
  
  
  
  
  
  
  

  والستون السابعةالعالمية  الصحة جمعية
  
  

  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢١  ٣العدد 
Number 3 21 May 2014  

  
  ٢٠١٤ مايو/ أيار ٢١ ءربعااأل  ليوم االجتماعات برنامج

  
  العامة الجلسة  الساعة

  الجمعية قاعة
  "أ" اللجنة
  XVIII القاعة

  "ب" اللجنة
  XVII القاعة

  األخرى االجتماعات
  XII القاعة

        السادسة العامة الجلسة  ٩‚٠٠
فــــــــي  ٣البنــــــــد  اســــــــتهاللبعــــــــد 

  الجلسة العامة
      الجلسة الرابعة  

 مناقشـة بعد االنتهاء مـنمباشرة 
(وٕاذا  العامـة الجلسـة في ٣ البند
  )بذلك الوقت سمح

    الجلسة األولى    

    الجلسة الثانية  الجلسة الخامسة    ١٤‚٣٠
  اللجنة العامة        ١٧‚٣٠

  
  تالمحتويا

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

  ١٩     .............................  العامة الجلسات إطار في العامة المناقشة في المتحدثين بأسماء مؤقتة قائمة  :خامساً 
  ٢٠    .............................................................................................  التبليغات  :سادساً 

  )بالكامل الفورية الترجمة خدمات(ستتاح  ريق الصياغةف اتاجتماع
  

  XXIIIالقاعة       التصدي للتحدي العالمي الذي يمثله العنف، وخصوصًا العنف ضد النساء والفتيات  ٣-١٤البند 
  )١/ أ/ مؤتمر/٦٧(الوثيقة ج  

  ١٢‚٠٠ل حتى الساعة في الجلسة العامة وتواص ٨تستهل مباشرة بعد اختتام مناقشة البند    الجلسة األولى:
  ٢١‚٣٠-١٨‚٣٠الساعة    الجلسة الثانية:

  ١٢‚٣٠-٩‚٣٠الساعة  رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة، لمناقشة "الصحة  ١-١٤البند 
  XXIIالقاعة      )٤/ أ/ مؤتمر/٦٧(الوثيقة ج "٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام   

  ١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة         ات الفاعلة غير الدولالمشاركة مع الجهإطار   ٣-١١البند 
  XXIVلقاعة ا             
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  الصحة عمل جمعية: برنامج أوالً 
  

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

  تقرير لجنة أوراق االعتماد  -
  ٦٧/٦٣الوثيقة ج    

  ٨البند 
-  

  لرئيسيتينتقريرا اللجنتين ا
 "أ" للجنة األول التقرير -

  التي تتضمن قرارًا واحدًا عنوانه:  ٦٧/٦٢ج (مسّودة) الوثيقة
 مرضـــاه ورعايـــة الســـل مـــن للوقايـــةواألهـــداف العالميـــة  االســـتراتيجية
  ٢٠١٥بعد عام  ومكافحته

  مناقشة عامة  -  (تابع) ٣البند 

  في الجلسة العامة ٣البند  ل استهال بعد  - XVIIIالقاعة   الجلسة الرابعة للجنة "أ"

  مسودة التقرير الثاني للجنة "أ"  

  التي تتضمن قرارًا واحدًا عنوانه: ٦٧/٦٤الوثيقة (مسّودة) ج  
  الرئاسية األجهزة جانب من القرار صنع تحسين -

  عنوانه: إجرائياً  ومقرراً 
 األمانــة إلــى بالنســبة المترتبــة واإلداريــة الماليــة اآلثــار فــي النظــر -

 أو التنفيــذي المجلــس ِقَبــل مــن اعتمادهــا المقتــرح للقــرارات نتيجــة
  الصحة جمعية

  األمراض السارية  (تابع) ١٢البند 
 باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة -  (تابع) ٢-١٢البند 

  ٦٧/١٢الوثيقة ج    
 التهاب الكبد -  ٣-١٢ البند

  ١إضافة  ٦٧/١٣وج ٦٧/١٣ج الوثائق    
  ١٨ق١٣٤ت  مرار ، الق١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو  

فـي الجلسـة  ٣البنـد  مناقشـة مباشرة بعد االنتهاء من - XVIIالقاعة   الجلسة األولى للجنة "ب"
  العامة

  افتتاح أعمال اللجنة  ١٨البند 

  بما في ذلك انتخاب نائبي الرئيس والمقّرر  -  
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األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس   ١٩البند 
  قية، وفي الجوالن السوري المحتلالشر 
ــــــــــــائق ج     ٣/ معلومــــــــــــات/٦٧وج ٢/ معلومــــــــــــات/٦٧وج ٦٧/٤١الوث

 ١/ ب/ مـــــــؤتمر/٦٧وج ٥/ معلومـــــــات/٦٧وج ٤/ معلومـــــــات/٦٧وج
  ١إضافة  ١/ ب/ مؤتمر/٦٧وج

  ١٤,٣٠الساعة  - XVIIIالقاعة   للجنة "أ" الخامسةالجلسة 
  األمراض غير السارية  ١٣البند 
  ٢-١٣البند 

  
  

  ١-١٣البند 

  لرّضع وصغار األطفالتغذية األمهات وا  -
  ١إضافة  ٦٧/١٥وج ٦٧/١٥الوثيقتان ج

  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها  -
  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 فيما يلي:  •  
آلية التنسيق العالمية بشأن الوقايـة مـن األمـراض اختصاصات   -  

  غير السارية ومكافحتها
فرقة عمل األمم المتحدة المشـتركة بـين الوكـاالت صاصات اخت  -  

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

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

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

  ٣إضافة  ٦٧/١٤وج
  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
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  مرض الصدفية  -  ٥-١٣البند 
  ١إضافة  ٦٧/١٨وج ٦٧/١٨ج الوثائق  

  ٢ق١٣٣ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٣/٢٠١٣ت  مو
  ١٤,٣٠الساعة  - XVIIالقاعة   "بللجنة " الثانيةالجلسة 

  المالية الميزانية البرمجية والشؤون  ٢٠البند 
  ٢٠١٣-٢٠١٢داء الميزانية البرمجية تقييم أ  -  ١-٢٠البند 

  ٦٧/٥٥وج ٦٧/٤٢ج الوثيقتان  
التقريــــــر المــــــالي والبيانــــــات الماليــــــة المراجعــــــة للســــــنة المنتهيــــــة فــــــي   -  ٢-٢٠البند 

  ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١
  ٦٧/٥٦وج ١إضافة  ٦٧/٤٣وج ٦٧/٤٣ج الوثائق  

الدول األعضاء  حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك  -  ٣-٢٠البند 
 ٧المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

   من الدستور
   ٦٧/٥٧وج ٦٧/٤٤جالوثيقتان     

  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة   ٢١البند 
  تقرير مراجع الحسابات الداخلي   -  ٢-٢١البند 

  ٦٧/٥٩وج ٦٧/٤٦ج الوثيقتان    
    سمح الوقت  وٕاذا

  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 

  ،١ت// سجال١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٤٩ج الوثيقتان
  ١٢ق١٣٤ت  مالقرار 

تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمـة الصـحة   -  ٤-٢٢البند 
  العالمية

  ٦٧/٥٠ج الوثيقة  
  ١٧,٣٠الساعة  - XIIالقاعة   العامة  اللجنة

لألعضاء المؤهلين لتعيين شخص السنوي نتخاب لالقائمة الوضع   
  ستعراض برنامج العمل.وافي عضوية المجلس التنفيذي للمشاركة 
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    ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٢ الخميس،
  ٩,٠٠الساعة  - XVIIIالقاعة   للجنة "أ" والسابعة تان السادسةالجلس
   تعزيز الصحة طيلة العمر   ١٤البند 
  رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  -  ١-١٤البند 

  ٦٧/١٩الوثيقة ج    
  ٢٠١٥ة لما بعد عام الصحة في خطة التنمي  •  
 ٤مؤتمر/ أ/ /٦٧وج ٦٧/٢٠ج تانالوثيق    

 صحة المواليد: مسّودة خطة العمل  -  ٢-١٤البند 

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

التصدي للتحـدي العـالمي الـذي يمثلـه العنـف، وخصوصـًا العنـف ضـد   -  ٣-١٤البند 
  النساء والفتيات

  ١مؤتمر/ أ/ /٦٧وج ١مؤتمر/ أ/ /٦٧وج ٦٧/٢٢ج الوثائق  
  ١إضافة 

العمل المتعدد القطاعات من أجل اتبـاع نهـج يـدوم طيلـة العمـر بشـأن   -  ٤-١٤البند 
  التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة

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

  رات الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتاالمنظمة ووزا
  ،١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٢٤ج الوثيقتان  

  ٥ق١٣٤ت  مالقرار 
مــل المســتدام عبــر المســاهمة فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية: الع  -  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 

يـــــر فريـــــق الخبـــــراء االستشـــــاريين العامـــــل المعنـــــي بتمويـــــل متابعـــــة تقر  -  ٢-١٥البند 
  وتنسيق البحث والتطوير

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

  ٦٧/٢٩ج الوثيقة  

  سيةإتاحة األدوية األسا  -  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 

  العالمية الصحة منظمة إصالح  (تابع) ١١البند 

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  -  (تابع) ٣-١١البند 
  ٦٧/٥٤وج ٦٧/٦الوثيقتان ج

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

  ٦٧/٥٨وج ٦٧/٤٥ج الوثيقتان  
  اإلدارية والقانونية شؤون ال  ٢٣البند 
متابعـــة تقريـــر الفريـــق العامـــل المعنـــي بانتخـــاب المـــدير العـــام لمنظمـــة   -  ١-٢٣البند 

  الصحة العالمية 
   ٦٧/٥١ج الوثيقة   
  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  -  ٢-٢٣بند ال

  ٦٧/٦١وج  ٦٧/٥٢ج الوثيقتان
  

  ١٧,٠٠الساعة  -قاعة الجمعية   السابعة العامة الجلسة 
  الجوائز   ٧البند 
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  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٣ ،الجمعة
  ٩,٠٠الساعة  -قاعة الجمعية   الثامنةالجلسة العامة 

  خاب أعضاء المجلس التنفيذيانت   ٦البند 

  اللجنتين الرئيسيتين قاريرت  (تابع) ٨البند 
    

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

التأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى   -  ٢-١٦البند 
 ائد األخرىاللقاحات والفو 

  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  

 كروباتمقاومة األدوية المضادة للمي  -  ٥-١٦البند 

  ١إضافة  ٦٧/٣٩وج ٦٧/٣٩ج الوثائق  
  ١٣ق١٣٤ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو
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  التقارير المرحلية   ١٧البند 

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

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

  لوظائف التمكينيةالخدمات المؤسسية/ ا  
 )١٢-٦١ج ص عالتعددية اللغوية: تنفيذ خطة العمل (القرار   نون:  
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  في الجلسة العامة ٨مباشرة بعد االنتهاء من البند  - XVIIالقاعة   للجنة "ب" الخامسة والسادسة الجلستان
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  

 "أ" مباشرة بعد اختتام أعمال اللجنة  -قاعة الجمعية   الجلسة العامة التاسعة
  اللجنتين الرئيسيتين قاريرت  (تابع) ٨البند 

  اختتام جمعية الصحة   ٩البند 
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 ً   تقرير عن االجتماعات: ثانيا
  

    رابعةالجلسة العامة ال
  الدكتور روبرتو مورالس أوخيدا (كوبا)  :في مقعد الرئاسة  

  رئيس جمعية الصحة العالمية السابعة والستين   
  )فيجي( نيل شارماالدكتور   :ثم  

  ة والستينبعرئيس جمعية الصحة العالمية السااألول لائب الن  
    

  مناقشة عامة  -  (تابع) ٣البند 
"الصـلة لموضـوع بـإيالء عنايـة خاصـة  ٣النظر في البنـد جمعية الصحة  تاستأنف

ث تحــدإلــى المنبــر منــدوب فييــت نــام (الــذي ودعــا الــرئيس . بــين المنــاخ والصــحة" 
ومنــدوب المكســيك ومنــدوب ومنــدوب ناميبيــا رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا) باســم 

ومنـــدوب جمهوريـــة تنزانيـــا المتحـــدة ومنـــدوب جمهوريـــة إيـــران اإلســـالمية ســـنغافورة 
ومندوب النرويج ومندوب مالطا ومندوب بنمـا ومنـدوب البرتغـال ومنـدوب أوكرانيـا 

ب غواتيمـــاال ومنـــدوب غانـــا ومنـــدوب كينيـــا ومنـــدو ومنـــدوب بيـــرو ومنـــدوب بولنـــدا 
منــــدوب ومنــــدوب زمبــــابوي ومنــــدوب الجزائــــر و ومنــــدوب اليابــــان ومنــــدوب إثيوبيــــا 

ــا ومنــدوب الســويد ومنــدوب األرجنتــين ومنــدوب  لكســمبرغ ومنــدوب جمهوريــة كوري
ومنــــدوب موزامبيــــق ومنــــدوب بــــيالروس  ومنــــدوب اصــــوف نيبــــال ومنــــدوب بوركينــــا

النكــا  منــدوب ســريومنــدوب ليتوانيــا و  توغــو ومنــدوب بورونــديالســنغال ومنــدوب 
  الجلسة. ئتوأرجالخمسة عشر بلدًا). (الذي تحدث باسم مجموعة 

    الجلسة الثانية للجنة "أ"
  
  
-  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فاغنر (النمسا)-الدكتورة باميال رندي  الرئيسة:
  الدكتور خورجي فيالفيسنسيو (غواتيماال)    ثم: 

  
  "أ" للجنة األول التقرير مسودة

قــراءة ]) إلــى  كينيــا [ حــت الرئيســة الجلســة ودعــت المقــررة (الــدكتورة إلــن مبغــواافتت
 ٦٧/٦٢ج (مسـّودة)مسودة التقرير األول للجنة "أ" على مسامع الحضور، الوثيقـة 

  (مسودة) التي تتضمن قرارًا واحدًا عنوانه: 
 مرضـــــاه ورعايـــــة الســـــل مـــــن للوقايـــــةواألهـــــداف العالميـــــة  االســـــتراتيجية -

  ٢٠١٥بعد عام  ومكافحته
  وقد تم إقرار القرار واعتماد مسودة التقرير األول للجنة "أ".

  إصالح منظمة الصحة العالمية ١١البند 

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  - ٣-١١البند 
أخطـــر رئـــيس لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي اللجنـــة 

نـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة بشـــأن هـــذا البنـــد. بالمناقشـــات التـــي جـــرت فـــي لج
ووافقـــت . ٦٧/٥٤وج ٦٧/٦وطلـــب الـــرئيس مـــن اللجنـــة أن تنظـــر فـــي الـــوثيقتين ج

  .صياغة الحضور إلنشاء فريق  هقدماللجنة على طلب 
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 تقرير مرحلي عن تنفيذ عملية اإلصالح -  ١-١١البند 

ة للمجلــس التنفيــذي إلــى تقــديم رئــيس لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــ عــيدُ 
الــواردة فــي مناقشــات لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة بشــأن هــذا البنــد تقريــر عــن 
ت وفـــــتح بـــــاب المناقشـــــة للحضـــــور وردّ . ١معلومـــــات/ /٦٧وج ٦٧/٤الـــــوثيقتين ج

. وأحاطــــت اللجنــــة علمــــًا بــــالتقرير واختتمــــت لقضــــايا التــــي طرحــــتااألمانــــة علــــى 
  دول األعمال.مناقشة هذا البند من ج

    الجلسة العامة الخامسة
  الدكتور روبيرتو موراليس أوجيدا (كوبا)  في مقعد الرئاسة:  

  رئيس جمعية الصحة العالمية السابعة والستين    
  السيد فرنسوا إبوفي (الكونغو)  ثم:
  النائب الثاني لرئيس جمعية الصحة العالمية السابعة والستين    

  نالمتحدثون المدعوو  ٥البند 
رحـــب الـــرئيس بالـــدكتورة كريســـتين كاســـيبا ســـاتا، الســـيدة األولـــى لجمهوريـــة زامبيـــا، 

  بالنيابة عن جمعية الصحة، ودعاها إلى إلقاء كلمة أمام الجمعية.
والـــدكتورة كاســـبيا ســـاتا هـــي أخصـــائية ســـريرية بـــارزة وباحثـــة ومهنيـــة فـــي مجـــال 

لطفـل وتولـت العديـد الصحة العمومية، وقد دأبت علـى الـدفاع عـن صـحة المـرأة وا
ـــدولي.  ـــوطني وال مـــن المناصـــب القياديـــة المتعلقـــة بصـــحة المـــرأة علـــى الصـــعيد ال
وتصدرت الجهود التي بذلت لوضع سياسات الصحة اإلنجابيـة فـي زامبيـا بمـا فـي 
ذلــك سياســة األمومــة اآلمنــة األصــلية. وقــد تلقــت الــدكتورة كاســيبا ســاتا العديــد مــن 

ي ذلــك جــائزة القيــادة البــارزة فــي مجــال مكافحــة الجــوائز فــي مجــال الصــحة بمــا فــ
السـرطان التـي تقـدمها جمعيــة مكافحـة السـرطان األمريكيــة. وألقـت سـعادة الــدكتورة 

  كريستين كاسيبا ساتا كلمة أمام جمعية الصحة.
ورحـــب الـــرئيس بعـــد ذلـــك بالســـيدة ميلينـــدا غيـــتس الـــرئيس المشـــارك لمؤسســـة بيـــل 

يــــة الصــــحة، ودعاهــــا إلــــى إلقــــاء كلمــــة أمــــام وميلينــــدا غيــــتس، بالنيابــــة عــــن جمع
  الجمعية.

وتتــولى الســيدة ميلينــدا غيــتس تشــكيل واعتمــاد اســتراتيجيات المؤسســة مــع زوجهــا 
الســيد بيــل غيــتس، واســتعراض النتــائج وتحديــد االتجــاه العــام للمؤسســة. ورغــم أن 
الســيدة غيــتس تشــارك فــي جميــع مســاعي المؤسســة إال أنهــا أفــادت بــأن االســتثمار 
فــي صــحة المــرأة والفتــاة فــي البلــدان الناميــة ُيعــد محركــًا حاســم األهميــة لعملهــا فــي 
المؤسســــة، حيــــث إن هــــذا القــــرار قــــد يمثــــل مصــــدرًا لتحســــن جــــوهري فــــي صــــحة 
المجتمعــــات بأكملهــــا ورفاههــــا. وألقــــت الســــيدة ميلينــــدا غيــــتس كلمــــة أمــــام جمعيــــة 

  الصحة.
  مناقشة عامة  -  (تابع) ٣البند 

عامــة ثــم المواصــلة مــع المتحــدثين مــن الفلبــين وأنغــوال وشــيلي وجمهوريــة مناقشــات   
جمهوريـــة فنــــزويال و مولـــدوفا وتايلنـــد ومدغشــــقر وكازاخســـتان وماليزيـــا وأفغانســــتان 

(الذي تحـدث بالنيابـة عـن  وجزر سليمان وكولومبيا الكاميرون وأيسلنداو  البوليفارية
الدول األعضاء في بلدان جزر المحيط الهادئ) وغينيا وٕاسـرائيل وٕاكـوادور وكـوت 

 جــر وأســبانيا وألبانيــا.ومنغوليــا والنيي اغو وبــارا ديفــوار وموريشــيوس والتفيــا وأوغنــدا
  .وأرجئت الجلسة
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    للجنة "أ" ةلثالثاالجلسة 
  الدكتورة باميال رندي فاغنر (النمسا)    :ةفي مقعد الرئاس  

مـــن  ١-١٤طلــب أحــد ممثلــي المجموعــة األفريقيـــة أن تفــتح اللجنــة مناقشــة البنــد 
أجـــل إنشـــاء فريـــق صـــياغة ُيعنـــى بصـــياغة مشـــروع قـــرار قـــدم فـــي  الصـــباح إلـــى 

  األمانة إلعداده. ووافقت اللجنة على تشكيل فريق الصياغة.

  الصحة العالمية ةنظممإصالح   ١١البند 
  تحسين صنع القرار من جانب األجهزة الرئاسية -  ٢-١١البند 

افتــتح الــرئيس مناقشــة البنــد الفرعــي ودعــا الحضــور إلــى اإلدالء بتعليقــاتهم. وردت   
فـــي  القـــرار الـــوارد شـــروعماألمانـــة علـــى القضـــايا التـــي طرحـــت. واعتمـــدت اللجنـــة 

  .٦٧/٥الوثيقة ج
  لمتابعة الحوار الخاص بالتموي -  ٤-١١البند 

افتــتح الــرئيس مناقشــة البنــد الفرعــي ودعــا الحضــور إلــى اإلدالء بتعليقــاتهم. وردت   
ـــة أن تنظـــر فـــي مشـــروع  ـــة علـــى القضـــايا التـــي طرحـــت. وُطلـــب إلـــى اللجن األمان

المقـــرر  شــروعم. واعتمــدت اللجنــة ٦٧/٥٤المقــرر اإلجرائــي الــوارد فــي الوثيقـــة ج
  اإلجرائي.

  للموارد يالتخصيص االستراتيج -  ٥-١١البند 
افتــتح الــرئيس مناقشــة البنــد الفرعــي ودعــا الحضــور إلــى اإلدالء بتعليقــاتهم. وردت   

األمانــــة علــــى القضــــايا التــــي طرحــــت. وأحاطــــت اللجنــــة علمــــًا بــــالتقرير واختتمــــت 
  .مناقشة هذا البند

  تمويل تكاليف التنظيم واإلدارة -  ٦-١١البند 
ند الفرعي ودعا اللجنة إلى التعليق على التقرير الوارد في افتتح الرئيس مناقشة الب  

. وردت األمانــــــة علــــــى القضــــــايا التــــــي طرحــــــت. ٦٧/٥٤وج ٦٧/١٠الــــــوثيقتين ج
  البند. هذا وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير واختتمت مناقشة

  األمراض السارية  (تابع) ١٢البند 
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات -  ٢-١٢البند 

تتح الرئيس مناقشة البند الفرعـي ودعـا الحضـور إلـى اإلدالء بتعليقـاتهم. وقـررت اف  
  اللجنة أن تستمر مناقشة هذا البند الفرعي في الجلسة التالية.
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  : الجلسات اإلعالمية التقنيةثالثا
  

  والستين. ابعةالسسُتعقد الجلسات اإلعالمية التقنية التالية أثناء جمعية الصحة العالمية 
  

  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
  

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

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

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

  ٢٠١٥األهداف والغايات الخاصة بالصحة في خطة التنمية لما بعد عام 
  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 

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

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

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

  
  XIIالقاعة   ١٤,١٥- ١٢,٣٠الساعة   ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٣ الجمعة،

  حيةدور تحديد األولويات في التغطية الصحية الشاملة: قيمة الدعم الدولي لتقييم التدخالت والتكنولوجيات الص
  ستتاح الترجمة الفورية بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واألسبانية

  
يتطلــب تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة فــي معظــم البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل أن يــتم تحديــد األولويــات 

فــي التمويــل والمــوارد البشــرية بعــدة طــرق بديلــة مــن أجــل التصــدي للمشــكالت الصــحية، ألن هنــاك محدوديــة دائمــًا 
واألدويــة/ التكنولوجيــات والمرافــق الصــحية. ولــدعم االســتخدام الرشــيد للمــوارد يحظــى تقيــيم التــدخالت والتكنولوجيــات 
الصحية، بما في ذلك تحليل المردودية، باعتراف واسع النطاق بأنه يتيح مجموعة أدوات مفيـدة للمسـاعدة فـي عمليـة 

  تحديد األولويات.
  
ي هذه الجلسة اإلعالمية التقنية سنتبادل خبرات الدول األعضـاء والمنظمـات الدوليـة وشـركاء التنميـة فـي اسـتخدام وف

األطــر الواضــحة لتحديــد األولويــات، وذلــك مــن أجــل تــوفير المعلومــات لعمليــة شــفافة لصــنع القــرارات، وتيســير التقــدم 
منظمـــة الصـــحة العالميـــة والشـــركاء فـــي بنـــاء القـــدرات نحـــو تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، وكـــذلك مناقشـــة دور 

  الخاصة بتقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية.
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 ً   : االجتماعات األخرىرابعا
  

  والستين: السابعةجمعية الصحة العالمية  خاللأن االجتماعات التالية سُتعقد باألمانة  أبلغت
  

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

  اجتماع مجموعة األمريكتين 
  ستتاح الترجمة الفورية باإلنكليزية واألسبانية.

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

  ع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.اجتما
  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 ول األعضاء في اإلقليم األوروبياجتماع وفود الد

  ١٣,٠٠-١١,٠٠الساعة 
  XVالقاعة 

  مجلس وزراء صحة دول مجلس التعاون الخليجي.

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  VIIالقاعة 

تعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر العالج المتكامل في إطار سلسـلة 
وليبيا وكينيا وماليزيـا وبنمـا وجنـوب  الرعاية. تنظمه وفود أستراليا وشيلي وغانا

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

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
 XXIVالقاعة 

تعزيـــز الرعايـــة الجراحيـــة الطارئـــة واألساســـية والتخـــدير كعنصـــر مـــن عناصـــر 
ة الشــــاملة. تنظمــــه وفــــود زامبيــــا ونيجيريــــا وروانــــدا والواليــــات التغطيــــة الصــــحي

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

  لجراحة العظام والرضوح.

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
 XXIIIالقاعة 

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

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

حشـــد النـــاس وتعبئـــة المـــوارد. ينظمـــه وفـــد الواليـــات  –تعزيـــز الـــُنظم التنظيميـــة 
  لمتحدة األمريكية والبنك الدولي والصندوق العالمي.ا

  ١٤,١٥-١٣,١٥الساعة 
  XXVIالقاعة 

االبتكــار وٕاتاحــة األدويــة واللقاحــات: التحــديات والفــرص المســتجدة بالنســبة إلــى 
البلــدان المتوســطة الــدخل. تنظمــه منظمــة أطبــاء بــال حــدود الدوليــة، ومؤسســة 

  أوكسفام، ومنظمة العمل الصحي الدولية.
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  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: 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

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠اعة الس
  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. 
  ظمه أمانة المنظمة.تن

  ستتاح الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية.

  ٢٠,٠٠-١٩,٠٠الساعة 
 IXالقاعة 

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

  طفال.تنظمه الرابطة الدولية لطب األ
  .والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة ستتاح

  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٢ ،الخميس
   ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

  اجتماع مجموعة األمريكتين
  ستتاح الترجمة الفورية باإلنكليزية واألسبانية.

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  للمنظمة.اجتماع الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع 
  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 

  ي إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء ف

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  XXIV القاعة

  .التابع للمنظمة اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

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

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

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

  .والفرنسية باإلنكليزيةستتاح الترجمة الفورية 

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  IVالقاعة 

اســـتراتيجيات جديـــدة للعـــالج والرعايـــة فيمـــا يتعلـــق باأليـــدز والعـــدوى بفيروســـه. 
  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 
  XV القاعة

  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 

دور االبتكــار فــي مجــال الصــحة العالميــة  البحــوث الصــحية مــن أجــل الجميــع:
 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

  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
  مكتب األمين العام لألمم المتحدة.المنظمة و 

  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

 والروســــية يزيــــة والفرنســــيةاإلنكلو  بالعربيــــة والصــــينية ســــتتاح الترجمــــة الفوريــــة
  واألسبانية.

  
    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 

  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.
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  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

  .التابع للمنظمة وروبياأل 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 

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

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

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

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

الرعايـة الصــحية المجتمعيــة: توصــيل الرعايــة الصـحية إلــى بــاب بيتــك. ينظمــه 
  وفد بنغالديش وأمانة المنظمة.

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XVالقاعة 

هـــــل العـــــاملون الصـــــحيون  –القاعـــــدة  التغطيـــــة الصـــــحية الشـــــاملة تبـــــدأ مـــــن
المجتمعيـــــون يتســـــمون بالمردوديـــــة؟. اجتمـــــاع ينظمـــــه وفـــــد المملكـــــة المتحـــــدة 

يقتصــر لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية والتحــالف العــالمي للقــوى العاملــة. 
  الحضور على المدعوين.

   ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

  اجتماع مجموعة األمريكتين
  رجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية واألسبانية.ستتاح الت

  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.
  ورية بالعربية واإلنكليزية والفرنسية.ستتاح الترجمة الف

  ١٩,١٥-١٧,٤٥الساعة 
  IXالقاعة 

  لماذا وكيف؟ –مشاركة الشباب ذات المغزى في السياسات والبرامج الصحية 
  .الطب طالب لرابطات الدولي االتحاد ينظمه

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
 XIIالقاعة 

ـــدبيره العالجـــي. ينظمـــه وفـــد الســـودان ـــورم الفطـــري وت ـــة  عـــبء ال 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.
  ستتاح الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية.

  ٨,٤٥-٨,١٥ة الساع
  IXالقاعة 

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

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

  هندوراس
  رواندا

  ربادوسب
  الكونغو
  زامبيا

  غينيا االستوائية
  سانت كيتس ونيفيس

  ايكاجام
  باكستان
  ميانمار
  بنين

  نيكاراغوا
  سيشيل

  الجمهورية العربية السورية
  تشاد
  لشتي -تيمور

  السودان
  الشعبية الديمقراطية الو جمهورية
  إريتريا

  وبرينسيبي تومي سان 
  مالي

  البوسنة والهرسك
   جمهورية أفريقيا الوسطى

  غيانا
  الشعبية الديمقراطية كوريا جمهورية

  
  تايبيه الصينية

  رسي الرسوليالك
  نظام فرسان مالطة
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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.

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

  
  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 ١٣عــات منظمــة الصــحة العالميــة بــين البــوابتين يقــع متجــر بيــع مطبو 
المطبوعــات والمنتجــات اإلعالميــة الصــادرة عــن منظمــة الصــحة العالميــة ومكاتبهــا اإلقليميــة، وتبــاع بتخفــيض قــدره 

إلـى السـاعة  ٩,٠٠عة ٪. وُتعرض كذلك تذكرات المنظمة. ويفتح متجر المنظمة في قصر األمم أبوابـه مـن السـا٥٠
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 ٤٠٤٨يمكن للمندوبين الذين يحتاجون إلى عناية طبية االتصال بالرقم 
  

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

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

 وبنـاءً . المـؤتمرات قاعـات فيها توجد التي والمناطق األمم قصر إلى الدخول يقصدون ممن لسواء،ا على والمارة المركبات
 التـي المنطقـة دخـول علـيكم ليسـهل المالئمـة االعتمـاد ووثـائق الهويـة إثبات وثائق معكم تحضروا بأن ننصحكم فإننا عليه
  .الصحة جمعية فيها سُتعقد
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