
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  والستون السادسة العالمية الصحة جمعية
  
  

  ٢٠١٣ أبريل/ نيسان ٢٤  التمهيدي العدد
Preliminary number 24 April 2013  

  
 الصحة، جمعية بداية قبل المشاركين، من وغيرهم والممثلين المندوبين تزويد هو التمهيدي العدد هذا من الغرض إن

 دليـــل مـــن المعلومـــات مـــن المزيـــد علـــى الحصـــول ويمكـــن. الصـــحة لجمعيـــة المبـــدئي العمـــل برنـــامج عـــن بمعلومـــات
  ).٢/متنوعات/ ٦٦ج الوثيقة( العالمية الصحة جمعية إلى المندوبين

  
 واإلنكليزيــة والصــينية العربيــة باللغــات تصــدر وهــي. الصــحة جمعيــة لمــداوالت رســمياً  ســجالً  تمثــل ال الجريــدة وهــذه

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

    المحتويات
    ٢    .................................................................  العمل وساعات والمكان الموعد:   أوالً 
    ٢    ..........................................................  الصحة لجمعية المبدئي العمل برنامج:   ثانياً 
    ٦    .....................................................................  التقنية اإلعالمية الجلسات:   ثالثاً 
    ٨    ...........................................................................  األخرى االجتماعات:  رابعاً 

  ١٥    ...................    العامة الجلسات إطار في العامة المناقشة في المتحدثين بأسماء مؤقتة قائمة  :خامساً 
  

    الشارات
 يحصلوا وأن العالمية الصحة لمنظمة الرئيسي المقر في أنفسهم يسجلوا أن المندوبين على بأن علماً  اإلحاطة الرجاء
 علــى االجتماعــات وقاعــات األمــم قصــر دخــول وسيقتصــر. األمــم قصــر إلــى التوجــه قبــل بهــم الخاصــة الشارات على
  .الشارات هذه يحملون من

  
    األمن

 االتصــال يرجــى جنيــف، فــي وجــودكم أثنــاء أمــنكم بخصــوص 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
 المــارة علــى مشــددة أصــبحت قــد العالميــة الصــحة جمعيــة انعقــاد طــوال األمنــي الفحــص عمليــات بــأن نــذكركم أن أيضــاً  ونــود

 فإننــا عليــه وبنــاءً . المــؤتمرات قاعــات فيهــا توجد التي والمناطق األمم قصر إلى الدخول يقصدون ممن السواء، على والمركبات
 فيهــا ســُتعقد التــي المنطقــة دخــول علــيكم ليســهل المالئمــة االعتمــاد وأوراق الهويــة إثبــات وثــائق معكــم تحضــروا بــأن ننصــحكم
  .الصحة جمعية

  



Preliminary number - 2 - العدد التمهيدي 

 ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٨- ٢٠ جنيف، األمم، قصر . والستون السادسة العالمية الصحة جمعية

  العمل وساعات والمكان الموعد: أوالً 
  

 صــباح مــن والنصــف التاســعة الســاعة فـــي جنيــف فـــي أعمالهــا والســـتون السادســة العالميـــة الصــحة جمعيـــة ســتبدأ
 Place des األمــم ميـــدان مــن القريــب األمــم، قصـــر فــي ُتعقــد وســوف. ٢٠١٣ مــايو/ أيــار ٢٠ الموافــق االثنــين يــوم

Nations الســــالم وطريــــق Avenue de la Paix، برينيــــي شــــارع فــــي الكــــائن المــــدخل هــــو إليــــه للوصــــول طريــــق وأيســــر 
Route de Pregny .ـــدأ الصـــحة جمعيـــة عمـــل وســـاعات  الســـاعة ومـــن ١٢,٠٠ الســـاعة إلـــى ٩,٠٠ الســـاعة مـــن تب

  .١٧,٣٠ الساعة إلى ١٤,٣٠
  

 قـــرره حســـبما ،٢٠١٣ مـــايو/ أيـــار  ٢٨ الموافـــق الثالثـــاء يـــوم أقصـــاه موعـــد فـــي الصـــحة جمعيـــة أعمـــال وســـُتختتم
  .المائة بعد والثالثين الثانية دورته في التنفيذي المجلس

  
 ً   الصحة لجمعية المبدئي العمل برنامج: ثانيا

  
  ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٠ االثنين
  ٩‚٣٠ الساعة  األولى العامة الجلسة

 األعضــاء الــدول ألســماء اإلنكليــزي األلفبائي للترتيب تبعاً  الوفود ستجلس  
 مـــــن ويرجـــــى. القرعـــــة ســـــحب بعـــــد تقـــــرر حســـــبما "R" بـــــالحرف ابتـــــداءً 

  .دقائق ببضع صباحاً  ٩‚٣٠ الساعة قبل أماكنهم يتخذوا أن المندوبين
  الصحة جمعية افتتاح   ١ البند
  االعتماد أوراق لجنة تعيين  -  ١-١ البند
  والستين السادسة العالمية الصحة جمعية رئيس انتخاب  -  ٢-١ البند
 وٕانشاء الرئيسيتين اللجنتين ورئيسي الخمسة الرئيس نواب انتخاب  -  ٣-١ البند

  العامة اللجنة
  

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

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

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

 .http://www.who.int/governance: التالي الرابط



Preliminary number - 3 - العدد التمهيدي 

 ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٨- ٢٠ جنيف، األمم، قصر . والستون السادسة العالمية الصحة جمعية

  العامة اللجنة اجتماع ختام بعد مباشرة  الثانية العامة الجلسة
  الرئيس خطاب  -

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

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

ــــين حــــق لهــــا التــــي األعضــــاء  المجلــــس فــــي عضــــواً  للعمــــل شــــخص تعي
  التنفيذي

  ١٤,٣٠ الساعة  الثالثة العامة الجلسة
  ةالعام ةالمدير  تشان، مارغريت الدكتورة كلمة  ٣ البند

  العامة المناقشة  -  

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

  والمقرر الرئيس نائبي انتخاب ذلك في بما  -
   السارية غير األمراض  ١٣ البند

  
  ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢١ الثالثاء
  ٩‚٠٠ الساعة  الرابعة العامة الجلسة
  العامة المناقشة  -  )تابع( ٣ البند

  ٩,٠٠ الساعة  "أ" للجنة الثانية الجلسة
  ١١ البند

   ١٢ البند

   العالمية الصحة منظمة إصالح

  والميزانية البرنامج شؤون

  ١٤,٠٠ الساعة  االعتماد أوراق لجنة
    

  ١٤,٣٠ الساعة  الخامسة العامة الجلسة
  الجمعية ضيف يلقيه خطاب  ٤ البند

  العامة المناقشة  -  )تابع( ٣ البند

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

  والميزانية البرنامج شؤون  )تابع( ١٢ البند
  



Preliminary number - 4 - العدد التمهيدي 

 ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٨- ٢٠ جنيف، األمم، قصر . والستون السادسة العالمية الصحة جمعية

  ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٢ األربعاء
  ٩‚٠٠ الساعة  السادسة العامة الجلسة

  االعتماد أوراق لجنة تقرير  -
  ] وجدت إن[  الجديدة المنتسبة األعضاء والدول األعضاء الدول قبول   ٥ البند

 

  العامة الجلسة في ٥ البند من االنتهاء بعد  "أ" للجنة الرابعة الجلسة
   السارية غير األمراض  ) تابع( ١٣ البند

  العمر طيلة الصحة تعزيز  ١٤ البند

  العامة الجلسة في ٥ البند من االنتهاء بعد  "ب" للجنة األولى الجلسة
  اللجنة أعمال افتتاح  ١٩ البند

  والمقّرر الرئيس نائبي انتخاب ذلك في بما  -  

 القـــدس فيهـــا بمـــا المحتلـــة، الفلســـطينية األرض فـــي الصـــحية األحــوال  ٢٠ البند
  المحتل السوري الجوالن وفي الشرقية،

  ١٤,٣٠ الساعة  "أ" للجنة الخامسة الجلسة
   السارية غير األمراض  )تابع( ١٣ البند

  العمر طيلة الصحة تعزيز  )تابع( ١٤ البند

  ١٤,٣٠ الساعة  "ب" للجنة الثانية الجلسة
 القـــدس فيهـــا بمـــا المحتلـــة، الفلســـطينية األرض فـــي الصـــحية األحــوال  ) تابع( ٢٠ البند

  المحتل السوري الجوالن وفي الشرقية،
    

  ١٧,٣٠ الساعة   العامة اللجنة
    

  ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٣ الخميس
  ٩‚٠٠ الساعة  "أ" للجنة السادسة الجلسة
  العمر طيلة الصحة تعزيز  )تابع( ١٤ البند

  واالستجابة والترصد التأهب  ١٥ البند

  ٩‚٠٠ الساعة  "ب" للجنة الثالثة الجلسة
  المالية الشؤون   ٢١ البند

    



Preliminary number - 5 - العدد التمهيدي 

 ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٨- ٢٠ جنيف، األمم، قصر . والستون السادسة العالمية الصحة جمعية

  ١٤,٣٠ الساعة  "أ" للجنة السابعة الجلسة
  العمر طيلة الصحة تعزيز  )تابع( ١٤ البند

  واالستجابة والترصد التأهب  )تابع( ١٥ البند

  ١٤,٣٠ الساعة  "ب" للجنة الرابعة الجلسة
  المالية الشؤون  ) تابع( ٢١ البند

  ١٧,٠٠ الساعة  السابعة العامة الجلسة
  الجوائز  ٧ البند

    
  ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٤ الجمعة
  ٩‚٠٠ الساعة  الثامنة العامة الجلسة
  التنفيذي المجلس أعضاء انتخاب  ٦ البند

  الرئيسيتين اللجنتين تقارير  ٨ البند

  العامة الجلسة في ٨ البند من االنتهاء بعد  "أ" للجنة الثامنة الجلسة
   السارية األمراض  ١٦ البند

  الصحية النظم   ١٧ البند

  العامة الجلسة في ٨ البند من االنتهاء بعد  "ب" للجنة الخامسة الجلسة
   والمراقبة الحسابات مراجعة شؤون  ٢٢ البند

  العاملين شؤون  ٢٣ البند

  ١٤,٣٠ الساعة  "أ" للجنة التاسعة الجلسة
   السارية األمراض  )تابع( ١٦ البند

  الصحية النظم  )تابع( ١٧ البند

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

  العاملين شؤون  )تابع( ٢٣ البند

  
  ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٥ السبت
  ٩‚٠٠ الساعة  "أ" للجنة العاشرة الجلسة
  الصحية النظم  )تابع( ١٧ البند



Preliminary number - 6 - العدد التمهيدي 

 ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٨- ٢٠ جنيف، األمم، قصر . والستون السادسة العالمية الصحة جمعية

  ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٧ االثنين
  ٩‚٠٠ الساعة  "أ" للجنة عشرة الحادية الجلسة
  المرحلية التقارير  ١٨ البند

  ٩‚٠٠ الساعة  "ب" للجنة السابعة الجلسة
  القانونية والشؤون اإلدارة  ٢٤ البند

 الحكومية المنظماتسائر  ومع المتحدة األمم منظومة داخل التعاون  ٢٥ البند
   الدولية

  ١٤,٣٠ الساعة  "أ" للجنة عشرة الثانية الجلسة
  المرحلية التقارير  )تابع( ١٨ البند

  ١٤,٣٠ الساعة  "ب" للجنة الثامنة الجلسة
  النهائية صيغتها في والتقارير القرارات وضع  

  ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٨ الثالثاء
  ٩‚٠٠ الساعة  "أ" للجنة عشرة الثالثة الجلسة

  النهائية صيغتها في والتقارير القرارات وضع  

 " أ" اللجنة أعمال اختتام بعد مباشرة  التاسعة العامة الجلسة
  الرئيسيتين اللجنتين تقارير  )تابع( ٨ البند

  الجمعية أعمال اختتام  ٩ البند
  

 ً   التقنية اإلعالمية الجلسات: ثالثا
  

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

XII القاعة  ١٤,١٥- ١٢,٣٠ الساعة  ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢١ الثالثاء

  اإلنمائي التعاون على الفّعالية من المزيد إضفاء: الدولية الصحية الشراكة
  األسبانيةو  والروسية والفرنسية واإلنكليزية والصينية بالعربية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  
 صــحية حيــاة يعيشــون النــاس مــن إضــافية عديــدة فماليــين. العــالمي الصحي للمجتمع فارقة لحظة ٢٠١٣ العام ُيمثِّل

 ســوء أن كمــا وداخلهــا، البلــدان عبــر موجودة الصحة في المساواة عدم من رئيسية جوانب فمازالت ذلك ومع وُمنتجة،
 الصـــحية التغطيـــة خـــالل مـــن الصـــحية الحصـــائل تحســـين هـــدف تحقيـــق وبغيـــة. للفقـــر رئيســـياً  ســـبباً  زال مـــا الصـــحة
 مــن بمزيــد المتاحــة المــوارد اســتخدام لضــمان للتعــاون أفضــل طــرق إيجاد التنمية وشركاء البلدان على يتعّين الشاملة،
 الدوليــة الصــحية الشــراكة مبــادرة على الموقعة الدول حدَّدت ،٢٠١٢ ديسمبر/ األول كانون وفي. واإلنصاف الفّعالية

)IHP+ (لأللفيــة اإلنمائيــة األهــداف تحقيــق بشــأن التقــدم لتحقيــق فيهــا تغييــر إحــداث يتعــين التــي الحاســمة المجــاالت 
 وتحديــد الراهنــة الحالــة بمناقشــة الــدوليون والشــركاء البلــدان ســتقوم اإلعالميــة، الجلســة هــذه وفــي. بالصــحة المتصــلة
  .األمام إلى الطريق مالمح
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  XII القاعة  ١٤,١٥- ١٢,٣٠ الساعة  ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٢ األربعاء
 آثاره العالمي، للصندوق الجديد التمويل نموذج: بالصحة المتصلة لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق تعجيل

   العالمية الصحة منظمة ودعم القطري المستوى على للتعاون بالنسبة
  األسبانيةو  والروسية والفرنسية واإلنكليزية والصينية بالعربية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  
ـــا والســـل وفيروســـه األيـــدز علـــى القضـــاء يتســـم  لأللفيـــة االنمائيـــة األهـــداف لتحقيـــق بالنســـبة حاســـمة بأهميـــة والمالري

 مـــع وثيـــق بشـــكل المنظمـــة عملـــت وقـــد. لـــذلك التاليـــة المرحلـــة فـــي المحققـــة المكاســـب واســـتدامة بالصـــحة المتصـــلة
 نحــو موّجهــة الطلبــات لتقــديم عملية من العالمي الصندوق تمويل نموذج تحويل أجل من والشركاء العالمي الصندوق
 ويمتثــل أكبــر بدرجــة بــه التنبــؤ ُيمكــن تمويــل نظــام إلــى االقتراحــات علــى وقائمــة محــددة لــدورات وخاضــعة المشــاريع
 المكاســب ويعــزز البلــدان مــع متصالً  حواراً  ويثير القطرية التخطيط دورات مع ويتماشى الوطنية االستراتيجية للخطط
ـــاً  األوســـع الصـــحية ـــيح وســـوف. الوطنيـــة البـــرامج اســـتدامة ويـــدعِّم نطاق ـــدول معلومـــات اإلعالميـــة الجلســـة هـــذه تت  لل
  . المستقبلية واألعمال االلتزامات أولويات وتناقش العالمي للصندوق الجديد التمويل نموذج عن األعضاء

  
  XII القاعة  ١٤,١٥- ١٢,٣٠ الساعة  ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٣ الخميس

  الصحة قطاع مساهمة: والتنمية باإلعاقة المعني المستوى الرفيع المتحدة األمم الجتماع اإلعداد
  األسبانيةو  والروسية والفرنسية واإلنكليزية والصينية بالعربية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  
 فــي وذلــك يتزايــد انتشــاره وأن العجــز مــن يعــانون شــخص، مليــار أي العــالم، ســكان مــن ٪١٥ أن إلــى التقــديرات تشير
 الجلســة هــذه تــوّفر وســوف. الســارية غيــر األمــراض وزيــادة العمــر فــي الســكانية المجموعــات تقــدم بســبب األول المقــام

 الرعايــة مــن المســتوفاة غيــر احتياجــاتهم تزايــد حيــث مــن بــالعجز للمصــابين الراهنــة الحالــة على عامة نظرة اإلعالمية
 تنفيــذ فــي الصــحة قطــاع لــدور مــوجزاً  تعــرض وســوف. عمومــاً  بالســكان مقارنــة الصــحية مســتوياتهم وســوء الصــحية
 تكــون وســوف. الــدولي والبنك العالمية الصحة منظمة عن الصادر العجز عن العالمي التقرير في الواردة التوصيات
 الرفيـــع المتحـــدة األمـــم اجتمـــاع فـــي خاللهـــا مـــن تســـهم أن األعضـــاء للـــدول ُيمكـــن مهّمـــة مناســـبة اإلعالميـــة الجلســـة
  .٢٠١٣ سبتمبر/ أيلول في سُيعقد الذي الصحة قطاع منظور من والتنمية باإلعاقة المعني المستوى

  
  XII القاعة  ١٤,٠٠- ١٢,٣٠ الساعة  ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٤ الجمعة

  التقدم؟ قياس ُيمكن وكيف هي ما: الشاملة الصحة التغطية
  األسبانيةو  والروسية والفرنسية واإلنكليزية والصينية بالعربية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  
ـــــذ ـــــة الصـــــحة جمعيـــــة قـــــراريّ  صـــــدور من ـــــة بشـــــأن العالمي  ٢٠٠٥لعـــــام  ٣٣–٥٨ع ص ج( الشـــــاملة الصـــــحية التغطي
 وقــد. الشــاملة التغطيــة تــوفير أجــل مــن الصــحية نظمهــا تعــديل إلــى عديدة بلدان سعت) ٢٠١١ لعام ٩–٦٤ع  ص  جو

 ،٢٠١٣ فبرايـــر/ شـــباط وفـــي. هـــذا مســـعاها فـــي والسياســـاتي التقنـــي المنظمـــة دعـــم البلـــدان مـــن متزايـــد عـــدد الـــتمس
 ضــمّ  الشــاملة الصــحية التغطيــة عــن الــوزاري المســتوى علــى اجتمــاع استضــافة فــي الــدولي والبنــك المنظمــة اشــتركت
 ُتشــكله مــا بشــأن واضــح بيــان وُطلــب. المــدني والمجتمــع التنمية وشركاء المالية ووزارات الصحة وزارات من مشاركين
 الصــحية التغطيــة مــن لالقتــراب تتخــذها أن للبلــدان ُيمكــن التــي واإلجــراءات ُتشــكله، ال ومــا الشاملة، الصحية التغطية
 االجتمــاع عــن تقريــراً  التقنيــة اإلعالميــة الجلســة تشــمل وســوف. لتقــدمها البلــدان رصــد كيفيــة عــن ومعلومــات الشــاملة
 رصــد كيفيــة بشــأن واقتراحــات الشــاملة الصــحية التغطيــة إلطــار مناقشــة ذلــك ويلــي الــوزاري، المســتوى علــى المعقــود
  .  التقدم
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 ً   األخرى االجتماعات: رابعا
  

 يلـــي وفيمـــا .وخاللهــا والســـتين السادســـة العالميــة الصـــحة جمعيـــة قبــل ســـُتعقد التاليـــة االجتماعــات أن األمانـــة علمــت
  :٢٠١٣ أبريل/ نيسان ٩ حتى المتلقاة المعلومات

  
    ٢٠١٣ مايو/ أيار ١٨ السبت
  ١٢,٠٠-٩,٠٠ الساعة
  ١٧,٠٠-١٤,٠٠ والساعة

  ،الرئيسي المنظمة مقر
 التنفيذي المجلس قاعة

ــــة التابعــــة الدائمــــة للجنــــة العشــــرون االجتمــــاع  التابعــــة ألوروبــــا اإلقليميــــة للجن
  .الرابعة الدورة – للمنظمة
  .والروسية واأللمانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٣,٠٠-٩,٣٠ الساعة
 C القاعة ،الرئيسي المنظمة مقر

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

    
    ٢٠١٣ مايو/ أيار ١٩ األحد
  ١٢,٠٠-٩,٠٠ الساعة
  ١٥,٠٠-١٤,٠٠ والساعة

  ،الرئيسي المنظمة مقر
 التنفيذي المجلس قاعة

ــــة التابعــــة الدائمــــة للجنــــة العشــــرون االجتمــــاع  التابعــــة ألوروبــــا اإلقليميــــة للجن
  .الرابعة الدورة – للمنظمة
  .والروسية واأللمانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٧,٠٠-١٤,٣٠ الساعة
 A القاعة ،الرئيسي المنظمة مقر

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

  ١٦‚٣٠-١٤,٣٠ الساعة
  C القاعة ،الرئيسي المنظمة مقر

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

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

  .للمنظمة التابع األوروبي اإلقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
  .والروسية واأللمانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

    
    ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٠ االثنين
  ٩,٠٠-٨,٠٠ الساعة
  XVI القاعة

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

  ٨,٤٥-٨,١٥ الساعة
  IX القاعة

  .العرب الصحة وزراء مجلس اجتماع

  ٩,٢٠-٨,٢٠ الساعة
  VII القاعة

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

  ٩,٢٠-٨,٣٠ الساعة
  VIII القاعة

  .للمنظمة التابع الهادئ المحيط غرب إقليم في األعضاء الدول وفود اجتماع
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  ٩,٢٠-٨,٤٥ الساعة
  IX القاعة

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

  ١٤,١٥-١٢,٤٥ الساعة
 XXIV القاعة

 العظمـــى لبريطانيـــا المتحـــدة المملكـــة وفـــد ينظمـــه. الخـــرف عـــن جـــانبي حـــدث
  .  الشمالية يرلنداأو 

  ١٤,١٥-١٢,٤٥ الساعة
  XXIII القاعة

 النوعيــة الرفيــع الطبــي التعلــيم زيــادة: الصــحة أجــل مــن الطبيــة البشــرية المــوارد
  .األمريكية المتحدة الواليات وفد ينظمه. الكبرى الصحراء جنوب أفريقيا في

  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح
  ١٤,١٥-١٢,٤٥ الساعة
  IV القاعة

  .هولندا وفد ينظمه. السارية غير األمراض مكافحة في الخاص القطاع دور

  ١٤,١٥-١٢,٤٥ الساعة
  IX القاعة

. العموميــة الصــحة مجــال في التأهب وتحسين الطارئة الصحية المخاطر إدارة
  .سنغافورة وفد ينظمه

  ١٤,١٥-١٢,٤٥ الساعة
  IV القاعة

 ينظمــه. والعشــرين الحــادي القــرن لتحــديات التصــدي: الفيروســي الكبــد التهــاب
  .البرازيل وفد

  .واألسبانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح
  ١٤,٢٠-١٣,٢٠ الساعة
  VIII القاعة

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

  ١٩,٠٠-١٨,٠٠ الساعة
  XXII القاعة

 الروســي االتحــاد وفــد ينظمــه. بالروســية المتاحــة المنظمــة بمنشــورات التعريــف
  .المنظمة وأمانة
  .والروسية ياإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠ الساعة
  VIII القاعة

  :الشاملة الصحية التغطية سياق في الصحة أجل من البشرية الموارد
  عرض – الصحة أجل من البشرية الموارد بشأن الثالث العالمي المنتدى -
 . وبلجيكا البرازيل وفدا ينظمها نقاش حلقة – الصحية العاملة القوى كفاءات -

  .األسبانيةو  والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠ الساعة
  XXIV القاعة

 بشــأنه؟ عمله ُيمكن الذي ما. الصحة على رئيسي خطر عامل – الهواء تلّوث
 وأمانــــة للبيئــــة المتحــــدة األمــــم وبرنــــامج والســــويد وغانــــا النــــرويج وفــــود ينظمهــــا
  .المنظمة

    
  ١٩,٣٠-١٨,٠٠ الساعة
  XII القاعة

 وأمانــة تايلنــد وفــد ينظمه. تايلند حالة: الصيدالني القطاع في الرشيدة الحوكمة
  .المنظمة
  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ٢٠,٠٠-١٨,٣٠ الساعة
  VII القاعة

 القطـــاع العــــام والقطــــاع دور: العــــالمي الصـــعيد علــــى النفســـية الصــــحة تعزيـــز
  .كندا وفد ينظمه .الربحي غيرالقطاع و  الخاص

  ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢١ الثالثاء
  ٨,٤٥-٧,٤٥ الساعة
  XII القاعة

 وفــود تنظمــه. الصحة قطاع ودور الصحية اآلثار: المرأة ضد للعنف التصدي
  .والنرويج والمكسيك وزامبيا األمريكية المتحدة والواليات والهند بلجيكا
  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح
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 ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٨- ٢٠ جنيف، األمم، قصر . والستون السادسة العالمية الصحة جمعية

  ٨,٤٥-٨,٠٠ الساعة
  XVI القاعة

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

  ٨,٤٥-٨,١٥ الساعة
  IX القاعة

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  VIII القاعة

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

  ١٣,٤٥-١٢,١٥ الساعة
  IV القاعة

  .وبنغالديش قطر وفدا ينظمه. التوحد طيف اضطرابات

  ١٣,٤٥-١٢,١٥ الساعة
  XXIII القاعة

ـــال؛ بشـــكل الســـارية غيـــر األمـــراض وبـــاء مكافحـــة ـــذ إلجـــراءات أمثلـــة فعَّ  التنفي
 وفـــود تنظمـــه. الـــوطني الصـــعيد علـــى التقـــدم لتحقيـــق الراميـــة للتـــدابير األخيـــرة
  .المنظمة وأمانةواالتحاد الروسي  األمريكية المتحدة والواليات النرويج
  .األسبانيةو  والروسية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  IX القاعة

 وفد ينظمه. الجنوب بلدان بين التعاون إطار في ePORTUGUESe برنامج
  .موزامبيق
  .والبرتغالية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
 XXIV القاعة

  .العالمي الصحي األمن يهدد خطر – الحيوية المضادات مقاومة
  .والسويد الشمالية وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة المملكة وفدا ينظمه

  ١٤,٣٠-١٢,٣٠ الساعة
   XVIالقاعة

 .االنحياز عدم حركة دول في الصحة لوزراء السادس االجتماع
 والروسية والفرنسية واإلنكليزية بالعربية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  .األسبانيةو 
  ١٤,٢٠-١٣,٢٠ الساعة
  VIII القاعة

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

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥ الساعة
  VIII القاعة

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

  ١٩,٠٠-١٨,٠٠ الساعة
 XXII القاعة

  . أوغندا في الصيدالنية المستحضرات تصنيع على القدرة: الحل في المشاركة
  .أوغندا وفد ينظمه
   . والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠ الساعة
  VII القاعة

  .غواتيماال وفد ينظمه. التغذية سوء مكافحة في والفرص التحديات

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠ الساعة
  XII القاعة

 فــي اللــوائح وضــع عمليــة تحســين أجــل مــن الضــارة الدوائيــة اآلثــار رصد تعزيز
 والفلبــين غانــا وفود تنظمه. الدخل المتوسطة والبلدان الدخل المنخفضة البلدان

  .األمريكية المتحدة والواليات
  ١٩,٣٠-١٨,٠٠ الساعة
  XXIV القاعة

  .المنظمة أمانةو  ينظمه وفد الصين. A(H7N9) األنفلونزا وضع بشأن تحديث
 والفرنسية واإلنكليزية والصينية بالعربية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  .واألسبانية والروسية



Preliminary number - 11 - العدد التمهيدي 

 ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٨- ٢٠ جنيف، األمم، قصر . والستون السادسة العالمية الصحة جمعية

  ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٢ األربعاء
  ٨,٤٥-٧,٤٥ الساعة
  VII القاعة

  .لألمريكتين اإلقليمية المجموعة
  .األسبانيةو  باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ٨,٤٥-٧,٤٥ الساعة
  XXIII القاعة

  .السويد وفد ينظمه. ٢٠١٥ عام بعد ما خطة في الصحة
  .األسبانيةو  والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ٨,٤٥-٨,٠٠ الساعة
 XVI القاعة

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

  ٨,٤٥-٨,١٥ الساعة
 IX القاعة

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
 VIII القاعة

  .للمنظمة التابع الهادئ المحيط غرب إقليم فياألعضاء  الدول وفود اجتماع

  ٩,٣٠-٨,٣٠ الساعة
  الوفود مطعم

 للســكان الــدولي المــؤتمر فــي بهــا المتعلقــة والحقــوق واإلنجابيــة الجنسية الصحة
. فنلنــدا وفــد ينظمــه. ٢٠١٥ عــام بعــد فيمــا التنميــة وخطــة ٢٠١٤ بعــد والتنميــة
  . الدعوات حاملي على الدخول يقتصر

  ١٣,٤٥-١٢,١٥ الساعة
 XXIII القاعة

 الصحية التغطية - العمال جميع خدمة. الشاملة الصحية والتغطية العمال
  .المنظمة وأمانة أفريقيا جنوب وفد ينظمه. واإلنتاجية الشاملة
  .والروسية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٣,٤٥-١٢,١٥ الساعة
  IX القاعة

 طيلة المتكامل العالج عناصر من كعنصر الُملطفة الرعاية خدمات تعزيز
  .بنما وفد ينظمه. العمر
  .األسبانيةو  والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٣,٤٥-١٢,١٥ الساعة
  IV القاعة

 علــى التركيــز مــع: الســارية غيــر األمــراض فــي المســاواة عــدم جوانــب معالجــة
  .أفريقيا وجنوب نيوزيلندا وفدا ينظمه. الروماتزمية القلب أمراض

  ١٣,٤٥-١٢,١٥ الساعة
  X القاعة

 لتكــوين البيانــات تصــنيف: اإلنســان وحقــوق واإلنصــاف الجنســين بــين المســاواة
  .المنظمة وأمانة كندا وفد ينظمه. حقيقية صورة

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
 VII القاعة

. والتحديات الفريدة الفرص: السارية غير ألمراضا لمكافحة المحمولة الصحة
  .المنظمة وأمانة كوستاريكا وفد ينظمه
  .األسبانيةو  والفرنسية واإلنكليزية بالعربية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٤,١٥-١٢,٤٥ الساعة
  XXIV القاعة

 رومانيا وفد ينظمه. للمنظمة التابع المصابين لرعاية العالمي التحالف إطالق
  .المنظمة وأمانة
  .األسبانيةو  والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠ الساعة
  VIII القاعة

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



Preliminary number - 12 - العدد التمهيدي 

 ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٨- ٢٠ جنيف، األمم، قصر . والستون السادسة العالمية الصحة جمعية

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥ الساعة
  VIII القاعة

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

  ١٩,١٥-١٧,٤٥ الساعة
 VII القاعة

 العالمي التحالف من تحديث. السياسات في والتغييرات الجديدة البرامج دعم
  .السنغال وفد ينظمه. والتمنيع اللقاحات أجل من

  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠ الساعة
  IV القاعة

 فــي المتقدمين السكان بين واالعتمادية الوظيفي التدهور لمعالجة األنظمة بناء
  .هولندا وفد ينظمه. العمر

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠ الساعة
 XXIII القاعة

. الغينية الدودة من المتضررة البلدان في الصحة لوزراء رسمي غير اجتماع
  .المنظمة أمانة تنظمه
  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٣ الخميس
  ٨,٤٥-٨,٠٠ الساعة
  XVI القاعة

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

  ٨,٤٥-٨,١٥ الساعة
  IX القاعة

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  VIII القاعة

  .للمنظمة التابع الهادئ المحيط غرب إقليم في الدول وفود اجتماع

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  IV القاعة

. األمهـــات وفيـــات مـــن والحـــد الطفـــل إلـــى األم مـــن األيـــدز فيـــروس انتقـــال منـــع
  .  إيطاليا وفد ينظمه. مزدوجة وفائدة واحد تدخل

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  VII القاعة

 الـــدولي والتحـــالف أســـتراليا وفـــد ينظمـــه. العـــالج مأمونيـــة فـــي المـــريض إشـــراك
  . بالمريض المعنية للمنظمات

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  IX القاعة

 في األعضاء الدول في البّينات إلى المستندة القرار صنع لعملية التقني الدعم
 وفد ينظمه. للمنظمة التابعة البّينات إلى المستندة السياسات شبكة إطار
  . المنظمة وأمانة فاصو بوركينا
  .األسبانيةو  والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  XV القاعة

. السياســات وتنفيــذ الفــرص اغتنــام: السياســات جميــع في الصحة كتاب إصدار
  .فنلندا وفد ينظمه

  ١٤,١٥-١٢,٤٥ الساعة
  XXIII القاعة

 وفــــد ينظمــــه. الزئبــــق بشــــأن ميناماتــــا اتفاقيــــة: السياســــات جميــــع فــــي الصــــحة
  .أوروغواي

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠ الساعة
  VIII القاعة

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

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥ الساعة
  VIII القاعة

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



Preliminary number - 13 - العدد التمهيدي 

 ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٨- ٢٠ جنيف، األمم، قصر . والستون السادسة العالمية الصحة جمعية

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠ الساعة
  XXII القاعة

 ينظمه. والمشاركة التعلم: الصحية البشرية للموارد المهني التعليم في التغيير
  . تايلند وفد

  
    ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٤ الجمعة
  ٨,٤٥-٧,٤٥ الساعة
  VII القاعة

  .لألمريكتين اإلقليمية المجموعة
  .األسبانيةو  باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ٨,٤٥-٨,٠٠ الساعة
  XVI القاعة

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

  ٨,٤٥-٨,١٥ الساعة
  IX القاعة

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  VIII القاعة

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

  ١٣,٤٥-١٢,١٥ الساعة
  IX القاعة

. أفغانســتان فــي المستشــفيات قطاع في والخاص العام القطاعين بين الشراكات
  .أفغانستان وفد ينظمه

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  XXIII القاعة

ـــــة األهـــــداف: والطفـــــل األم صـــــحة ـــــة اإلنمائي  وفـــــد ينظمـــــه. بعـــــدها ومـــــا لأللفي
  .بنغالديش

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  IV القاعة

 الرياضـــة تســـخير أصـــدقاء فريـــق ينظمـــه. والصـــحة والرياضـــة البـــدني النشـــاط
  ).وقطر كوستاريكا وفدا رئاسته في يشارك( والسالم التنمية ألغراض

  ١٤,١٥-١٢,٤٥ الساعة
  XXIV القاعة

 مبــــادرة: والمالريــــا والســــل المهملــــة المداريــــة المنــــاطق ألمــــراض جديــــدة أدويــــة
 وفــد ينظمــه. الصــحة مجــال فــي المبتكــرة للتكنولوجيــا العالمي الصندوق جديدة،
  .اليابان

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠ الساعة
  VIII القاعة

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

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥ الساعة
  VIII القاعة

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

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠ الساعة
  XII القاعة

  . السودان وفد ينظمه. العالمي الصندوق منّفذي اجتماع

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠ الساعة
  XXII القاعة

 الصــحة بــين التقــاطع مجــاالت - واالبتكــار الطبيــة التكنولوجيــات إتاحــة تعزيــز
 العالميـــة الصـــحة منظمـــة أجرتهـــا دراســـة. والتجـــارة الفكريـــة والملكيـــة العموميـــة
 أمانــــة تنظمــــه. العالميــــة التجــــارة ومنظمــــة الفكريــــة للملكيــــة العالميــــة والمنظمــــة
  .العالمية التجارة ومنظمة الفكرية للملكية العالمية والمنظمة المنظمة



Preliminary number - 14 - العدد التمهيدي 

 ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٨- ٢٠ جنيف، األمم، قصر . والستون السادسة العالمية الصحة جمعية

  ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٥ السبت
  ٨,٤٥-٨,٠٠ الساعة
  XVI القاعة

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

  ٨,٤٥-٨,١٥ الساعة
  IX القاعة

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  VIII القاعة

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

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠ الساعة
  VIII القاعة

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

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥ الساعة
  VIII القاعة

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

  
  ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٧ االثنين
  ٨,٤٥-٧,٤٥ الساعة
  VII القاعة

  .لألمريكتين اإلقليمية المجموعة
  .األسبانيةو  باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ٨,٤٥-٨,٠٠ الساعة
  XVI القاعة

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

  ٨,٤٥-٨,١٥ الساعة
    XII القاعة

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  XV القاعة

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

  ١٣,٤٥-١٢,١٥ الساعة
  XXIV القاعة

 ذات السارية غير المزمنة الذاتية المناعة أمراض كأحد بالصدفية االعتراف
  .وٕاكوادور بنما وفدا ينظمه. الناس حياة في الكبير التأثير
  .األسبانيةو  والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  XXIII القاعة

 المزمنة األمراض من يعانون الذين المرضى تواجه التي األخالقية التحديات
  .شيلي وفد ينظمه. حالة دراسة: الصحية النظم إلى الوصول وسبل
  . األسبانيةو  باإلنكليزية الفورية الترجمة خدمات ستتاح

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠ الساعة
  IV القاعة

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

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥ الساعة
  XII القاعة

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

    



Preliminary number - 15 - العدد التمهيدي 

 ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٨- ٢٠ جنيف، األمم، قصر . والستون السادسة العالمية الصحة جمعية

  ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٨ الثالثاء
  ٨,٤٥-٨,٠٠ الساعة
  XVI القاعة

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

  ٨,٤٥-٨,١٥ الساعة
  XII القاعة

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  XV القاعة

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

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠ الساعة
  IV القاعة

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

  ١٨,٤٥-١٧,٤٥ الساعة
  XII القاعة

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

  
  العامة الجلسات إطار في العامة المناقشة في المتحدثين بأسماء مؤقتة قائمة  :خامساً 

  
عــن الــدول األعضــاء فــي اإلقلــيم  بالنيابــة(سيتحدث مندوب الواليات المتحــدة األمريكيــة   األمريكية المتحدة الواليات

  األمريكي)
  )األفريقي اإلقليم في األعضاء الدول عن بالنيابة أنغوال مندوب سيتحدث(  أنغوال
  )األوروبي لالتحاد كرئيس(   أيرلندا

  )العرب وزراء الصحة مجلس عن بالنيابة السودان مندوب سيتحدث(   السودان
  الصين
  تايلند

  البرازيل
  نيجيريا
  ألمانيا

  اإلسالمية إيران جمهورية
  سنغافورة
  الروسي االتحاد

  إندونيسيا
  كندا

   العظمى لبريطانيا المتحدة المملكة
  الشمالية وأيرلندا   

  المتحدة تنزانيا جمهورية
  باكستان
  أستراليا
  المكسيك
  فرنسا
  )عشر الخمسة البلدان مجموعة عن بالنيابة النكا سري مندوب سيتحدث(   النكا سري
  بيرو
  كينيا

  موناكو



Preliminary number - 16 - العدد التمهيدي 

 ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٨- ٢٠ جنيف، األمم، قصر . والستون السادسة العالمية الصحة جمعية

  أفريقيا جنوب
  فنلندا
  السالم دار بروني
  النرويج
  زامبيا

  غواتيماال
  السويد
  غانا

  كولومبيا
  إيطاليا
  زمبابوي
  بلجيكا

  كوريا جمهورية
  البرتغال
  أفغانستان
  أوكرانيا
  شيلي
  بوتان
  فاصو بوركينا
  بولندا

  بنغالديش
  الجزائر
  ماليزيا

  كازاخستان
  أوغندا
  أسبانيا
  الفلبين
  القوميات المتعددة بوليفيا دولة

  ناميبيا
  األسود الجبل
  بنن

  كوستاريكا
  لكسمبرغ
  رواندا

  جامايكا
  تركيا

  بوروندي
  أيسلندا

  أوروغواي
  السنغال

  
  الصينية تايبيه

  
=     =     =  


