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  ٢٠١٤ مايو/ أيار ٢٠ ثالثاءال ليوم االجتماعات برنامج

  
  العامة الجلسة  الساعة

  الجمعية قاعة
  "أ" اللجنة
  XVIII القاعة

  األخرى االجتماعات
  VII القاعة

    الجلسة الثانية  الرابعة العامة الجلسة  ٩‚٠٠
  أوراق االعتماد لجنة      ١٤‚٠٠
      الخامسة العامة الجلسة  ١٤‚٣٠

 مباشــــــرة بعــــــد االنتهــــــاء مــــــن
 الجلســة فــي ٤ البنــد مناقشــة
  العامة

    الجلسة الثالثة  

  
  المحتويات

  ٢     .........................................................................  برنامج عمل جمعية الصحة     أوًال:
  ١٠     .............................................................................. تقرير عن االجتماعات    :ثانياً 
  ١٤     ...........................................................................  التقنية اإلعالمية الجلسات    :ثالثاً 
  ١٦     ..................................................................................  األخرى االجتماعات  :رابعاً 

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

    اجتماع فريق الصياغة
  العنف، وخصوصًا العنف ضد النساء والفتيات)، التصدي للتحدي العالمي الذي يمثله ٣-١٤(البند  مشروع قرار

  .XXIIIفي القاعة  ١٩‚٠٠إلى الساعة  ١٦‚٠٠أيار/ مايو من الساعة  ٢٠سيعقد اجتماع فريق الصياغة يوم الثالثاء الموافق 
  (ستتاح خدمات الترجمة الفورية باللغات العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واألسبانية)

    األمن
إذا واجهــتم أيــة حالــة أمنيــة طارئــة، أو إذا كانــت لــديكم أيــة أســئلة بخصــوص أمــنكم أثنــاء وجــودكم فــي جنيــف، يرجــى االتصــال 

  +.٤١) ٠(٢٢  ٧٩١  ١١ ٥٢بمكتب األمن/ الموظف المناوب في منظمة الصحة العالمية على الهاتف رقم: 
معيــة الصــحة العالميــة قــد أصــبحت مشــددة علــى المــارة ونــود أيضــًا أن نــذكركم بــأن إجــراءات الفحــص األمنــي طــوال انعقــاد ج

والمركبات على السواء، ممن يقصدون الدخول إلى قصر األمم والمناطق التي توجد فيهـا قاعـات المـؤتمرات. وبنـاًء عليـه فإننـا 
ــيكم دخــول المنطقــة التــي  ســُتعقد فيهــا ننصــحكم بــأن تحضــروا معكــم وثــائق إثبــات الهويــة وأوراق االعتمــاد المالئمــة ليســهل عل

  جمعية الصحة.
    البريد الشخصي

يرجــى مــن المنــدوبين وممثلــي المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــة أن يتوجهــوا كــل يــوم إلــى مكتــب 
  االستعالمات للحصول على بريدهم الشخصي وعلى الرسائل التي تنتظرهم وعلى الدعوات الموجهة إليهم.
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  الصحة جمعيةعمل : برنامج أوالً 
  
  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٠ ثالثاء،ال

  ٩,٠٠الساعة  -قاعة الجمعية   رابعةالجلسة العامة ال

  مناقشة عامة  -  (تابع) ٣البند 
  

  ٩‚٠٠الساعة  – XVIIIالقاعة   للجنة "أ" ثانيةالجلسة ال
  منظمة الصحة العالمية إصالح  ١١البند 

  ٦٧/٥٤الوثيقة ج
  مع الجهات الفاعلة غير الدول إطار المشاركة  -  ٣-١١البند 

  ٦٧/٦الوثيقة ج
  اإلصالحعملية تقرير مرحلي عن تنفيذ   -  ١-١١البند 

  ١معلومات/ /٦٧جو  ٦٧/٤ج الوثيقتان  
  تحسين صنع القرار من جانب األجهزة الرئاسية  -  ٢-١١البند 

  ١إضافة  ٦٧/٥وج ٦٧/٥ج تانالوثيق  
  بالتمويلمتابعة الحوار الخاص   -  ٤-١١البند 

  ٦٧/٨وج ٦٧/٧ج الوثيقتان  
  التخصيص االستراتيجي للموارد  -  ٥-١١البند 

  ٦٧/٩الوثيقة ج  
  تمويل تكاليف التنظيم واإلدارة  -  ٦-١١البند 

  ٦٧/١٠الوثيقة ج  
  ١٤,٠٠الساعة  -  VIIالقاعة   لجنة أوراق االعتماد

    
  ١٤,٣٠الساعة  -قاعة الجمعية   الجلسة العامة الخامسة

  ضيف الجمعية كلمة  ٤البند 

  مناقشة عامة  -  (تابع) ٣البند 

  في الجلسة العامة ٤مباشرة بعد االنتهاء من البند  - XVIIIالقاعة   الجلسة الثالثة للجنة "أ"

  "أ" للجنة األول التقرير مسودة  
  (مسودة) التي تتضمن قرارًا واحدًا عنوانه: ٦٧/٦٢الوثيقة ج

 مرضـاه ورعاية السل من للوقايةواألهداف العالمية  االستراتيجية -
  ٢٠١٥بعد عام  ومكافحته
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  األمراض السارية  (تابع) ١٢البند 

 باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة -  ٢-١٢البند 

  ٦٧/١٢ج ةالوثيق

 التهاب الكبد -  ٣-١٢البند 

  ١إضافة  ٦٧/١٣وج ٦٧/١٣ج الوثيقتان
   ١٨ق١٣٤ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو

    ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢١األربعاء، 
  ٩‚٠٠الساعة  - قاعة الجمعية  الجلسة العامة السادسة

  تقرير لجنة أوراق االعتماد  -
  تقريرا اللجنتين الرئيسيتين  ٨البند 
  مناقشة عامة  -  (تابع) ٣البند 

  في الجلسة العامة ٨بعد االنتهاء من البند  - XVIIIالقاعة   الجلسة الرابعة للجنة "أ"

  األمراض غير السارية   ١٣البند 

  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها  -  ١-١٣البند 
  تقرير عّما يلي:  •  
ن خطــــــة العمــــــل الخاصــــــة باالســــــتراتيجية العالميــــــة للوقايــــــة مــــــ  -  

  ٢٠١٣-٢٠٠٨األمراض غير السارية ومكافحتها 
ــــــذ ومتابعــــــة   -   دور منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة فــــــي إعــــــداد وتنفي

فـي  الشامليناستعراض الجمعية العامة لألمم المتحدة وتقييمها 
األمــــراض غيــــر  للتقــــدم المحــــرز فــــي الوقايــــة مــــن ٢٠١٤عــــام 

  المعدية (غير السارية) ومكافحتها
  النظر في ما يلي:  •  
مـن األمـراض  آلية التنسيق العالمية بشأن الوقايـةاختصاصات   -  

  غير السارية ومكافحتها
فرقة عمل األمم المتحدة المشـتركة بـين الوكـاالت اختصاصات   -  

 )يةســـار غيـــر الغيـــر المعديـــة (عنيـــة بالوقايـــة مـــن األمـــراض الم
  ومكافحتها

ة المحدودة مـن مؤشـرات خطـة العمـل الخاصـة بخطـة المجموع  -  
مــن األمــراض العمــل العالميــة لمنظمــة الصــحة العالميــة للوقايــة 

  ٢٠٢٠-٢٠١٣غير السارية ومكافحتها 
 ٢إضــــافة  ٦٧/١٤وج ١إضــــافة  ٦٧/١٤وج ٦٧/١٤ج الوثــــائق  

  ٣إضافة  ٦٧/١٤وج



Journal - No.2 - 4 -  ٢العدد  -الجريدة  

 ٢٠١٤ مايو/ أيار ٢٤- ١٩ جنيف، األمم، قصر . والستون السابعة العالمية الصحة جمعية

  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال  -  ٢-١٣البند 
  ١إضافة  ٦٧/١٥وج ٦٧/١٥الوثيقتان ج      

  العجز  -  ٣-١٣البند 
 ٣مؤتمر/ أ/ /٦٧وج ٣مؤتمر/ أ/ /٦٧وج ٦٧/١٦الوثائق ج  

  ١ إضافة
  الجهود الشاملة والمنسقة للتدبير العالجي الضطرابات طيف التوحد  -  ٤-١٣البند 

  ١إضافة  ٦٧/١٧وج ٦٧/١٧ج الوثائق  
 ١ق١٣٣ت  مالقرار  ،١/ سجالت/١٣٣/٢٠١٣ت  مو

  مرض الصدفية  -  ٥-١٣البند 
  ١إضافة  ٦٧/١٨وج ٦٧/١٨ج الوثائق  

  ٢ق١٣٣ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٣/٢٠١٣ت  مو
   تعزيز الصحة طيلة العمر   ١٤البند 
  رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  -  ١-١٤البند 

  ٦٧/١٩الوثيقة ج    
  ٢٠١٥الصحة في خطة التنمية لما بعد عام   •  
 ٦٧/٢٠الوثيقة ج    

 العملصحة المواليد: مسّودة خطة   -  ٢-١٤البند 

 ٢مؤتمر/ أ/ /٦٧وج/ ١تصويب  ٦٧/٢١وج ٦٧/٢١ج الوثائق    

  في الجلسة العامة ٣مباشرة بعد االنتهاء من البند  - XVIIالقاعة   الجلسة األولى للجنة "ب"
  افتتاح أعمال اللجنة  ١٨البند 

  بما في ذلك انتخاب نائبي الرئيس والمقّرر  -  
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس األحوال الصحية في األرض   ١٩البند 

  الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل
 ٣معلومات/ /٦٧وج ٢معلومات/ /٦٧وج ٦٧/٤١الوثائق ج

  ١مؤتمر/ ب/ /٦٧وج ٥معلومات/ /٦٧وج ٤معلومات/ /٦٧وج
  ١٤,٣٠الساعة  - XVIIIالقاعة   للجنة "أ" الخامسةالجلسة 

   العمرتعزيز الصحة طيلة   (تابع) ١٤البند 
التصدي للتحـدي العـالمي الـذي يمثلـه العنـف، وخصوصـًا العنـف ضـد   -  ٣-١٤البند 

  النساء والفتيات
  ١مؤتمر/ أ/ /٦٧وج ١مؤتمر/ أ/ /٦٧وج ٦٧/٢٢ج الوثائق  

  ١إضافة 
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العمل المتعدد القطاعات من أجل اتبـاع نهـج يـدوم طيلـة العمـر بشـأن   -  ٤-١٤البند 
  الشيخوخةالتمتع بالصحة في مرحلة 

  ٦٧/٢٣ج الوثيقة  
اآلثار الصحية العمومية المترتبة على التعرض للزئبق ومركباته: دور   -  ٥-١٤البند 

  المنظمة ووزارات الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا
  ،١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٢٤ج الوثيقتان  

  ٥ق١٣٤ت  مالقرار 
  ١٤,٣٠الساعة  - XVIIالقاعة   "بللجنة " الثانيةالجلسة 

  المالية الميزانية البرمجية والشؤون  ٢٠البند 
  ٢٠١٣-٢٠١٢تقييم أداء الميزانية البرمجية   -  ١-٢٠البند 

  ٦٧/٥٥وج ٦٧/٤٢ج الوثيقتان
 ٣١التقريــــر المــــالي والبيانــــات الماليــــة المراجعــــة للســــنة المنتهيــــة فــــي   -  ٢-٢٠البند 

  ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر 
  ٦٧/٥٦وج ١إضافة  ٦٧/٤٣وج ٦٧/٤٣ج الوثائق

حالـــة تحصـــيل االشـــتراكات المقـــدرة، بمـــا فـــي ذلـــك الـــدول األعضـــاء   -  ٣-٢٠البند 
من  ٧المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

   الدستور
   ٦٧/٥٧وج ٦٧/٤٤جالوثيقتان   

  ١٧,٣٠الساعة  - XIIالقاعة   العامة  اللجنة

  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٢ الخميس،
  ٩,٠٠الساعة  - XVIIIالقاعة   للجنة "أ" والسابعة تان السادسةالجلس
  تعزيز الصحة طيلة العمر  (تابع) ١٤البند 

المســاهمة فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية: العمــل المســتدام عبــر   -  ٦-١٤البند 
  القطاعات لتحسين الصحة واإلنصاف في الصحة

  ،١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٢٥ج الوثيقتان  
  ٨ق١٣٤ت  مالقرار 

  الُنظم الصحية  ١٥البند 
  الطب التقليدي (الشعبي)  -  ١-١٥البند 

  ،١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٢٦ج الوثيقتان  
  ٦ق١٣٤ت  مالقرار 
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متابعـــــة تقريـــــر فريـــــق الخبـــــراء االستشـــــاريين العامـــــل المعنـــــي بتمويـــــل  -  ٢-١٥البند 
  وتنسيق البحث والتطوير

  ١إضافة  ٦٧/٢٨وج ٦٧/٢٨وج ٦٧/٢٧ج الوثائق  
المنتجـــــات الطبيـــــة المتدنيـــــة النوعيـــــة/ المـــــزورة/ المغشوشـــــة التوســـــيم/   -  ٣-١٥البند 

  المغشوشة/ المزيفة
  ٦٧/٢٩ج الوثيقة  

  إتاحة األدوية األساسية  -  ٤-١٥البند 

  ،١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٣٠ج الوثيقتان  
  ١٦ق١٣٤ت  مالقرار 

تعزيــز الرعايــة الملطفــة كعنصــر مــن عناصــر العــالج المتكامــل طيلــة   -  ٥-١٥البند 
  العمر

  ،١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٣١ج الوثيقتان  
  ٧ق١٣٤ت  مالقرار 

  تعزيز الُنظم التنظيمية  -  ٦-١٥البند 

  ،١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٣٢ج الوثيقتان  
  ١٩ق١٣٤ت  مو ١٧ق١٣٤ت  مالقراران 

  ٩,٠٠الساعة  - XVIIالقاعة   للجنة "ب" والرابعة الثالثة الجلستان
  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة   ٢١البند 
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  -  ١-٢١البند 

  ٦٧/٥٨وج ٦٧/٤٥ج الوثيقتان  
  تقرير مراجع الحسابات الداخلي   -  ٢-٢١البند 

  ٦٧/٥٩وج ٦٧/٤٦ج الوثيقتان  
  شؤون العاملين  ٢٢البند 
  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ١-٢٢البند 

  ٦٧/٦٠وج ٦٧/٤٧ج الوثيقتان
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  -  ٢-٢٢البند 

   ٦٧/٤٨ج الوثيقة   
  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  -  ٣-٢٢البند 

  ،١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٤٩ج الوثيقتان
  ١٢ق١٣٤ت  مالقرار 
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تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمـة الصـحة   -  ٤-٢٢البند 
  العالمية

  ٦٧/٥٠ج الوثيقة  
    

  ١٧,٠٠الساعة  -قاعة الجمعية   السابعة العامة الجلسة 
  الجوائز   ٧البند 

  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٣ ،الجمعة
  ٩,٠٠الساعة  -قاعة الجمعية   الثامنةالجلسة العامة 

  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي   ٦البند 

  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  (تابع) ٨البند 
    

  في الجلسة العامة ٨مباشرة بعد االنتهاء من البند  - XVIIIالقاعة   للجنة "أ" الثامنة والتاسعة الجلستان
  الُنظم الصحية  (تابع) ١٥البند 
والتكنولوجيات الصحية دعمًا للتغطية الصحية تقييم التدخالت   -  ٧-١٥البند 

  الشاملة
  ،١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٣٣ج الوثيقتان  

  ١٤ق١٣٤ت  مالقرار 
متابعة إعالن ريسيفي السياسي بشأن الموارد البشرية الصحية:   -  ٨-١٥البند 

  تجديد االلتزامات بتحقيق التغطية الصحية الشاملة
  ،١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٣٤ج الوثيقتان  

  ١٥ق١٣٤ت  مالقرار 
  التأهب والترصد واالستجابة  ١٦البند 
 )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  -  ١-١٦البند 

  ١إضافة  ٦٧/٣٥ج ٦٧/٣٥ج الوثائق  
  ١٠ق١٣٤ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو

األنفلونزا والتوصل إلى التأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات   -  ٢-١٦البند 
 اللقاحات والفوائد األخرى

  ١إضافة  ٦٧/٣٦وج ٦٧/٣٦ج الوثيقتان  
 استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري  -  ٣-١٦البند 

  ٦٧/٣٧الوثيقة ج  
شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل   -  ٤-١٦البند 

 األطفال

 ٦٧/٣٨الوثيقة ج  
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 مقاومة األدوية المضادة للميكروبات  -  ٥-١٦البند 

  ١إضافة  ٦٧/٣٩وج ٦٧/٣٩ج الوثائق  
  ١٣ق١٣٤ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو

  التقارير المرحلية   ١٧البند 

  ٦٧/٤٠الوثيقة ج  
  األمراض السارية  
والعدوى  بشأن األيدز لقطاع الصحة االستراتيجية العالمية  ألف:  

  )١٤- ٦٤ع  ص  ج(القرار  ٢٠١٥- ٢٠١١بفيروسه في الفترة 
  )١٦-٦٤ع  ص  جاستئصال داء التنينات (القرار   باء:  
  األمراض غير السارية  
  )٢٧- ٦٤ع  ص  ج(القرار  وقاية األطفال من اإلصابات  جيم:  
  تعزيز الصحة طيلة العمر  
بلوغ األهداف  الصحة اإلنجابية: استراتيجية تسريع التقدم نحو  دال:  

  )١٢-٥٧ع  ص  ج(القرار  والمرامي اإلنمائية الدولية
  )١٦-٦١ع  ص  ج(القرار  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية  هاء:  
  )٢٨-٦٤ع  ص  جالشباب والمخاطر الصحية (القرار   واو:  
تنفيذ توصيات لجنة األمم المتحدة المعنية بالسلع الُمنقذة   زاي:  

  )٧-٦٦ع  ص  ج(القرار  ألرواح النساء واألطفال
  )٥ق١٢٤م تتغير المناخ والصحة (القرار   حاء:  
  الُنظم الصحية  
االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العمومية   طاء:  

  )٢١-٦١ع  ص  ج(القرار  واالبتكار والملكية الفكرية
  توافر منتجات الدم ومأمونيتها وجودتها  ياء:  

  )١٢-٦٣ع  ص  ج (القرار  
  )٢٢-٦٣ع  ص  جزرع األعضاء والُنسج البشرية (القرار   كاف:  
استراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن البحوث من أجل   الم:  

  الصحة
  التأهب والترصد واالستجابة  
استجابة منظمة الصحة العالمية، ودورها بصفتها قائد مجموعة   ميم:  

 الصحة، في مجال تلبية الطلبات الصحية المتنامية في
  )٢٠-٦٥ع  ص  ج(القرار  الطوارئ اإلنسانية
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  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية  
 )١٢-٦١ج ص عالتعددية اللغوية: تنفيذ خطة العمل (القرار   نون:  

  في الجلسة العامة ٨مباشرة بعد االنتهاء من البند  - XVIIالقاعة   للجنة "ب" الخامسة والسادسة الجلستان
  اإلدارية والقانونيةالشؤون   ٢٣البند 
متابعة تقرير الفريق العامل المعني بانتخاب المدير العام لمنظمة   -  ١-٢٣البند 

  الصحة العالمية
 ٦٧/٥١الوثيقة ج    

  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  -  ٢-٢٣البند 
 ٦٧/٦١وج ٦٧/٥٢ج تانالوثيق    

التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية   ٢٤البند 
  الدولية 

  ٦٧/٥٣الوثيقة ج    
  وضع القرارات والتقارير في صيغتها النهائية  

  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤ السبت،
  ٩,٠٠الساعة  - XVIIIالقاعة   العاشرة للجنة "أ"الجلسة 

  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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 ً   تقرير عن االجتماعات: ثانيا
  

    الجلسة العامة األولى
  (أنغوال)دونيم -فانخوسيه في. دياس الدكتور   :في مقعد الرئاسة  

  نائب رئيس جمعية الصحة العالمية السادسة والستين  
  الدكتور روبرتو مورالس أوخيدا (كوبا)  :ثم  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستينرئيس   
    

  افتتاح الجمعية  ١البند 
جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة  دونـيم-خوسـيه فـي. ديـاس فـانافتتح الدكتور 

والســتين ورحــب، باســم جمعيــة الصــحة ومنظمــة الصــحة العالميــة، بالمــدعوين 
الخاصـــين أي بالســـيد مايكـــل مـــولر، المـــدير العـــام لمكتـــب األمـــم المتحـــدة فـــي 
جنيـــــف بالنيابـــــة وممثـــــل األمـــــين العـــــام لألمـــــم المتحـــــدة، وبصـــــاحب المعـــــالي 

ـــة فـــي االتحـــاد المستشـــار االتحـــادي أالن برســـيه، رئـــي س إدارة الشـــؤون الداخلي
السويسري، وبموظفين مسؤولين في جمهوريـة وكـانتون ومدينـة وجامعـة جنيـف 

  وفي وكاالت منظومة األمم المتحدة وبممثلي المجلس التنفيذي.
  

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

  
ئيس الكلمــة لصــاحب المعــالي المستشــار االتحــادي أالن برســيه، ثــم أعطــى الــر 

  رئيس إدارة الشؤون الداخلية في االتحاد السويسري.
  

  ١-١البند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعيين لجنة أوراق االعتماد  -
مـن النظـام الـداخلي  ٢٣عينت الجمعية، بناء على اقتراح الرئيس ووفقـًا للمـادة 

دولــة عضــوًا  ١٢لجمعيــة الصــحة، لجنــة أوراق االعتمــاد المؤلفــة مــن منــدوبي 
  :كالتاليهي 
  اليابان  شيلي

  ماليزيا  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
  موناكو  الجمهورية الدومينيكية

  موزامبيق  إثيوبيا
  البرتغال  داأيسلن
  زامبيا  العراق

  والستين السابعةانتخاب رئيس جمعية الصحة العالمية   - ٢-١البند 

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

  الرئيس الخمسة.الصحة العالمية السابعة والستين ونواب 
  

مـــن النظـــام الـــداخلي، علـــى ترشـــيح  ٧٨ووافقـــت جمعيـــة الصـــحة، وفقـــًا للمـــادة 
وانتخبته رئيسًا لجمعية الصـحة العالميـة  الدكتور روبرتو مورالس أوخيدا (كوبا)

  الرئاسة. الدكتور روبرتو مورالس أوخيداالسابعة والستين بالتزكية. وتولى 
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اللجنــة  وٕانشــاءانتخــاب نــواب الــرئيس الخمســة ورئيســي اللجنتــين الرئيســيتين  - 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:

  الدكتور نيل شارما (فيجي)
  سيد فرانسوا إيبوفي (الكونغو)ال

  النكا) السيد مايثريباال يابا سيريسينا (سري
  الدكتور فيتنيس بوفيالس أندريوكايتس (ليتوانيا)
  السيد صادق بن عبد الكريم الشهابي (البحرين)

فـــــاغنر (النمســـــا) رئيســـــة للجنـــــة -اللجنـــــة "أ": انتخبـــــت الـــــدكتورة بـــــاميال رنـــــدي
  بالتزكية.

  اللجنة "ب": انتخب الدكتور روحاكانا روغوندا (أوغندا) رئيسًا للجنة 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:

  غيانا  أفغانستان
  جمهورية كوريا  أنغوال
  االتحاد الروسي  بنن

  لشتي -تيمور  الرأس األخضر
  تونس  الصين

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى   كوستاريكا
  وأيرلندا الشمالية     غينيا االستوائية

  الواليات المتحدة األمريكية  فرنسا
  أوروغواي  اليونان

  
    الجلسة العامة الثانية

  يدا (كوبا)خالدكتور روبرتو موراليس أو   :في مقعد الرئاسة  -
  رئيس جمعة الصحة العالمية السابعة والستين           

افتتح رئيس جمعية الصحة السابعة والسـتين الجلسـة العامـة الثانيـة وألقـى 
  خطابًا أمام جمعية الصحة.

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

  ):٦٧/١جدول األعمال المؤقت (الوثيقة ج
  حذف البنود التالية من جدول األعمال المؤقت:   -

ـــــدول األعضـــــاء المنتســـــبة    ٥البند   • ـــــدول األعضـــــاء وال ـــــول ال قب
 الجديدة

 المتأخراتالترتيبات الخاصة لتسوية   ٤-٢٠البند   •

تقــــــــدير اشــــــــتراكات الــــــــدول األعضــــــــاء والــــــــدول    ٥-٢٠البند   •
 ةاألعضاء المنتسبة الجديد

 تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي  ٦-٢٠البند   •

  الوثيقـــة وستجّســـدواعُتمـــد جـــدول األعمـــال المؤقـــت فـــي صـــيغته المعّدلـــة. 
  .التعديالت هذه ١تنقيح  ٦٧/١ج

 ١٩لجلسـة العامـة المسـائية فـي يـومي االثنـين واقترح الـرئيس أن تسـتمر ا
إلتاحة الفرصة أمـام أكبـر  ١٨,٠٠أيار/ مايو حتى الساعة  ٢٠والثالثاء 

  عدد ممكن من المتحدثين.
تقريــــر المجلــــس التنفيــــذي عــــن دورتيــــه الثالثــــة والثالثــــين بعــــد المائــــة    -  ٢البند 

  والرابعة والثالثين بعد المائة
  تقريره. أوغتاي شيرالييف التنفيذي الدكتورقدم رئيس المجلس   

    الجلسة العامة الثالثة
  يدا (كوبا)خالدكتور روبرتو موراليس أو     في مقعد الرئاسة:  
  رئيس جمعية الصحة العالمية السابعة والستين      

  كلمة الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة  ٣البند 

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

المجلـــس التنفيـــذي ينبغـــي أن يقـــدموا هـــذه االقتراحـــات فـــي موعـــد أقصـــاه 
فــــي القاعــــة  ٢٠١٤أيــــار/ مــــايو  ٢٠مــــن يــــوم الثالثــــاء  ١٦,٠٠ الســــاعة
A656 ،ةى أن تقدم هذه االقتراحات إلى مساعد أمين جمعية الصحعل.  

  مناقشة عامة  -

مـــع إيـــالء اهتمـــام خـــاص لموضـــوع  ٣اســـتأنف الـــرئيس النظـــر فـــي البنـــد 
 لمنصـةل الصـعود إلـى متحـدِّثَين أول اودعـ"الصلة بـين المنـاخ والصـحة". 

منـــدوب اليونـــان (بوصـــفه رئـــيس االتحـــاد األوروبـــي)  :التـــالي النحـــو علـــى
ومنـــدوب أوروغـــواي (الـــذي تحـــدث نيابـــة عـــن الـــدول األعضـــاء فـــي إقلـــيم 

 تحـدث الـذي( العـراق  من كلّ  مندوبو لمتحدثينا هذين وتالاألمريكتين). 
 تحـدث الـذي( وبوتسـوانا والصـين والهنـد )العـرب الوزراء مجلس عن نيابة
 الروســـــي واالتحـــــاد) األفريقـــــي اإلقلـــــيم فـــــي األعضـــــاء الـــــدول عـــــن نيابـــــة
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 العظمــى لبريطانيــا المتحــدة والمملكــة وفنلنــدا األمريكيــة المتحــدة والواليــات
ــــــداأو  ــــــا الشــــــمالية يرلن ــــــن وأســــــتراليا ونيجيري ــــــديفمو  الديشغوب ــــــل ل  والبرازي
 وكوبا السالم دار وبروني أفريقيا وجنوب وفرنسا وألمانيا وكندا ندونيسياإ و 

  .وموناكو وتركيا وٕايطاليا

    الجلسة األولى للجنة "أ"
  

  ١٠البند 
  الرئيس: باميال رندي فاغنر (النمسا)

  افتتاح أعمال اللجنة
مـــن النظـــام الـــداخلي لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة انتخبـــت  ٣٤طبقـــًا للمـــادة 

 والـــدكتور  خـــورخي فيالفيثينثيـــوبـــي تيـــت خـــين (ميانمار) اللجنـــة الـــدكتور
  (غواتيماال) نائبين للرئيس، والدكتورة هيلين مبوغوا (كينيا) مقررًا.

حضـــور ى اللـــإاالتحـــاد األوروبـــي ليطلـــب دعـــوة أحـــد الوفـــود الكلمـــة وأخــذ 
اللجـان الفرعيـة  وأفي مداوالت االجتماعات  دون تصويتمن  والمشاركة

تنـــدرج لجـــة مســـائل معااألخـــرى، و هيئاتهـــا الفرعيـــة صـــياغة أو فـــرق ال وأ
 اختصــاص االتحــاد األوروبــي فــي جمعيــة الصــحة العالميــةنطــاق ضــمن 

  .السابعة والستين
مــــن  ٣-١٤البنــــد اللجنــــة وقــــدمت قاعــــة الجلســــة طلبــــًا مفــــاده أن تفتــــتح 

 مشــــروع القـــــرار الـــــوارد فـــــي الوثيقـــــةمعنـــــي بإنشـــــاء فريـــــق صـــــياغة  أجــــل
فـــي إلـــى الـــرئيس المشـــارك الكلمـــة أعطـــى الـــرئيس . و ١مـــؤتمر/ أ/ /٦٧ج

ورات غيــر الرســمية التــي جــرت منــذ اجتمــاع المجلــس التنفيــذي فــي المشــا
  وافقت اللجنة على إنشاء فريق الصياغة.و . / ينايركانون الثاني

  السارية  األمراض  ١٢البند 
ـــة    -  ١-١٢البند  ـــة للوقايـــة مـــن الســـل ورعاي مســـودة االســـتراتيجية واألهـــداف العالمي

  ٢٠١٥ مرضاه ومكافحته بعد عام
معلومـــات محّدثـــة عـــن م ممثـــل المجلـــس التنفيـــذي الـــرئيس قـــدَّ مـــن  عوةبـــد  

الرابعـة والثالثـين لمجلـس التنفيـذي ا التي جـرت فـي دورة ةلمناقشاحصيلة 
نظــرت اللجنــة فــي مشــروع و . ٢٠١٤/ ينــاير فــي كــانون الثــانيبعــد المائــة 

، ١/ســــــجالت/١٣٤/٢٠١٤م تالــــــوارد فــــــي الوثيقــــــة  ٤ق١٣٤م ت القــــــرار
  المعدلة. القرار بصيغتهاعتمدت و 
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  : الجلسات اإلعالمية التقنيةثالثا
  

  والستين. السابعةسُتعقد الجلسات اإلعالمية التقنية التالية أثناء جمعية الصحة العالمية 
  

  XIIالقاعة   ١٤,١٥- ١٢,٣٠الساعة   ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٠ ،الثالثاء
بشأن االستثمارات. وضع حد لوفيات األمهات واألطفال جودة الرعاية في الفترة المحيطة بالوالدة: عودة ثالثية 

  ولحاالت اإلمالص التي يمكن تالفيها
  ستتاح الترجمة الفورية بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واألسبانية

  
وغ األهــداف إن التقــدم مســتمر فــي الحــد مــن معــدالت وفيــات األمهــات والمواليــد ونحــن نقتــرب مــن الموعــد النهــائي لبلــ

نحقــق تقــدمًا فعليــًا نحــو وضــع حــد لهــذه الوفيــات التــي يمكــن تالفيهــا يجــب تركيــز االهتمــام اإلنمائيــة لأللفيــة. ولكــي 
والموارد على جودة الرعاية في الفترة المحيطة بالوالدة، وذلك بدعم من استراتيجيات أخرى على امتـداد سلسـلة رعايـة 

كل مولود: خطـة عمـل عالمية التقنية ستتاح للدول األعضاء الفرصة لمناقشة النساء واألطفال. وفي هذه الجلسة اإل
وتشــتمل الخطــة، التــي تــرد ضــمن جــدول أعمــال جمعيــة الصــحة  مــن أجــل وضــع حــد للوفيــات التــي يمكــن تالفيهــا.

ا العالميــة بهــدف اعتمادهــا، علــى خريطــة طريــق للتغييــر وغايــات وٕاجــراءات رئيســية ضــرورية لتحقيــق التقــدم فــي هــذ
  الصدد.

  
وضــع حــد لمعــدالت وفيــات األمهــات التــي يمكــن وســتعرض هــذه الجلســة أيضــًا الرؤيــة الجديــدة الناشــئة بخصــوص 

. كما أن العمل الجاري بشأن المشـاورات، والـذي يشـمل غايـات ممكنـة ٢٠١٥ونحن نتطلع إلى ما بعد عام  تالفيها،
فيما يتعلق بمعدالت وفيـات األمهـات علـى المسـتوى العـالمي والـوطني، واسـتراتيجيات وٕاجـراءات ذات أولويـة لتحقيـق 

  .هذه الغايات، سيتم تقاسمه ألغراض النقاش من جانب الدول األعضاء
  

  XIIالقاعة   ١٤,١٥- ١٢,٣٠الساعة   ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢١ ،األربعاء
  الرعاية الصحية في مرمى الهجمات: دعوة إلى العمل

  ستتاح الترجمة الفورية بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واألسبانية
  

الرعايــة الصــحية فــي أمــاكن تشــهد نزاعــات وفــي تتزايــد الهجمــات علــى العــاملين فــي مجــال الرعايــة الصــحية ومرافــق 
أماكن ال تشهد نزاعات. والستهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافق الرعاية الصحية عواقب وخيمة على 

  توفير الرعاية وعلى الحق في الصحة في هذه األماكن.
  

حجــم المشــكلة واتجاهاتهــا الحديثــة وطبيعتهــا، كمــا ســتناقش إجــراءات التصــدي لهــا، وســتعيد التأكيــد  وســتبحث الجلســة
  على المبادئ األساسية لحرمة مرافق الرعاية الصحية وسالمة العاملين في مجال الرعاية الصحية.

  
  XIIالقاعة   ١٤,١٥- ١٢,٣٠الساعة   ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٢ ،الخميس

  ٢٠١٥الخاصة بالصحة في خطة التنمية لما بعد عام األهداف والغايات 
  ستتاح الترجمة الفورية بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واألسبانية

  
قد بلغت ذروتهـا. فالصـحة، كهـدف فـي حـد ذاتهـا، حاضـرة فـي  ٢٠١٥إن أهداف وغايات خطة التنمية لما بعد عام 

المتعـــددة، مثـــل الفريـــق العامـــل المفتـــوح العضـــوية التـــابع للجمعيـــة العامـــة وفريــــق العشـــرات أو أكثـــر مـــن العمليـــات 
. وســتناقش الجمعيــة العامــة لألمــم ٢٠١٥الشخصــيات البــارزة الرفيــع المســتوى المعنــي بخطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 

  .٢٠١٤المتحدة تقرير الفريق العامل المفتوح العضوية في أيلول/ سبتمبر 
  

اإلعالميــة التقنيــة نبــذة عــن العمليــات الجاريــة ودور الصــحة فيهــا، وســتجمع اآلراء مــن الــدول  وســتعرض هــذه الجلســة
  األعضاء بخصوص األهداف واألهداف الفرعية والغايات الصحية الممكنة.



Journal - No.2 - 15 -  ٢العدد  -الجريدة  

 ٢٠١٤ مايو/ أيار ٢٤- ١٩ جنيف، األمم، قصر . والستون السابعة العالمية الصحة جمعية

  XIIالقاعة   ١٤,١٥- ١٢,٣٠الساعة   ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٣ ،الجمعة
  قيمة الدعم الدولي لتقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحيةدور تحديد األولويات في التغطية الصحية الشاملة: 

  ستتاح الترجمة الفورية بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واألسبانية
  

يتطلــب تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة فــي معظــم البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل أن يــتم تحديــد األولويــات 
أجــل التصــدي للمشــكالت الصــحية، ألن هنــاك محدوديــة دائمــًا فــي التمويــل والمــوارد البشــرية بعــدة طــرق بديلــة مــن 

ولــدعم االســتخدام الرشــيد للمــوارد يحظــى تقيــيم التــدخالت والتكنولوجيــات  ات والمرافــق الصــحية.التكنولوجيــ /واألدويــة
ة أدوات مفيـدة للمسـاعدة فـي عمليـة الصحية، بما في ذلك تحليل المردودية، باعتراف واسع النطاق بأنه يتيح مجموع

  تحديد األولويات.
  

وفي هذه الجلسة اإلعالمية التقنية سنتبادل خبرات الدول األعضـاء والمنظمـات الدوليـة وشـركاء التنميـة فـي اسـتخدام 
 األطــر الواضــحة لتحديــد األولويــات، وذلــك مــن أجــل تــوفير المعلومــات لعمليــة شــفافة لصــنع القــرارات، وتيســير التقــدم

نحـــو تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، وكـــذلك مناقشـــة دور منظمـــة الصـــحة العالميـــة والشـــركاء فـــي بنـــاء القـــدرات 
  الخاصة بتقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية.
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 ً   : االجتماعات األخرىرابعا
  

  :والستين السابعةجمعية الصحة العالمية  خاللأن االجتماعات التالية سُتعقد باألمانة  أبلغت
  

  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٠ ،الثالثاء
  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
 VIIIالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

  .التابع للمنظمة األوروبياجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم 

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  IVالقاعة 

الصحة واألمراض غير السارية: فرصة لتبادل المعلومات عن التقدم المحرز 
وبناء الشراكات أثناء المؤتمر الدولي الثالث بشأن الدول النامية الجزرية 

  الصغيرة. ينظمه وفد ساموا وأمانة المنظمة.
  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  XXIVالقاعة 

د المملكــة المتحــدة و نظمــه وفــتمقاومــة مضــادة الميكروبــات. لقــاء جــانبي بشــأن 
  وتركيا. ،وهولندا ،لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  ستتاح الترجمة الفورية باإلنكليزية والتركية.
  ١٤,١٥-١٢,١٥الساعة 
  XVIالقاعة 

  .االنحيازاالجتماع السابع لوزراء الصحة في دول حركة عدم 
  اإلنكليزية والفرنسية والروسية واألسبانية.و  بالعربية ستتاح الترجمة الفورية

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  IXالقاعة 

  ينظمه وفد البرازيل. .كسب معركة المكافحة العالمية للسل
  واألسبانية.والبرتغالية  والفرنسية اإلنكليزيةبالفورية ستتاح الترجمة 

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
 XXIIIالقاعة 

والبرازيل  الخطوات القادمة. تنظمه وفود بنغالديش –اضطرابات طيف التوحد 
والواليات المتحدة األمريكية وجمهورية كوريا ورومانيا وماليزيا  وٕايطاليا والهند

  وأمانة المنظمة.
  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIة القاع

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

  ١٤,٣٠-١٣,٣٠الساعة 
  XVالقاعة 

  اجتماع تنسيقي لدول أوروبا الغربية ودول أخرى.

  ١٨,٣٠-١٧,٤٥الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٩,٠٠-١٧,٤٥الساعة 
  IXالقاعة 

 الرّضعلوضع اإلرشادات العالمية: تقييم وبحث في مجال تغذية البحث 
السنغال ونيبال  وفداو هيلين كيلر الدولية صغار األطفال. تنظمه مؤسسة و 

  وأمانة المنظمة.
   .والفرنسية باإلنكليزية ستتاح الترجمة الفورية
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  ١٩,١٥-١٧,٤٥الساعة 
 XXIVالقاعة 

: ٢٠٢١-٢٠١٤تنفيذ خطة العمـل العالميـة للمنظمـة بشـأن العجـز  التقدم نحو
  تحسين صحة جميع المصابين بالعجز. ينظمه وفد إكوادور.

  واألسبانية.ستتاح الترجمة الفورية باإلنكليزية 
  ١٩,٣٠-١٧,٤٥الساعة 
  XIIالقاعة 

الصــــحة الجنســــية واإلنجابيــــة: األولويــــات المســــتجدة لمرحلــــة مــــا بعــــد الثنائيــــة 
. تنظمه وفود أوروغواي وهولنـدا وفنلنـدا وزامبيـا ونيبـال وشـيلي ٢٠١٥-٢٠١٤

  وصندوق األمم المتحدة للسكان وأمانة المنظمة.
  باإلنكليزية واألسبانية. الفورية ستتاح الترجمة

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

الوصول إلى من ال يحصلون على ما يكفي من خدمات. القضاء على 
  .والنرويج كندا اإطار الرعاية الصحية الشاملة. ينظمه وفدالتمييز في 

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

مليار شخص: الـدروس المسـتفادة مـن  ٢,١التغطية الصحية الشاملة من أجل 
تنظمـه وفـود رابطـة أمـم جنـوب . بلـدان رابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا زائـد ثالثـة

  شرق آسيا زائد ثالثة بلدان.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIIالقاعة 

. Aتعزيز الصحة، وبرنامج التمنيع الوطني. اسـتراتيجية مكافحـة التهـاب الكبـد 
  ينظمه وفد األرجنتين.

  باإلنكليزية واألسبانية.ستتاح الترجمة الفورية 

  ٢٠,١٥-١٩,٠٠الساعة 
 IXالقاعة 

الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا فــــي مواجهــــة التجــــارة الحــــرة 
: كيـف يمكـن الحفـاظ علـى حيـز للسياسـات وتحرير السوق مـن القـوانين والـُنظم
 الرعايـة مجـال فـي للتعاون الدولية المنظمةالمتعلقة بالصحة العمومية؟ تنظمه 

  .الصحية

   ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢١ ،األربعاء
   ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
 VIIالقاعة 

  اجتماع مجموعة األمريكتين 
  واألسبانية.نكليزية إلابالترجمة الفورية ستتاح 

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
 VIIIالقاعة 

  إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة.في عضاء األاجتماع وفود الدول 

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

  .التابع للمنظمة اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي

  ١٣,٠٠-١١,٠٠الساعة 
  XVالقاعة 

  مجلس وزراء صحة دول مجلس التعاون الخليجي.
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  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  VIIالقاعة 

تعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر العالج المتكامل في إطار سلسـلة 
وجنـوب  وماليزيـا وبنمـاوغانا وليبيا وكينيا لي يشو  أستراليا ظمه وفودتنالرعاية. 

  .وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية أفريقيا وأسبانيا
  ستتاح الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية واألسبانية.

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
 XXIVالقاعة 

تعزيـــز الرعايـــة الجراحيـــة الطارئـــة واألساســـية والتخـــدير كعنصـــر مـــن عناصـــر 
ظمــــه وفــــود زامبيــــا ونيجيريــــا وروانــــدا والواليــــات تنالتغطيــــة الصــــحية الشــــاملة. 

وكليـــة الجـــراحين الدوليـــة واالتحـــاد الـــدولي وأســـتراليا المتحـــدة األمريكيـــة وكينيـــا 
لجمعيــات أطبــاء التخــدير واالتحــاد الــدولي لكليــات الجــراحين والجمعيــة الدوليــة 

  لجراحة العظام والرضوح.

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
 XXIIIالقاعة 

نظمـه وفـدا يالتصدي لتحـدي األمـراض غيـر السـارية: نهـج متبـع طيلـة العمـر. 
  ماليزيا ونيوزيلندا واالتحاد العالمي للقلب.

  اإلنكليزية والفرنسية.بستتاح الترجمة الفورية 
  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  IXالقاعة 

حشـــد النـــاس وتعبئـــة المـــوارد. ينظمـــه وفـــد الواليـــات  – التنظيميـــةتعزيـــز الـــُنظم 
  الدولي والصندوق العالمي. كالمتحدة األمريكية والبن

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٨,٣٠-١٧,٤٥الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٩,٠٠-١٧,٤٥الساعة 
 IXالقاعة 

ه: المبــــادرة العالميــــة ئــــالمســــاعي العالميــــة لالســــتثمار فــــي صــــحة الطفــــل ونما
الحتساب تكلفة الرضاعة الطبيعية وأدواتهـا. تنظمـه الشـبكة الدوليـة للعمـل مـن 

  أجل أغذية الرضع، ووفد أفغانستان وأمانة المنظمة.
  .واألسبانية باإلنكليزية الفورية الترجمة ستتاح

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

إصـــدار سلســــلة مجلـــة النســــيت بشـــأن طــــب التجمعـــات البشــــرية. ينظمـــه وفــــد 
  المملكة العربية السعودية.

  .ستتاح الترجمة الفورية بالعربية واإلنكليزية

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
 XXIIالقاعة 

اجتمــاع غيــر رســـمي مــع وزراء صـــحة البلــدان المتضــررة مـــن الــدودة الغينيـــة. 
  تنظمه أمانة المنظمة.

  ستتاح الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية.

  ٢٠,٠٠-١٩,٠٠الساعة 
 IXالقاعة 

التغذيـة. الطريـق المباشـرة فـي مجـال تـدخالت التحسين دور قطاع الصحة في 
ـــدولي المـــؤتمرمـــن جمعيـــة الصـــحة العالميـــة إلـــى  ـــة المعنـــي الثـــاني ال . بالتغذي

  تنظمه الرابطة الدولية لطب األطفال.
  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة ستتاح
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  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٢ ،الخميس
   ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

  اجتماع مجموعة األمريكتين
  .سبانيةألنكليزية واإلالترجمة الفورية باستتاح 

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
 VIIIالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  XXIV القاعة

  .التابع للمنظمة اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

أمراض المناطق المدارية المهملة والقضاء عليها.  قوة التكامل: تحقيق مكافحة
  ينظمه وفد نيجيريا.

  اإلنكليزية والفرنسية.بستتاح الترجمة الفورية 

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIالقاعة 

للمعلومات من التحالف دعم البرامج الجديدة وتغيرات السياسة العامة. تحديث 
  العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع. ينظمه وفد غانا.

  .والفرنسية باإلنكليزيةستتاح الترجمة الفورية 

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  IVالقاعة 

والعـــدوى بفيروســـه.  اســـتراتيجيات جديـــدة للعـــالج والرعايـــة فيمـــا يتعلـــق باأليـــدز
  نموذج لكل الخدمات الصحية. ينظمه وفد إيطاليا.

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٤,٣٠-١٣,٣٠الساعة 
  XVالقاعة 

  اجتماع تنسيقي لدول أوروبا الغربية ودول أخرى.

  ١٨,٣٠-١٧,٤٥الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٩,١٥-١٧,٤٥الساعة 
  IXالقاعة 

بتكــار فــي مجــال الصــحة العالميــة البحــوث الصــحية مــن أجــل الجميــع: دور اال
 الصــــحية البحــــوث مجلــــس. ينظمــــه ٢٠١٥فــــي إطــــار التنميــــة لمــــا بعــــد عــــام 

، والمجلس العالمي للصـحة، المهملة األمراض أدوية مبادرة، و التنمية ألغراض
ـــدا والســـنغال والمملكـــة ـــا وهولن ـــا المتحـــدة ووفـــود كيني ـــداأو  العظمـــى لبريطاني  يرلن

  والنرويج. الشمالية
  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة ستتاح
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  ١٩,١٥-١٧,٤٥الساعة 
  XIIالقاعة 

صـــــياغة اســـــتراتيجية عالميـــــة بشـــــأن المـــــوارد البشـــــرية الصـــــحية. ينظمـــــه وفـــــد 
  النرويج.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

ـــة  فريـــق الخبـــراء المســـتقل المعنـــي باالســـتعراض: قيمـــة المســـاءلة. تنظمـــه أمان
  األمين العام لألمم المتحدة.المنظمة ومكتب 

  اإلنكليزية والفرنسية واألسبانية.بستتاح الترجمة الفورية 

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIIالقاعة 

إدخــــــال لقـــــــاح شـــــــلل األطفــــــال المعطـــــــل: هـــــــل نحــــــن علـــــــى المســـــــار الســـــــليم 
  ؟ تنظمه أمانة المنظمة.٢٠١٤ لعام

  واألسبانية. والروسية اإلنكليزية والفرنسيةو  بالعربية ستتاح الترجمة الفورية

  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٣ ،الجمعة
  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

  .التابع للمنظمة األوروبي الدول األعضاء في اإلقليم وفود اجتماع

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  IVالقاعة 

عامــًا مــن التــأثير فــي األمــراض  ٤٠اســتعراض  –بحــوث غيــرت وجــه التــاريخ 
المعديــــة مــــن جانــــب البرنــــامج الخــــاص للبحــــث والتــــدريب فــــي مجــــال أمــــراض 

  المناطق المدارية. تنظمه أمانة المنظمة.

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

مــرض غيــر ســاٍر يتســبب فــي المعانــاة ويلحــق بالصــحة آثــارًا مــرض الصــدفية: 
  وبنما وقطر. وٕاكوادور. تنظمه وفود األرجنتين تمس نوعية الحياة

  واألسبانية. اإلنكليزية والفرنسيةبستتاح الترجمة الفورية 
  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIالقاعة 

ينظمــه وفــد النــرويج وأمانــة  .تــوفير الصــحة للمــراهقين فــي جميــع أنحــاء العــالم
  .المنظمة

  .اإلنكليزية والفرنسيةبستتاح الترجمة الفورية 
  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  IXالقاعة 

بــاب بيتــك. ينظمــه  إلــىالرعايــة الصـحية توصــيل ة المجتمعيــة: يالصــح الرعايـة
  .وأمانة المنظمة وفد بنغالديش

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XVالقاعة 

هـــــل العـــــاملون الصـــــحيون  – الشـــــاملة تبـــــدأ مـــــن القاعـــــدةالتغطيـــــة الصـــــحية 
 المتحـــــدةينظمـــــه وفـــــد المملكـــــة  المجتمعيـــــون يتســـــمون بالمردوديـــــة؟. اجتمـــــاع

يقتصــر  .للقــوى العاملــة والتحــالف العــالمي لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية
  الحضور على المدعوين.
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   ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

  األمريكتيناجتماع مجموعة 
  .سبانيةألنكليزية والفرنسية واإلستتاح الترجمة الفورية با

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٨,٣٠-١٧,٤٥الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٩,١٥-١٧,٤٥الساعة 
  IXالقاعة 

  وكيف؟ اذالم –في السياسات والبرامج الصحية  مغزىمشاركة الشباب ذات ال
  .الطب طالب لرابطات الدولي االتحاد ينظمه

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
 XIIالقاعة 

ـــورم الفطـــريعـــبء  ـــدبيره العالجـــي. ينظمـــه وفـــد الســـودان ال ـــة  وت ـــادرة أدوي ومب
  األمراض المهملة.

  .واألسبانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة ستتاح

  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤ ،السبت
  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ٨,٥٠—٨,٣٠الساعة 
 VIIIالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

  .التابع للمنظمة األوروبي اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٨,٣٠-١٧,٤٥الساعة 
  VIIIالقاعة 

  الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.اجتماع وفود 
  ستتاح الترجمة الفورية بالعربية واإلنكليزية والفرنسية.
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  قائمة مؤقتة بأسماء المتحدثين في المناقشة العامة في إطار الجلسات العامة  :خامساً 
  
  

  ناميبيا
  )بالنيابة عن رابطة أمم جنوب شرق آسيافييت نام سيتحدث مندوب (  فييت نام          

  المكسيك
  سنغافورة

  جمهورية تنزانيا المتحدة
  جمهورية إيران اإلسالمية

  النرويج
  مالطة
  بنما

  البرتغال
  أوكرانيا
  بيرو
  بولندا
  كينيا

  غواتيماال
  غانا

  اليابان
  إثيوبيا

  زمبابوي
  الجزائر

  جمهورية كوريا
  السويد

  األرجنتين
  لكسمبرغ
  نيبال

  فاصوبوركينا 
  موزامبيق
  بيالروس
  السنغال
  توغو

  بوروندي
  ليتوانيا

  جنوب السودان
  الفلبين
  أنغوال
  شيلي

  جمهورية مولدوفا
  تايلند
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  مدغشقر
  كازاخستان

  ماليزيا
  أفغانستان
  )الخمسة عشر(سيتحدث مندوب سري النكا بالنيابة عن مجموعة   سري النكا
  الكاميرون
  أيسلندا
  كولومبيا

  (سيتحدث مندوب جزر سليمان بالنيابة عن الدول األعضاء في بلدان جزر المحيط الهادئ)     جزر سليمان
  غينيا

  إسرائيل
  إكوادور 

  كوت ديفوار
  موريشيوس

  التفيا
  أوغندا
  جامايكا
  منغوليا
  النيجر

  بربادوس
  بنين

  جمهورية فنزويال البوليفارية
  هندوراس

  سبانياأ
  رواندا
  ألبانيا

  موريتانيا
  الكونغو
  زامبيا

  غينيا االستوائية
  سانت كيتس ونيفيس

  باراغواي
  باكستان
  ميانمار
  نيكاراغوا
  سيشيل

  الجمهورية العربية السورية
  تشاد
  لشتي -تيمور

  السودان
  الشعبية الديمقراطية الو جمهورية
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  إريتريا
  البوسنة والهرسك

   جمهورية أفريقيا الوسطى
  
  

  تايبيه الصينية
  الكرسي الرسولي

  مالطةنظام فرسان 
  االتحاد األفريقي
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  : التبليغاتسادساً 
  
  

  التسهيالت
  

يمكــنهم فيــه اســتخدام مــا يلــزمهم مــن تســهيالت  A.821يوجــد مركــز إلنجــاز األعمــال مخصــص للمنــدوبين فــي القاعــة 
  معالجة النصوص وتصوير المستندات.

  
  بدون أسالك في جميع المناطق المشتركة من قصر األمم.وتوجد تسهيالت مجانية لالتصال باإلنترنت 

  
  http://www.who.intالموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية:  –

 http://www.who.int/gb/e/index.html: موقع وثائق جمعية الصحة والمجلس التنفيذي –
  

  المنتجات اإلعالمية لمنظمة الصحة العالمية والتذكارات المعروضة للبيع
  

فــي قصــر األمــم.  وُيعــرض فيــه أحــدث  ١٥و ١٣يقــع متجــر بيــع مطبوعــات منظمــة الصــحة العالميــة بــين البــوابتين 
المطبوعــات والمنتجــات اإلعالميــة الصــادرة عــن منظمــة الصــحة العالميــة ومكاتبهــا اإلقليميــة، وتبــاع بتخفــيض قــدره 

إلـى السـاعة  ٩,٠٠مم أبوابـه مـن السـاعة ٪. وُتعرض كذلك تذكرات المنظمة. ويفتح متجر المنظمة في قصر األ٥٠
إلـى  ٩,٠٠يوميًا من االثنين إلى الجمعة، أما متجرها فـي المقـر الرئيسـي للمنظمـة فيفـتح أبوابـه مـن السـاعة  ١٦,٣٠
  . ١٦,٣٠الساعة 

  
  البريد الشخصي

  
إلـى  كـل يـومُيرجى من المندوبين وممثلي المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع المنظمـة أن يتوجهـوا 

  مكتب االستعالمات للحصول على بريدهم الشخصي وعلى الرسائل التي تنتظرهم وعلى الدعوات الموجهة إليهم.
 

  الخدمات الطبية
  

  .٠٢٢ ٩١٧ ٤٠٤٨طبية االتصال بالرقم يمكن للمندوبين الذين يحتاجون إلى عناية 
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