناقشة هذا البند الفرعي ودعا إلى النظر في التقرير الوارد في الوثيقة   
 القطاعــات عبــر القطــري العمــل إطــار مســودةودعيــت اللجنــة إلــى النظــر فــي  ٦٨/١٧ج
. ٦٨/١٧الــواردة فــي ملحــق الوثيقــة ج الصــحة مجــال فــي واإلنصــاف الصــحة أجــل مــن

وردت األمانــــة علــــى المســــائل المطروحــــة. وأحاطــــت اللجنــــة علمــــًا بــــالتقرير واعتمــــدت 
اإلطــــار الــــوارد فــــي ملحــــق التقريــــر. واختتمــــت مناقشــــة هــــذا البنــــد الفرعــــي مــــن جــــدول 

  األعمال.
  األمراض السارية   (تابع) ١٦البند 
   العالمية الخاصة باللقاحاتخطة العمل   (تابع) ٤-١٦ البند

إلــى  رئــيس فريــق الصــياغة ودعــا الفرعــي البنــد هــذا مناقشــة بــابمجــددًا  الــرئيس افتــتح  
اإلفــادة بحصــيلة المشــاورات غيــر الرســمية التــي أجريــت بشــأن مشــروع القــرار المعنــون 

  .٢تنقيح  ٤/ أ/ مؤتمر/٦٨الوارد في الوثيقة ج باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة
  اللجنة القرار واختتمت مناقشة هذا البند الفرعي. أقرتو 
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   التقارير المرحلية  ١٨البند 
  ٦٨/٣٦الوثيقة ج    

  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:  
ج االستراتيجية العالمية بشأن توقي ومكافحة األمراض المنقولـة جنسـيًا (القـرار   زاي:  

  )١٩-٥٩ص ع
اللجنة إلى النظر في التقارير المرحليـة المشـار  ودعاالرئيس باب مناقشة هذا البند  فتح  

أعـــاله. وظـــل هـــذا البنـــد مفتوحـــًا للنظـــر فيـــه خـــالل الجلســـة إليهـــا حســـب الترتيـــب الـــوارد 
  المقبلة للجنة "أ" بسبب ضيق الوقت.

  الجلسة السادسة للجنة "ب"
  )الجديدة غينيا بابوا( ماالباغ مايكل السيدالرئيس:      

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

فتح الرئيس  مجددًا بـاب مناقشـة هـذا البنـد الفرعـي ودعـا الحضـور إلـى التعليـق. وردت   
األمانـــة علـــى التســـاؤالت المطروحـــة وأحاطـــت اللجنـــة علمـــًا بـــالتقرير الـــوارد فـــي الوثيقـــة 

  . ٦٨/٤٤ج
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية   ٢-٢٣ البند

الحضـور إلـى التعليـق. وردت األمانـة  فتح بـاب مناقشـة هـذا البنـد الفرعـي ودعـا الـرئيس  
  .٦٨/٤٥على التساؤالت المطروحة وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة ج

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٣-٢٣ البند
فتح الرئيس باب مناقشة هذا البند الفرعي ودعا اللجنة إلى النظر في التقرير الـوارد فـي   

. وأحاطـت اللجنـة علمـًا ١٥ق ١٣٦ت  مو ١٢ق١٣٦ت  موفي القرارين  ٦٨/٤٦ثيقة جالو 
  بالتقرير واعتمدت القرارين.

  حدةتقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المت  ٤-٢٣ البند
فتح الرئيس باب مناقشة هذا البند الفرعي ودعا الحضور إلى التعليق. وأحاطـت اللجنـة   

  .٦٨/٤٧علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة ج
  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٥-٢٣ البند

فــتح الــرئيس بــاب مناقشــة هــذا البنــد الفرعــي ووافقــت اللجنــة علــى تعيــين الــدكتور ميشــيل   
ـــة لمـــوظفي منظمـــة الصـــحة (سويســـرا) عضـــوًا فـــي  ايلهـــاديزت ـــة المعاشـــات التقاعدي لجن

  .٢٠١٨لمدة ثالث سنوات حتى أيار/ مايو  العالمية
  مة.إجرائي في تقرير اللجنة الموجه إلى الجلسة العا قررموسيدرج مشروع   
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  مسودة التقرير الثالث للجنة "ب"  -
 لثالــثالمقــرر (الــدكتور غــي فــونس [ شــيلي ]) إلــى قــراءة مســودة التقريــر ادعــا الــرئيس   

  عنوانه: قرارًا واحداً التي تتضمن  ٦٨/٧٠ج الوثيقة (مسّودة) "،بللجنة "
 التغطية عناصر من كعنصر والتخدير واألساسية الطارئة الجراحية الرعاية تعزيز -  

 الشاملة الصحية

  مقررين إجرائيين عنوانهما:و 
 على الصحيين العاملين توظيف بشأن الممارسة لقواعد العالمية المنظمة مدونة -

 الدولي المستوى

  المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة/ المزورة/ النوعية المتدنية الطبية المنتجات -

  ".بللجنة "الثالث واعتمدت مسودة التقرير 
  الصحية النظم  (تابع) ١٧ البند
  االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية  (تابع) ٥-١٧البند 

دعـا الـرئيس اللجنـة إلـى النظــر فـي مشـروع القـرار المـنقح علــى النحـو الـوارد فـي الوثيقــة   
المناقشـة للحضـور. وقـرأت األمانـة التعـديالت وفتح بـاب  ١تنقيح  ١/ ب/ مؤتمر/٦٨ج

  المقترح إدخالها واعتمد مشروع القرار حسب صيغته المعدلة.
  الشؤون اإلدارية  ٢٤البند 
  : أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيفالعقارات  ١-٢٤البند 

وردت األمانــة علــى افتــتح الــرئيس البنــد الفرعــي ودعــا الحضــور إلــى اإلدالء بتعليقــاتهم.   
  ٦٨/٤٩وأحاطت اللجنة علما بالتقرير الوارد في الوثيقة ج لمسائل المطروحة،ا

  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  ٢٥البند 
مـــن جـــدول األعمـــال، ودعـــا الـــرئيس الحضـــور إلـــى اإلدالء بتعليقـــاتهم. تـــم افتتـــاح البنـــد   

  ٦٨/٥٠بالتقرير الوارد في الوثيقة ج اً وأحاطت اللجنة علم
  )"أ" اللجنة من منقول بند(األمراض غير السارية   ١٣ البند
  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية  ١-١٣البند 

وأقـرت اللجنـة مشـروع افتتح الرئيس البند الفرعي ودعا الحضور إلى اإلدالء بتعليقاتهم.   
  ٦٨/٨الوارد في الوثيقة جالقرار 

  فعت الجلسة.ورُ   
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  "أ"الجلسة الثالثة عشرة للجنة 
  الدكتور إدواردو جاراميلو (المكسيك)  الرئيس:   

  واالستجابةوالترصد  التأهب  (تابع) ١٥ البند
  مقاومة مضادات الميكروبات  (تابع) ١-١٥البند 

اإلفـــادة رئـــيس فريـــق الصـــياغة إلـــى أعـــاد الـــرئيس افتتـــاح مناقشـــة البنـــد الفرعـــي ودعـــا   
خطــــة العمــــل مشــــروع القــــرار حصــــائل المشــــاورات غيــــر الرســــمية التــــي ُأجريــــت بشــــأن ب

ـــات ـــوارد فـــي الوثيقـــة  العالميـــة بشـــأن مقاومـــة مضـــادات الميكروب  ١/ أ/ مـــؤتمر/٦٨جال
أغلــق بــاب و  ألقــت المــديرة العامــة كلمــة أمــام اللجنــة.و  مــد مشــروع القــرار. واعتُ ١تنقــيح 
  حول هذا البند الفرعي. المناقشة

  التقارير المرحلية  (تابع) ١٨البند 

  ٦٨/٣٦الوثيقة ج  
  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 المنقولة جنسيًا   زاي:  

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

  )٣١-٥٨ج ص عوالطفل (القرار 
تنفيذ توصيات لجنة األمم المتحدة المعنية بالسلع الُمنقذة ألرواح النساء   ياء:  

  )٧-٦٦ج ص عواألطفال (القرار 
  النظم الصحية  
  )٨-٦٥ج ص عالمحددات االجتماعية للصحة (القرار   كاف:  
  )٩-٦٤ع  ص  جاستدامة هياكل التمويل الصحي والتغطية الشاملة (القرار   الم:  
استراتيجية دمج تحليل المسائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس في عمل   ميم:  

  )٢٥-٦٠ج ص عالمنظمة (القرار 
  )١٦-٦٠ع  ص  جالتقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد (القرار   نون:  
  األمراض غير السارية  
(القرار  ٢٠٢٠-٢٠١٣خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية في الفترة   ألف:  

  )٨-٦٦ج ص ع
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الجهود الشاملة والمنسقة المبذولة من أجل التدبير العالجي الضطرابات طيف   باء:  
  )٨-٦٧ج ص عالتوحد (القرار 

  )٩-٤٨ج ص عفقدان السمع المسبب للعجز (القرار   جيم:  
نوقشـــت التقـــارير المرحليـــة فـــي الترتيـــب الـــوارد أعـــاله، ودعيـــت األمانـــة إلـــى الـــرد علـــى   

وسُيســتأنف النظــر فــي هــذا البنــد مــن جــدول المطروحــة.  التســاؤالتو التعليقــات المقدمــة 
  للجنة "أ". لتاليةاألعمال في الجلسة ا

  وُرفعت الجلسة.  
  الجلسة السابعة للجنة "ب"

  ماالباغ (بابوا غينيا الجديدة)السيد مايكل   الرئيس:   
  ")أ" اللجنة من منقول بند( السارية غير األمراض  )تابع( ١٣ البند
  األساسية المؤشرات مجموعة وضع: األطفال وصغار والرّضع األمهات تغذية  ٢-١٣البند 

افتتح الرئيس مناقشة البند الفرعي ودعا اللجنة إلى النظر فـي مشـروع المقـرر اإلجرائـي   
إلى تقديم التعليقات من على المنصـة. وقـرأت األمانـة  ودعا ،٦٨/٩ج الوثيقةالوارد في 

  المقترح، وتم إقرار مشروع المقرر اإلجرائي بصيغته المعدلة. لالتعدي
  األطفال سمنة على بالقضاء المعنية اللجنة عن المعلومات أحدث  ٣-١٣البند 

 .المنصــــة علــــى مــــن التعليقــــات تقــــديم إلــــى الفرعــــي ودعــــا البنــــد مناقشــــة الــــرئيس افتــــتح  
األمانــــة علــــى األســــئلة المطروحــــة، وأحاطــــت اللجنــــة علمــــًا بــــالتقرير الــــوارد فــــي  وردت
  .٦٨/١٠ج الوثيقة

 بشـأن ٢٠١٤ عـام فـي المتحـدة لألمـم العامـة للجمعيـة المسـتوى الرفيـع االجتماع متابعة  ٤-١٣البند 
 المعديــة غيــر األمــراض مــن الوقايــة فــي المحــرز للتقــدم شــاملين وتقيــيم اســتعراض إجــراء

  ومكافحتها) السارية غير(
ونظـرًا  .المنصـة علـى مـن التعليقـات تقـديم إلـى ودعـا الفرعـي البند مناقشة الرئيس افتتح

  لضيق الوقت ظل باب مناقشة البند مفتوحًا للنظر فيه أثناء جلسة اللجنة "ب" التالية. 
  وُرفعت الجلسة.
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  االجتماعات األخرى      :ثالثاً 
  . جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين اللخعلمت األمانة أن االجتماعات التالية سُتعقد 

  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦الثالثاء، 
    

  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 

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

  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 

ابطـــــة التجاريـــــة وأســـــبانيا وأوغنـــــدا، والمؤسســـــة العالميـــــة للتشـــــخيص الشـــــعاعي، والر 
العالميــــة للتصــــوير التشخيصــــي وتكنولوجيـــــا معلومــــات الرعايــــة الصــــحية والعـــــالج 
باإلشعاع، واللجنة الدوليـة للوقايـة مـن األشـعة غيـر المؤينـة، واللجنـة الدوليـة للوقايـة 
مـــن األشـــعة، والمنظمـــة الدوليـــة للفيزيـــاء الطبيـــة، والجمعيـــة الدوليـــة لعلـــم األشـــعة، 

ــــة الدوليــــة ل ــــة لمصــــوري وتقنيــــي والجمعي ــــة الصــــحية، والجمعيــــة الدولي جــــودة الرعاي
الدولية للتصوير باألشعة، واالتحاد العـالمي للتصـوير  RAD-AIDاألشعة، ومنظمة 

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

  ية.ستتاح خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية واألسبان
  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  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   -
  

  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 لمقرا 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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   )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
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