
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  والستون السابعةالعالمية  الصحة جمعية
  
  

  Preliminary number  العدد التمهيدي
  May 2014 9 ٢٠١٤ أيار/ مايو ٩

  
عــن مســبقة إن الغــرض مــن هــذا العــدد التمهيــدي هــو تزويــد المنــدوبين والممثلــين وغيــرهم مــن المشــاركين، بمعلومــات 

دليـل المنـدوبين إلـى جمعيـة برنامج العمل المبدئي لجمعية الصحة. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات مـن 
  ).٢/ متنوعات/٦٧(الوثيقة ج الصحة العالمية

  
الجريدة ال تمثل سجًال رسميًا لمداوالت جمعية الصحة. وهي تصدر باللغات العربية والصـينية واإلنكليزيـة والفرنسـية و 

  والروسية واألسبانية في كل يوم من أيام العمل طوال انعقاد جمعية الصحة. 
  

    المحتويات
    ٢    ...............................................................  الموعد والمكان وساعات العمل  أوًال:   
    ٢    ........................................................  برنامج العمل المبدئي لجمعية الصحة   ثانيًا:  
    ٦    ....................................................................  الجلسات اإلعالمية التقنية   ثالثًا:  
    ٨    ..........................................................................  االجتماعات األخرى  رابعًا:  
  ١٦    ..................  قائمة مؤقتة بأسماء المتحدثين في المناقشة العامة في إطار الجلسات العامة    خامسًا:

  
    الشارات

يسجلوا أنفسهم في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية وأن يحصلوا الرجاء اإلحاطة علمًا بأن على المندوبين أن 
على الشـارات الخاصـة بهـم قبـل التوجـه إلـى قصـر األمـم. وسيقتصـر دخـول قصـر األمـم وقاعـات االجتماعـات علـى 

  من يحملون هذه الشارات.
  

    األمن
أمــنكم أثنــاء وجــودكم فــي جنيــف، يرجــى االتصــال بخصــوص  أســئلة ةلــديكم أيــ تإذا واجهــتم أيــة حالــة أمنيــة طارئــة، أو إذا كانــ

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

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 ليســ هل عل

  جمعية الصحة.
  



Preliminary number - 2 - العدد التمهيدي 

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

  أوالً: الموعد والمكان وساعات العمل
  

الســـاعة التاســـعة والنصـــف مـــن صـــباح والســـتون أعمالهـــا فـــي جنيـــف فـــي  الســـابعةســـتبدأ جمعيـــة الصـــحة العالميـــة 
فــي قصـــر األمــم، القريــب مــن ميـــدان األمــم  وســتعقد جمعيــة الصــحة. ٢٠١٤أيــار/ مــايو  ١٩االثنــين الموافــق  يــوم

Place des Nations  وطريـق الســالمAvenue de la Paix فــي  بوابــة الـدخول الموجـودة، وأيسـر طريـق للوصــول إليـه هـو
ومـن  ١٢,٠٠إلـى السـاعة  ٩,٠٠. وساعات عمل جمعية الصحة تبـدأ مـن السـاعة Route de Pregnyشارع برينيي 

  .١٧,٣٠ إلى الساعة ١٤,٣٠الساعة 
  

حسبما قرره المجلس  ،٢٠١٤أيار/ مايو   ٢٤الموافق  السبتوسُتختتم أعمال جمعية الصحة في موعد أقصاه يوم 
  والثالثين بعد المائة. الرابعةالتنفيذي في دورته 

  
  ثانياً: برنامج العمل المبدئي لجمعية الصحة

  
  ٢٠١٤أيار/ مايو  ١٩ ،االثنين

  ٩‚٣٠الساعة   الجلسة العامة األولى
ألســماء الــدول األعضــاء  الفرنســيســتجلس الوفــود تبعــًا للترتيــب األلفبــائي   

تقـــــرر بعـــــد ســـــحب القرعـــــة. ويرجـــــى مـــــن يحســـــبما  "Z"ابتـــــداًء بـــــالحرف 
  صباحًا ببضع دقائق. ٩‚٣٠المندوبين أن يتخذوا أماكنهم قبل الساعة 

  الصحة افتتاح جمعية   ١البند 
  االعتمادتعيين لجنة أوراق   -  ١-١البند 
  والستين السابعةانتخاب رئيس جمعية الصحة العالمية   -  ٢-١البند 
 وٕانشاءانتخاب نواب الرئيس الخمسة ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين   -  ٣-١البند 

  اللجنة العامة
  

  في الجلسة العامة ٣- ١مباشرة بعد االنتهاء من البند   ١اللجنة العامة
  الصحة عن مواضيع مثل:بحث وتقديم توصيات إلى جمعية   
إقــــرار جـــــدول األعمـــــال المؤقـــــت بالصــــيغة التـــــي اقترحهـــــا المجلـــــس   -  

  التنفيذي
  إضافة بنود تكميلية، إن وجدت، إلى جدول األعمال المؤقت  -  
  التوزيع المبدئي لبنود جدول األعمال على اللجنتين الرئيسيتين  -  
  القادمةإرجاء النظر في أي بند إلى إحدى جمعيات الصحة   -  
  برنامج عمل جمعية الصحة  -  

                                                           
الــرابط . جلســاتها وحضــور العامــة اللجنــة عضــوية العالميــة الصــحة لجمعيــة الــداخلي النظــام مــن ٣٠و ٢٩ المادتــان تحــدد   ١

 .http://www.who.int/governance: بالموقع اإللكتروني



Preliminary number - 3 - العدد التمهيدي 

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

  اللجنة العامة جلسةمباشرة بعد ختام   الجلسة العامة الثانية
  خطاب الرئيس  -

  اعتماد جدول األعمال وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيسيتين  -  ٤-١البند 
والثالثـــين بعـــد المائـــة  الثالثـــةتقريـــر المجلـــس التنفيـــذي عـــن دورتيـــه   ٢البند 

  والثالثين بعد المائة والرابعة
إعـــالن الـــرئيس عـــن فـــتح البـــاب لتقـــديم االقتراحـــات بشـــأن انتخـــاب الـــدول   -

ــــس  ــــين شــــخص للعمــــل عضــــوًا فــــي المجل األعضــــاء التــــي لهــــا حــــق تعي
  التنفيذي

  ١٤,٣٠الساعة   الجلسة العامة الثالثة
  ةالعام ةكلمة الدكتورة مارغريت تشان، المدير   ٣البند 

  عامةمناقشة   -  

  ٣بعد البدء في المناقشة العامة في إطار البند   الجلسة األولى للجنة "أ"
  افتتاح أعمال اللجنة  ١٠البند 

  بما في ذلك انتخاب نائبي الرئيس والمقرر  -
  األمراض السارية   ١٢البند 

  
  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٠ ،الثالثاء

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

  ٩,٠٠الساعة   الجلسة الثانية للجنة "أ"
  إصالح منظمة الصحة العالمية   ١١البند 

    
  ١٤,٣٠الساعة   الجلسة العامة الخامسة

  ضيف الجمعية كلمة  ٤البند 

  مناقشة عامة  -  (تابع) ٣البند 

  العامةفي الجلسة  ٤مباشرة بعد االنتهاء من البند   الجلسة الثالثة للجنة "أ"

  األمراض غير السارية   ١٣البند 

  ١٤,٠٠الساعة   لجنة أوراق االعتماد

    
  



Preliminary number - 4 - العدد التمهيدي 

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

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

  تقرير لجنة أوراق االعتماد  -
  ] قبول الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة [ إن وجدت   ٥البند 
  مناقشة عامة   -  (تابع) ٣البند 

 

  الجلسة الرابعة للجنة "أ"
  الجلسة الخامسة للجنة "أ"

  في الجلسة العامة ٣لبند لالمناقشة العامة  استئنافمباشرة بعد 
  ١٤,٣٠الساعة 

   تعزيز الصحة طيلة العمر   ١٤البند 

  الُنظم الصحية  ١٥البند 

  الجلسة األولى للجنة "ب"
  الجلسة الثانية للجنة "ب"

  في الجلسة العامة ٣مباشرة بعد االنتهاء من البند 
  ١٤,٣٠الساعة 

  افتتاح أعمال اللجنة  ١٨البند 
  بما في ذلك انتخاب نائبي الرئيس والمقّرر  -  

األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس   ١٩البند 
  الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل

  ١٧,٣٠الساعة   العامة  اللجنة

  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٢ ،الخميس
  ٩,٠٠الساعة   للجنة "أ" السادسةالجلسة 

   الُنظم الصحية  (تابع) ١٥البند 

  ٩,٠٠الساعة   للجنة "ب" الثالثةالجلسة 
  الميزانية البرمجية والشؤون المالية   ٢٠البند 
  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  ٢١البند 

    
  ١٤,٣٠الساعة   للجنة "أ" السابعةالجلسة 

  التأهب والترصد واالستجابة   ١٦البند 
  ١٤,٣٠الساعة   للجنة "ب" الرابعةالجلسة 

  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  (تابع) ٢١البند 

  شؤون العاملين   ٢٢البند 
    



Preliminary number - 5 - العدد التمهيدي 

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

  ١٧,٠٠الساعة   السابعة العامة الجلسة 
  الجوائز   ٧البند 

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

  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي   ٦البند 

  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  ٨البند 
    

  في الجلسة العامة ٨مباشرة بعد االنتهاء من البند   للجنة "أ" الثامنةالجلسة 
  التأهب والترصد واالستجابة  (تابع) ١٦البند 

  المرحليةالتقارير    ١٧البند 

  في الجلسة العامة ٨مباشرة بعد االنتهاء من البند   للجنة "ب" الخامسةالجلسة 
  الشؤون اإلدارية والقانونية  ٢٣البند 

١٤,٣٠الساعة   الجلسة التاسعة للجنة "أ"  
 التقارير المرحلية  (تابع ١٧البند 

  ١٤,٣٠الساعة   الجلسة السادسة للجنة "ب"
منظومـة األمـم المتحـدة ومـع سـائر المنظمـات الحكوميـة التعاون داخل   ٢٤البند 

  الدولية

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

  النهائيةوضع القرارات والتقارير في صيغتها   

  ٩,٠٠الساعة   "ب" للجنة السابعة الجلسة
  وضع القرارات والتقارير في صيغتها النهائية  

  "أ" و"ب" مباشرة بعد اختتام أعمال اللجنتين  العامة التاسعةالجلسة 
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  (تابع) ٨البند 

  اختتام جمعية الصحة   ٩البند 

  
  

  
  
  



Preliminary number - 6 - العدد التمهيدي 

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

  ثالثاً: الجلسات اإلعالمية التقنية
  

  والستين. السابعةسُتعقد الجلسات اإلعالمية التقنية التالية أثناء جمعية الصحة العالمية 
  

VIIالقاعة   ١٤,١٥- ١٢,٣٠الساعة   ٢٠١٤أيار/ مايو  ١٩ ،االثنين

  تعزيز األمن الصحي بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية
  ستتاح الترجمة الفورية بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واألسبانية

  
األسـاس الــدولي لألمــن الصـحي العــالمي، وقــد ) باعتبارهــا ٢٠٠٥تـم عالميــًا قبـول اللــوائح الصــحية الدوليـة (اللــوائح) (

برهنـــت علـــى أهميتهـــا األساســـية مـــرارًا وتكـــرارًا. وعلـــى الـــرغم مـــن أن بلـــدانًا عديـــدة لـــم تقـــم بعـــد ببنـــاء كـــل القـــدرات 
  ).٢٠٠٥المنصوص عليها في اللوائح فإن العالم أصبح أفضل استعدادًا من ذي قبل العتماد اللوائح (

  
مية التقنية ستقوم منظمـة الصـحة العالميـة والبلـدان والشـركاء الـدوليون بتسـليط الضـوء علـى وأثناء هذه الجلسة اإلعال

بعــض مــن أهــم اإلنجــازات والتحــديات المتبقيــة والمبــادرات وااللتزامــات الجديــدة لضــمان أن يــتمكن العــالم مــن تالفــي 
  ي، ومن كشفها والتصدي لها.جميع المخاطر المحدقة باألمن الصحي والتي يمكن أن تنتشر على الصعيد الدول

  
  XIIالقاعة   ١٤,١٥- ١٢,٣٠الساعة   ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٠ ،الثالثاء

جودة الرعاية في الفترة المحيطة بالوالدة: عودة ثالثية بشأن االستثمارات. وضع حد لوفيات األمهات واألطفال 
  ولحاالت اإلمالص التي يمكن تالفيها

  والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واألسبانيةستتاح الترجمة الفورية بالعربية 
  

إن التقــدم مســتمر فــي الحــد مــن معــدالت وفيــات األمهــات والمواليــد ونحــن نقتــرب مــن الموعــد النهــائي لبلــوغ األهــداف 
 نحقــق تقــدمًا فعليــًا نحــو وضــع حــد لهــذه الوفيــات التــي يمكــن تالفيهــا يجــب تركيــز االهتمــاماإلنمائيــة لأللفيــة. ولكــي 

والموارد على جودة الرعاية في الفترة المحيطة بالوالدة، وذلك بدعم من استراتيجيات أخرى على امتـداد سلسـلة رعايـة 
كل مولود: خطـة عمـل النساء واألطفال. وفي هذه الجلسة اإلعالمية التقنية ستتاح للدول األعضاء الفرصة لمناقشة 

مل الخطــة، التــي تــرد ضــمن جــدول أعمــال جمعيــة الصــحة وتشــت مــن أجــل وضــع حــد للوفيــات التــي يمكــن تالفيهــا.
العالميــة بهــدف اعتمادهــا، علــى خريطــة طريــق للتغييــر وغايــات وٕاجــراءات رئيســية ضــرورية لتحقيــق التقــدم فــي هــذا 

  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 ٢٠١٥ن نتطلع إلى ما بعد عام ونح 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

  
الصــحية فــي أمــاكن تشــهد نزاعــات وفــي تتزايــد الهجمــات علــى العــاملين فــي مجــال الرعايــة الصــحية ومرافــق الرعايــة 

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.
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  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.
  
  

  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
مجموعة أدوات مفيـدة للمسـاعدة فـي عمليـة الصحية، بما في ذلك تحليل المردودية، باعتراف واسع النطاق بأنه يتيح 

  تحديد األولويات.
  

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

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

وفيمـــا يلـــي  والســـتين وخاللهـــا. الســـابعةعلمـــت األمانـــة أن االجتماعـــات التاليـــة ســـُتعقد قبـــل جمعيـــة الصـــحة العالميـــة 
  :٢٠١٤ أيار/ مايو ٩المعلومات المتلقاة حتى 

  
    ٢٠١٤أيار/ مايو  ١٧ ،السبت

  ١٨,٠٠-٩,٠٠الساعة 
 Cالقاعة  ،مقر المنظمة الرئيسي

ـــة الحـــادي و االجتمـــاع  ـــا العشـــرون للجن ـــة ألوروب ـــة اإلقليمي الدائمـــة التابعـــة للجن
   الدورة الرابعة. –التابعة للمنظمة 

  ستتاح الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية واأللمانية والروسية.
  ١٣,٠٠-٩,٣٠الساعة 

   ،مقر المنظمة الرئيسي
 قاعة المجلس التنفيذي

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

    
    ٢٠١٤أيار/ مايو  ١٨ ،األحد

  ١٢,٠٠-٩,٠٠الساعة 
  ،مقر المنظمة الرئيسي
 قاعة المجلس التنفيذي

ـــا الحـــادي و االجتمـــاع  ـــة ألوروب ـــة اإلقليمي ـــة الدائمـــة التابعـــة للجن العشـــرون للجن
   الدورة الرابعة. –التابعة للمنظمة 

  .واأللمانية والروسية اإلنكليزية والفرنسيةبستتاح الترجمة الفورية 

  ١٣‚٠٠-١٠,٠٠الساعة 
  ١٦,٣٠-١٤,٣٠والساعة 

  Cالقاعة  ،مقر المنظمة الرئيسي

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

  ١٥,٠٠-١٤,٠٠الساعة 
  مقر المنظمة الرئيسي،
  قاعة المجلس التنفيذي

اجتماع وفود الدول األعضـاء فـي اإلقلـيم األوروبـي التـابع للمنظمـة بخصـوص 
ترشيح المدير اإلقليمي لمكتب منظمة الصحة العالميـة ألوروبـا، عمـًال بأحكـام 

  من النظام الداخلي للجنة اإلقليمية ألوروبا. ٨-٤٧المادة 
  تاح الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية واأللمانية والروسية.ست

  ١٨,٠٠-١٥,٣٠الساعة 
  ،مقر المنظمة الرئيسي
  قاعة المجلس التنفيذي

االجتماع اإلعالمي لمكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمي ألوروبا مع وفـود 
  الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي للمنظمة.

  .واأللمانية والروسية اإلنكليزية والفرنسيةبستتاح الترجمة الفورية 

  ١٧,٠٠-١٤,٠٠الساعة 
 Aالقاعة  ،مقر المنظمة الرئيسي

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

    
    ٢٠١٤أيار/ مايو  ١٩ ،االثنين
  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

  اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب.
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  ٩,٢٠-٨,٢٠الساعة 
  VIIالقاعة 

  اجتماع رؤساء وفود الدول األعضاء في إقليم األمريكتين التابع للمنظمة.
  الترجمة الفورية باإلنكليزية واألسبانية. ستتاح

  ٩,٢٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ٩,٢٠-٨,٤٥الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ١٤,٣٠-١٢,٣٠الساعة 
 IVالقاعة 

  اجتماع التنسيق اإلقليمي للدول األعضاء في الجماعة الكاريبية.

  ١٤,١٥-١٢,١٥الساعة 
 XXIIIالقاعة 

ومنتجـــات الـــدم  المـــأمون بشـــأن تحقيـــق االكتفـــاء الـــذاتي مـــن الـــدم رومـــا إعـــالن
 المأمونة باالعتماد على التبرع طوعًا ودون مقابل. اجتماع ينظمـه وفـد إيطاليـا

بالتعــاون مــع وفــود البرازيــل واليابــان وجنــوب أفريقيــا وتــونس واإلمــارات العربيــة 
  .المتحدة

  .والبرتغاليةواإليطالية  اإلنكليزية والفرنسيةالعربية و بستتاح الترجمة الفورية 

  ١٤,١٥-١٢,٤٥الساعة 
  IXالقاعة 

اجتمــاع تنظمــه  إتاحــة األدويــة: التحــديات والفــرص التــي أمــام البلــدان الناميــة.
  البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

  واألسبانية. ةوالروسيوالبرتغالية واإلنكليزية  بالصينيةستتاح الترجمة الفورية 
  ١٤,١٥-١٢,٤٥الساعة 
  XXIVالقاعة 

ينظمـــه وفـــد المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى  .لقـــاء جـــانبي بشـــأن الخـــرف
  وأيرلندا  الشمالية.

  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

  ١٩,١٥-١٧,٤٥الساعة 
  IXالقاعة 

ـــة  اجتمـــاع المائـــدة المســـتديرة ألصـــحاب المصـــلحة: اســـتراتيجيات القـــوى العامل
االتحـاد الـدولي الراميـة إلـى تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة. ينظمـه الصحية 

  .لطلبة الصيدلة

  ١٩,١٥-١٧,٤٥الساعة 
 XXIIالقاعة 

لمشـــاورات لمتابعـــة  –األولويـــات الخاصـــة بمســـتقبل برنـــامج الصـــحة العـــالمي 
 دو وفــــ ا نظمهــــت .هــــا بوتســــوانا والســــويدالتــــي نظمتالمواضــــيعية بشــــأن الصــــحة 

  .والسويد جنوب أفريقياو  بوتسوانا
  بالصينية واإلنكليزية والروسية. ستتاح الترجمة الفورية

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

  .الصحة وتغّير المناخ وتلوث الهواء. ينظمه وفدا فرنسا والنرويج
  .والفرنسية باإلنكليزيةستتاح الترجمة الفورية 

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

وكيـف نصـل إليهـا؟ الرعاية الصحية المتكاملة التي تركز على الناس: ما هـي 
  .ينظمه وفد بلجيكا وأمانة المنظمة

  .ستتاح الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية واألسبانية
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  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 

  XIIالقاعة 

اجتمــاع وزاري بشــأن التقــدم فــي خطــة العمــل مــن أجــل تالفــي حــاالت العــدوى 
ـــدة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري بـــين األطفـــال بحلـــول عـــا  ٢٠١٥م الجدي

وأمانـة وٕابقاء أمهاتهم علـى قيـد الحيـاة. ينظمـه وفـد الواليـات المتحـدة األمريكيـة 
وبرنــــامج األمــــم المتحــــدة المشــــترك لمكافحــــة األيــــدز  منظمــــة الصــــحة العالميــــة

  واليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان ومؤسسة كاريتاس الدولية.
  .والبرتغالية اإلنكليزية والفرنسيةبستتاح الترجمة الفورية 

    
  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 

  التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط 
  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 اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  IVالقاعة 

الصحة واألمراض غير السارية: فرصة لتبـادل المعلومـات عـن التقـدم المحـرز 
وبنـــاء الشـــراكات أثنـــاء المـــؤتمر الـــدولي الثالـــث بشـــأن الـــدول الناميـــة الجزريـــة 

  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

  ١٤,١٥-١٢,١٥الساعة 
  XVIالقاعة 

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

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
 XXIIIالقاعة 

 وٕايطالياالخطوات القادمة. تنظمه وفود بنغالديش  –اضطرابات طيف التوحد 
  وأمانة المنظمة.والواليات المتحدة األمريكية وجمهورية كوريا ورومانيا وماليزيا 

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIة القاع

  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.



Preliminary number - 11 - العدد التمهيدي 

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

  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

  ١٩,١٥-١٧,٤٥الساعة 
 XXIVالقاعة 

: ٢٠٢١-٢٠١٤للمنظمة بشأن العجز التقدم نحو تنفيذ خطة العمل العالمية 
  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 
وهولنـدا وفنلنـدا وزامبيـا ونيبـال وشـيلي  . تنظمه وفود أوروغواي٢٠١٥-٢٠١٤

  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 اينظمه وفدالتمييز في إطار الرعاية الصحية الشاملة. 

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

مليار شخص: الدروس المستفادة من  ٢,١التغطية الصحية الشاملة من أجل 
تنظمه وفود رابطة أمم جنوب . بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا زائد ثالثة

  شرق آسيا زائد ثالثة بلدان.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIIالقاعة 

. Aتعزيز الصحة، وبرنامج التمنيع الوطني. استراتيجية مكافحة التهاب الكبد 
  ينظمه وفد األرجنتين.

  باإلنكليزية واألسبانية.ستتاح الترجمة الفورية 

  ٢٠,١٥-١٩,٠٠الساعة 
 IXالقاعة 

الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها في مواجهة التجارة الحرة 
: كيف يمكن الحفاظ على حيز للسياسات القوانين والُنظموتحرير السوق من 

 الرعاية مجال في للتعاون الدولية المنظمةالمتعلقة بالصحة العمومية؟ تنظمه 
  .الصحية

   ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢١ ،األربعاء
  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.
  ستتاح الترجمة الفورية بالعربية واإلنكليزية والفرنسية.

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
 VIIIالقاعة 

  غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة.إقليم 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.



Preliminary number - 12 - العدد التمهيدي 

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

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  VIIالقاعة 

تعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر العالج المتكامل في إطار سلسـلة 
  لي وماليزيا وبنما.يظمه وفود شتنالرعاية. 

  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 
راحين والجمعيــة الدوليــة لجمعيــات أطبــاء التخــدير واالتحــاد الــدولي لكليــات الجــ

  لجراحة العظام والرضوح.

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ١٤,١٥-١٢,٤٥الساعة 
 XXIIIالقاعة 

 وفداالتصدي لتحدي األمراض غير السارية: نهج متبع طيلة العمر. تنظمه 
  ماليزيا ونيوزيلندا واالتحاد العالمي للقلب.

  اإلنكليزية والفرنسية.بستتاح الترجمة الفورية 
  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  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 

ه: المبادرة العالمية ئالمساعي العالمية لالستثمار في صحة الطفل ونما
تكلفة الرضاعة الطبيعية وأدواتها. تنظمه الشبكة الدولية للعمل من الحتساب 

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

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

بشأن طب التجمعات البشرية. ينظمه وفد  إصدار سلسلة مجلة النسيت
  المملكة العربية السعودية.

  .ستتاح الترجمة الفورية بالعربية واإلنكليزية

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
 XXIIالقاعة 

اجتماع غير رسمي مع وزراء صحة البلدان المتضررة من الدودة الغينية. 
  تنظمه أمانة المنظمة.

  باإلنكليزية والفرنسية.ستتاح الترجمة الفورية 

  ٢٠,٠٠-١٩,٠٠الساعة 
 IXالقاعة 

التغذية. الطريق المباشرة في مجال تدخالت التحسين دور قطاع الصحة في 
. بالتغذية المعني الثاني الدولي المؤتمرمن جمعية الصحة العالمية إلى 

  تنظمه الرابطة الدولية لطب األطفال.
  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة ستتاح



Preliminary number - 13 - العدد التمهيدي 

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

  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٢ ،الخميس
  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

  ١٣,٤٥-١٢,١٥ الساعة
  IX القاعة

  الوكاالت التنظيمية الوطنية. ينظمه وفد المكسيك.
  ستتاح الترجمة الفورية باإلنكليزية واألسبانية.

  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 

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

  والروسية. واألسبانية والفرنسية باإلنكليزيةستتاح الترجمة الفورية 

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  IVالقاعة 

استراتيجيات جديدة للعالج والرعاية فيما يتعلق باأليدز والعدوى بفيروسه. 
  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 

بتكار في مجال الصحة العالمية البحوث الصحية من أجل الجميع: دور اال
 الصحية البحوث مجلس. ينظمه ٢٠١٥في إطار التنمية لما بعد عام 

، والمجلس العالمي للصحة، المهملة األمراض أدوية مبادرة، و التنمية ألغراض
 يرلنداأو  العظمى لبريطانيا المتحدة ووفود كينيا وهولندا والسنغال والمملكة

  والنرويج. الشمالية
  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة ستتاح



Preliminary number - 14 - العدد التمهيدي 

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

  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
  المنظمة ومكتب األمين العام لألمم المتحدة.

  اإلنكليزية والفرنسية واألسبانية.بستتاح الترجمة الفورية 

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIIالقاعة 

إدخال لقاح شلل األطفال المعطل: هل نحن على المسار السليم 
  ؟ تنظمه أمانة المنظمة.٢٠١٤ لعام

  واألسبانية. والروسية اإلنكليزية والفرنسيةو  بالعربية الفوريةستتاح الترجمة 

  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 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.
  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  .للمــراهقين فــي جميــع أنحــاء العــالمتــوفير الصــحة 
  .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  – التغطيـــــة الصـــــحية الشـــــاملة تبـــــدأ مـــــن القاعـــــدة
 المتحـــــدةينظمـــــه وفـــــد المملكـــــة  المجتمعيـــــون يتســـــمون بالمردوديـــــة؟. اجتمـــــاع

يقتصــر  .للقــوى العاملــة والتحــالف العــالمي لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية
  الحضور على المدعوين.
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  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIII القاعة

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

  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 

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

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
 XIIالقاعة 

  وتدبيره العالجي. ينظمه وفد السودان. الورم الفطريعبء 
  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة ستتاح

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

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

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ٨,٥٠—٨,٣٠الساعة 
 VIIIالقاعة 

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

  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 

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

  (االتحاد األوروبي في موقع الرئاسة)  اليونان
  )سيتحدث مندوب أوروغواي بالنيابة عن الدول األعضاء في إقليم األمريكتين(  أوروغواي
  )سيتحدث مندوب العراق بالنيابة عن مجلس وزراء الصحة العرب(   العراق
     الهند

  الصين
  نيجيريا

  االتحاد الروسي
  الواليات المتحدة األمريكية

  ملديف
  وأيرلندا الشماليةالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

  أستراليا
  بنغالديش

  فنلندا
  البرازيل
  إندونيسيا

  كندا
  ألمانيا
  فرنسا

  بروني دار السالم
  كوبا

  إيطاليا
  تركيا

  موناكو
  المكسيك

  جمهورية إيران اإلسالمية
  ناميبيا
  مالطة

  سنغافورة
  جمهورية تنزانيا المتحدة

  النرويج
  )سيتحدث مندوب تايلند بالنيابة عن رابطة أمم جنوب شرق آسيا(            تايلند
  بنما

  البرتغال
  أوكرانيا
  باكستان
  بولندا
  كينيا

  غواتيماال
  غانا

  زمبابوي
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  بيرو
  جنوب أفريقيا

  الجزائر
  جمهورية كوريا

  السويد
  األرجنتين
  لكسمبرغ

  بوركينا فاسو
  ليتوانيا

  موزامبيق
  التفيا

  السنغال
  جورجيا
  بوروندي

  جنوب السودان
  الفلبين
  أنغوال
  توغو
  شيلي

  جمهورية مولدوفا
  فييت نام

  كازاخستان
  ماليزيا

  أفغانستان
  أيسلندا

  )الخمسة عشر(سيتحدث مندوب سري النكا بالنيابة عن مجموعة   سري النكا
  نيوزيلندا
  كولومبيا

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

  كابو فيردي 
  نيبال

  كوت ديفوار
  موريشيوس

  أوغندا
  جامايكا
  منغوليا
  النيجر

  بربادوس
  بنين

  اليابان
  هندوراس
  أسبانيا
  رواندا
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  أكوادور
  ألبانيا

  مدغشقر
 

  تايبيه الصينية
  الكرسي الرسولي

  نظام فرسان مالطة
  
  
  

=     =     =  


