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  )بالكامل الفورية الترجمة خدمات(ستتاح  فريق الصياغة اتتماعاج
  
التصــدي للتحــدي العــالمي الــذي يمثلــه العنــف، وخصوصــًا العنــف ضــد النســاء   ٣-١٤لبند ا

  )١/مؤتمر/ أ/ ٦٧ج(الوثيقة ١٧,٣٠ والفتيات
  -١٤,٣٠ الساعة

    ٢١,٣٠-١٨,٣٠ الساعةو 
  XXIIIالقاعة 

 خطــة الصــحة" لمناقشــة بالصــحة، المتعلقــة لأللفيــة مائيــةاإلن األهــداف بلــوغ رصــد  ١-١٤ البند
  )١تنقيح  ٤/مؤتمر/ أ/ ٦٧ج الوثيقة( "٢٠١٥ عام بعد لما التنمية

  ١٢‚٣٠-٩‚٣٠الساعة
  XXII القاعة

  ١٧,٣٠-١٤,٣٠ الساعة  الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة إطار  ٣-١١ البند
    XXIV لقاعةا
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  لصحةا عمل جمعية: برنامج أوالً 
  

    ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٢ الخميس،
  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  - XVIII القاعة  للجنة "أ" والسابعة السادسة تانالجلس

  "أ" للجنة ثالثال التقرير مسودة  
  التي تتضمن مقررًا إجرائيًا واحدًا عنوانه: ٦٧/٦٥ج(مسودة)  الوثيقة  
  األطفال وصغار والرّضع األمهات تغذية  -  

  األمراض السارية  (تابع) ١٢البند 
  التهاب الكبد -  (تابع) ٣-١٢البند 

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

  األمراض غير السارية  (تابع) ١٣البند 
  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها  -  ١-١٣البند 

  تقرير عّما يلي:  •  
ن األمراض لخاصة باالستراتيجية العالمية للوقاية مخطة العمل ا  -  

  ٢٠١٣-٢٠٠٨غير السارية ومكافحتها 
استعراض دور منظمة الصحة العالمية في إعداد وتنفيذ ومتابعة   -  

 ٢٠١٤في عام  الشاملينالجمعية العامة لألمم المتحدة وتقييمها 
األمراض غير المعدية (غير  للتقدم المحرز في الوقاية من

  ارية) ومكافحتهاالس
  النظر فيما يلي:  •  
آلية التنسيق العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير اختصاصات   -  

  السارية ومكافحتها
فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت اختصاصات   -  

 )يةسار غير الغير المعدية (عنية بالوقاية من األمراض الم
  ومكافحتها

دودة من مؤشرات خطة العمل الخاصة بخطة ة المحالمجموع  -  
العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من األمراض غير 

  ٢٠٢٠-٢٠١٣السارية ومكافحتها 
 ٢إضافة  ٦٧/١٤وج ١إضافة  ٦٧/١٤وج ٦٧/١٤ج الوثائق  

  ٣إضافة  ٦٧/١٤وج
  العجز  -  ٣-١٣البند 

 ٣تمر// أ/ مؤ ٦٧وج ٣/ أ/ مؤتمر/٦٧وج ٦٧/١٦الوثائق ج  
  ١ إضافة
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  الجهود الشاملة والمنسقة للتدبير العالجي الضطرابات طيف التوحد  -  ٤-١٣البند 
  ١إضافة  ٦٧/١٧وج ٦٧/١٧ج الوثائق  

  ١ق١٣٣ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٣/٢٠١٣ت  مو
  مرض الصدفية  -  ٥-١٣البند 

  ١إضافة  ٦٧/١٨وج ٦٧/١٨ج الوثائق  
  ٢ق١٣٣ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٣/٢٠١٣ت  مو

   العمر طيلة الصحة تعزيز  (تابع) ١٤البند 
  بالصحة المتعلقة لأللفية اإلنمائية األهداف بلوغ رصد  -  ١-١٤ البند

  ٦٧/١٩ج الوثيقة    
  ٢٠١٥ عام بعد لما التنمية خطة في الصحة  •  
  ١تنقيح  ٤/مؤتمر /أ /٦٧وج ٦٧/٢٠ج ائقالوث  

 ١إضافة  ١تنقيح  ٤مؤتمر/ أ/ /٦٧وج

 العمل خطة مسّودة: المواليد صحة  -  ٢-١٤ البند

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

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

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

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

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

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

  ٥ق١٣٤ت  م القرار
 عبــر المســتدام العمــل: واالقتصــادية االجتماعيــة التنميــة فــي المســاهمة  -  ٦-١٤ البند

  الصحة في واإلنصاف الصحة لتحسين القطاعات
  ،١/سجالت/ ١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٢٥ج الوثيقتان  

  ٨ق١٣٤ت  م القرار
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  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  - XVII القاعة  للجنة "ب" ثالثةوال ةنيالثا الجلستان
  
  

  "ب" للجنة األول التقرير مسودة
  التي تتضمن مقررًا إجرائيًا واحدًا عنوانه: ٦٧/٦٦ج (مسودة)  الوثيقة

 القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية األرض في الصحية األحوال -  
  المحتل السوري الجوالن وفي الشرقية

  قرارات عناوينها: وثالثة  
  في المنتهية للسنة المراجعة المالية والبيانات المالي التقرير -  

  ٢٠١٣ ديسمبر/ األول كانون ٣١
 الخاصة األجل الطويلة والخصوم للعقارات التكميلي تمويلال -

  بالموظفين
 األعضاء الدول ذلك في بما المقدرة، االشتراكات تحصيل حالة -

 ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر حد إلى اشتراكاتها سداد في المتأخرة
  الدستور من

  والمراقبة الحسابات مراجعة شؤون   ٢١البند 
  الخارجي الحسابات مراجع تقرير  -  ١-٢١ البند

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

  ٦٧/٥٩وج ٦٧/٤٦ج الوثيقتان  
  شؤون العاملين  ٢٢البند 

  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  -  ١-٢٢لبند ا
  ٦٧/٦٠وج ٦٧/٤٧ج الوثيقتان

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  -  ٢-٢٢البند 
   ٦٧/٤٨ج الوثيقة   

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  -  ٣-٢٢البند 
  ،١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٤٩ج الوثيقتان
  ١٢ق١٣٤ت  مالقرار 

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

  ٦٧/٥٠ج الوثيقة
  الشؤون اإلدارية والقانونية  ٢٣البند 
متابعــة تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بانتخــاب المــدير العــام لمنظمــة   -  ١-٢٣البند 

  الصحة العالمية
  ٦٧/٥١الوثيقة ج  
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  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  -  ٢-٢٣البند 
  ٦٧/٦١وج ٦٧/٥٢ج تانالوثيق  

 الحكوميـة المنظمـات سـائر ومـع المتحـدة األمـم منظومـة داخل التعاون  ٢٤ البند
   الدولية

  ٦٧/٥٣ج الوثيقة  
  ")أ" اللجنة من منقول بند( الصحية الُنظم  ١٥ البند
  )الشعبي( التقليدي الطب  -  ١-١٥ البند

  ،١/سجالت/ ١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٢٦ج الوثيقتان  
  ٦ق١٣٤ت  م القرار

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

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

  المزيفة/ المغشوشة
  ٦٧/٢٩ج الوثيقة  

  األساسية األدوية إتاحة  -  ٤-١٥ البند

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

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

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

تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية دعمًا للتغطية الصحية   -  ٧-١٥البند 
  الشاملة

  ،١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٣٣ج الوثيقتان  
  ١٤ق١٣٤ت  مالقرار 

متابعة إعالن ريسيفي السياسي بشأن الموارد البشرية الصحية:   -  ٨-١٥البند 
  االلتزامات بتحقيق التغطية الصحية الشاملةتجديد 

  ،١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٣٤ج الوثيقتان  
  ١٥ق١٣٤ت  مالقرار 

  ١٧,٠٠الساعة  -الجمعية  قاعة  السابعة  العامةالجلسة 
  الجوائز   ٧البند 
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    ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٣ ،الجمعة

  ٩,٠٠الساعة  -الجمعية  قاعة  الثامنةالجلسة العامة 
  أعضاء المجلس التنفيذي انتخاب   ٦البند 

  ٦٧/٦٧الوثيقة ج    
  الرئيسيتين اللجنتين تقارير  (تابع) ٨ البند

 في الجلسة العامة ٨بعد االنتهاء من البند  مباشرة - XVIII القاعة  للجنة "أ" والتاسعة الثامنة الجلستان
  ١٤,٣٠والساعة 

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

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

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

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

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

 األطفال

 ٦٧/٣٨ج الوثيقة  

 للميكروبات المضادة األدوية مقاومة  -  ٥-١٦ البند

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

  العالمية الصحة منظمة إصالح  (تابع) ١١البند 

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  -  (تابع) ٣-١١البند 
  ٦٧/٥٤وج ٦٧/٦الوثيقتان ج
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في الجلسة  ٨بعد االنتهاء من البند  مباشرة - XVII القاعة  "بللجنة " خامسةوال رابعةال الجلستان
  ١٤,٣٠الساعة و  العامة

  (بند منقول من اللجنة "أ") الصحية الُنظم  (تابع) ١٥ البند

  تعزيز الُنظم التنظيمية  -  ٦-١٥البند 

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

  (بند منقول من اللجنة "أ") المرحلية التقارير   ١٧البند 

  ٦٧/٤٠ج الوثيقة  
  مراض الساريةاأل  
بشأن األيدز والعدوى  لقطاع الصحة االستراتيجية العالمية  ألف:  

  )١٤- ٦٤ع  ص  ج(القرار  ٢٠١٥- ٢٠١١بفيروسه في الفترة 
  )١٦-٦٤ع  ص  جاستئصال داء التنينات (القرار   باء:  
  األمراض غير السارية  
  )٢٧- ٦٤ع  ص  ج(القرار  وقاية األطفال من اإلصابات  جيم:  
  صحة طيلة العمرتعزيز ال  
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:  
لجنة األمم المتحدة المعنية بالسلع الُمنقذة  تنفيذ توصيات  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
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  التأهب والترصد واالستجابة  
صفتها قائد مجموعة استجابة منظمة الصحة العالمية، ودورها ب  ميم:  

الصحة، في مجال تلبية الطلبات الصحية المتنامية في 
  )٢٠-٦٥ع  ص  ج(القرار  الطوارئ اإلنسانية

  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية  
 )١٢-٦١ج ص عالتعددية اللغوية: تنفيذ خطة العمل (القرار   نون:  

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

  النهائية صيغتها في والتقارير القرارات وضع  

  ٩,٠٠الساعة  - XVII القاعة  "ب " للجنة السادسةالجلسة 
  النهائية صيغتها في والتقارير القرارات وضع  

  واللجنة "ب"اللجنة "أ"  أعمالمباشرة بعد اختتام  -الجمعية  قاعة  العامة التاسعة الجلسة
  الرئيسيتين اللجنتين تقارير  (تابع) ٨البند 

  جمعية الصحة اختتام   ٩البند 
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 ً   تقرير عن االجتماعات: ثانيا
  

    الجلسة العامة السادسة
  الدكتور روبرتو مورالس أوخيدا (كوبا)  في مقعد الرئاسة:  

  رئيس جمعية الصحة العالمية السابعة والستين   
  الدكتور فيتنيس بوفيالس أندريوكايتيس (ليتوانيا)كتور الد  ثم:  

  ة والستينبعلرئيس جمعية الصحة العالمية السا الرابعالنائب   
  االعتماد أوراق لجنة تقرير
) الذي أقرته جمعية ٦٧/٦٣(الوثيقة ج االعتماد أوراق لجنة تقرير الرئيس عرض

  الصحة.
    

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

 وروانـدا هنـدوراسبين المناخ والصحة". ودعا الرئيس إلى المنبر مندوب  كل مـن 
 وباكســـــــتان ونيفـــــــيس كيـــــــتس وســـــــانت وزامبيـــــــا والكونغـــــــو وجامايكـــــــا وبربـــــــادوس

 وتشـــاد لســـوريةا العربيـــة والجمهوريـــة االســـتوائية وغينيـــا وسيشـــيل ونيكـــاراغوا وبـــنن
 تومي وسان وٕاريتريا الشعبية الديمقراطية الو وجمهورية والسودان لشتي - وتيمور

 وتايبيـــه وغيانـــا الوســـطى أفريقيـــا وجمهوريـــة والهرســـك والبوســـنة ومـــالي وبرينســـيبي
  .مالطة فرسان ونظام الرسولي والكرسي الصينية

    ة للجنة "أ"رابعالجلسة ال
  
  
-  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ب الرئيسئور بي ثيت خين (ميانمار)، ناالدكت  الرئيس:

  "أ" للجنة الثاني التقرير مسودة
افتتح الرئيس الجلسة ودعا المقررة (الدكتورة إلن مبغوا [ كينيا ]) إلى قراءة مسودة 

التــي  ٦٧/٦٤ج التقريــر الثــاني للجنــة "أ" علــى مســامع الحضــور، الوثيقــة (مســّودة)
  تتضمن قرارًا واحدًا عنوانه: 

  الرئاسية األجهزة جانب من القرار نعص تحسين -
  ومقررًا إجرائيًا واحدًا عنوانه:

 للقـرارات نتيجـة األمانـة إلـى بالنسـبة المترتبـة واإلداريـة الماليـة اآلثار في النظر  -
  الصحة جمعية أو التنفيذي المجلس ِقَبل من اعتمادها المقترح

  لتقرير الثاني للجنة "أ".وقد تم إقرار القرار والمقرر اإلجرائي واعتماد مسودة ا

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

أعــاد الــرئيس افتتــاح مناقشــة هــذا البنــد الفرعــي ودعــا الحضــور إلــى التعليــق علــى   
. . وردت األمانـــة علـــى القضـــايا التـــي طرحـــت٦٧/١٢القـــرار الـــوارد فـــي الوثيقـــة ج

  وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير واختُتمت مناقشة البند.
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  التهاب الكبد -  ٣-١٢البند 
افتـــتح الـــرئيس مناقشـــة البنـــد الفرعـــي ودعـــا اللجنـــة إلـــى النظـــر فـــي مشـــروع القـــرار   

. وقـــررت اللجنـــة ١/ ســـجالت/١٣٤/٢٠١٤م تالـــوارد فـــي الوثيقـــة  ١٨ق ١٣٤ت  م
بشــأن  ٢-١٣افتتاحهــا بعــد مناقشــة البنــد تعليــق مناقشــة هــذا البنــد الفرعــي وٕاعــادة 

  .األطفال وصغار والرّضع األمهات تغذية
    

    "ب" للجنة األولى الجلسة
  الرئيس: الدكتور روهاناكا روغوندا (أوغندا)  

  أعمال اللجنة افتتاح  ١٨ البند
 اللجنـــة انتخبـــت العالميـــة الصـــحة لجمعيـــة الـــداخلي النظـــام مـــن ٣٤ لمـــادةعمـــًال با  

محســن أســدي الري (جمهوريــة إيــران اإلســالمية) والــدكتور ســيالي أكــاووال  الــدكتور
  (تونغا) نائبين للرئيس، والدكتور ديبندرا رامان سينغ (نيبال) مقررًا.

 وفـي الشرقية القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية األرض في الصحية األحوال  ١٩البند 
  المحتل السوري الجوالن

هــــذا البنــــد ودعــــا اللجنــــة إلــــى النظــــر فــــي مشــــروع المقــــرر  افتــــتح الــــرئيس مناقشــــة  
 فــي الصــحية األحــوالالمعنونــة  ١ب/ مــؤتمر  /٦٧اإلجرائــي الــوارد فــي الوثيقــة ج

 الســـــوري الجـــــوالن وفـــــي الشـــــرقية القـــــدس فيهـــــا بمـــــا المحتلـــــة، الفلســـــطينية األرض
يره بعـد كما أدلت فلسطين ببيانها ثم قدم مدير الصحة بوكالة األونروا تقر . المحتل
  ذلك.

مــن النظــام الــداخلي ُأجــري التصــويت بنــداء األســماء. وســحب  ٧٢ لمــادةعمــًال باو   
ـــد الـــذي ســـيدلي بصـــوته أوًال وكـــان هـــذا الحـــرف  ـــًا أبجـــديًا لتحديـــد البل الـــرئيس حرف

دول  ٥دول أعضــــاء ومعارضــــة  ١٠٥وكانــــت نتيجــــة التصــــويت موافقــــة "أ".  هــــو
دولــة عضــوًا، وكــان  ٦٠وغيــاب  دول أعضــاء عــن التصــويت ٦أعضــاء وامتنــاع 

  ذلك على النحو التالي:
؛ آذربيجــان، البحــرين؛ بــنغالديش؛ النمســاالجزائــر؛ األرجنتــين؛  األصــوات المؤيــدة:  

دولـــــة بوليفيـــــا المتعـــــددة القوميـــــات؛ بوتســـــوانا؛ بـــــيالروس؛ بلجيكـــــا؛ بـــــنن؛ بوتـــــان؛ 
كرواتيــا؛ كوبــا؛  كوســتاريكا؛الصــين؛ البرازيــل؛ برونــي دار الســالم؛ بلغاريــا؛ شــيلي؛ 

قبــــرص؛ الجمهوريــــة التشــــيكية؛ جمهوريــــة كوريــــا الديمقراطيــــة الشــــعبية؛ الــــدانمرك؛ 
ــــان؛  ــــا؛ اليون جيبــــوتي؛ إكــــوادور؛ مصــــر؛ إســــتونيا؛ فنلنــــدا؛ فرنســــا؛ غــــابون؛ ألماني
غواتيمــاال؛ غينيــا؛ هنــدوراس؛ هنغاريــا؛ أيســلندا؛ الهنــد؛ إندونيســيا؛ جمهوريــة إيــران 

ـــــان؛ األردن؛ كازاخســـــتان؛ أاإلســـــالمية؛ العـــــراق؛  ـــــا؛ جامايكـــــا؛ الياب ـــــدا؛ إيطالي يرلن
الكويــت؛ التفيــا؛ لبنــان؛ ليبيريــا؛ ليبيــا؛ ليتوانيــا؛ لكســمبرغ؛ ماليزيــا؛ ملــديف؛ مــالي؛ 

موناكو؛ الجبل األسـود؛ المغـرب؛ موزامبيـق؛ ناميبيـا؛ موريتانيا؛ المكسيك؛ مالطة؛ 
ـــدا؛ نيكـــاراغوا؛  ـــا؛ النـــرويج؛ عُ هولن مـــان؛ باكســـتان؛ بيـــرو؛ بولنـــدا؛ النيجـــر؛ نيجيري

البرتغــال؛ قطــر؛ جمهوريــة كوريــا؛ جمهوريــة مولــدوفا؛ رومانيــا؛ االتحــاد الروســي؛ 
المملكة العربية السعودية؛ السنغال؛ سنغافورة؛ سلوفاكيا؛ سلوفينيا؛ جنـوب أفريقيـا؛ 

سويســــرا؛ الجمهوريــــة العربيــــة الســــورية؛  أســــبانيا؛ ســــري النكــــا؛ الســــودان؛ الســــويد؛
نــد؛ جمهوريــة مقدونيــة اليوغوســالفية الســابقة؛ تــونس؛ تركيــا؛ أوغنــدا؛ اإلمــارات تايل
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العربية المتحدة؛ المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية؛ أوروغـواي؛ 
  جمهورية فنزويال البوليفارية؛ فييت نام؛ اليمن؛ زمبابوي.

غينيــــا الجديــــدة؛ الواليــــات  أســــتراليا؛ كنــــدا؛ إســــرائيل؛ بــــابوا األصــــوات المعارضــــة:  
  المتحدة األمريكية.

أنـــــدورا؛ أرمينيـــــا؛ بورونـــــدي؛ كولومبيـــــا؛ الكونغـــــو؛  الممتنعـــــون عـــــن التصـــــويت:  
  .نيوزيلندا

أفغانســتان؛ ألبانيــا؛ أنغــوال؛ جــزر البهامــا؛ بربــادوس؛ البوســنة والهرســك؛  الغــائبون:  
؛ جــزر كــوك؛ كــوت بوركينــا فاصــو؛ الــرأس األخضــر؛ كولومبيــا؛ الكــاميرون؛ تشــاد

الســلفادور؛ غينيــا  ديفــوار؛ جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة؛ الجمهوريــة الدومينيكيــة؛
االســتوائية؛ إريتريــا؛ إثيوبيــا؛ فيجــي؛ غامبيــا؛ جورجيــا؛ غانــا؛ غيانــا؛ هــايتي؛ كينيــا؛ 
كيريبـــاتي؛ قيرغيزســـتان؛ جمهوريـــة الو الديمقراطيـــة الشـــعبية؛ ليســـوتو؛ مدغشـــقر؛ 

س؛ منغوليــا؛ ميانمــار؛ نيبــال؛ بنمــا؛ بــاراغواي؛ الفلبــين؛ روانــدا؛ مــالوي؛ موريشــيو 
نت كيــــــــتس ونيفــــــــيس؛ ســــــــاموا؛ ســــــــان مــــــــارينو؛ ســــــــان تــــــــومي وبرينســــــــيبي؛ اســــــــ

سيشــيل؛ ســيراليون؛ جــزر ســليمان؛ جنــوب الســودان؛ ســورينام؛ ســوازيلند؛  صــربيا؛
و؛ لشــــتي؛ توغــــو؛ تونغــــا؛ تايلنــــد؛ ترينيــــداد وتوبــــاغو؛ تركمانســــتان؛ توفــــال -تيمــــور

  جمهورية تنزانيا المتحدة؛ أوزباكستان؛ زمبابوي.
  من النظام الداخلي. ٧٥وشرح اثنان من المندوبين تصويتهما بموجب المادة   
  وُأقر المقرر اإلجرائي واختتمت مناقشة البند.  

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

 التنفيـذي للمجلـس التابعـة واإلدارة والميزانيـة البرنامج لجنة دعا الرئيس نائب رئيس  
إلــى إبــالغ اللجنــة بمــا دار مــن مناقشــات خــالل االجتمــاع األخيــر للجنــة البرنــامج 
والميزانية واإلدارة. وردت األمانة على القضايا التي طرحت وأحاطت اللجنـة علمـًا 

  .٦٧/٤٢الوثيقة ج بالتقرير الوارد في
/ األول كـانون ٣١ فـي المنتهية للسنة المراجعة المالية والبيانات المالي التقرير  -  ٢-٢٠البند 

   ٢٠١٣ ديسمبر
لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس  رئــيس دعــا الــرئيس نائــب رئــيس   

األخيــر للجنــة  إلــى إبــالغ اللجنــة بمــا دار مــن مناقشــات خــالل االجتمــاع التنفيــذي
البرنــــامج والميزانيــــة واإلدارة. ثــــم دعــــا اللجنــــة إلــــى النظــــر فــــي مشــــروعي القــــرارين 

. وأقــرت اللجنــة مشــروعي ٦٧/٥٦وج ١إضــافة  ٦٧/٤٣الــواردين فــي الــوثيقتين ج
  القرارين واختتمت مناقشة هذا البند.

 فـي المتـأخرة ءاألعضـا الـدول ذلـك فـي بمـا المقـدرة، االشـتراكات تحصـيل حالة  -  ٣-٢٠البند 
  رالدستو  من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر حد إلى اشتراكاتها سداد

دعــا الـــرئيس األمانـــة إلـــى إبـــالغ اللجنـــة بشـــأن أي تطـــورات حـــدثت منـــذ االجتمـــاع   
األخيــر للجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة. وُأقــر مشــروع القــرار الــوارد فــي الوثيقــة 

 .بصيغته المعدلة ٦٧/٥٧ج
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    الخامسة للجنة "أ"الجلسة 
  الرئيسة: الدكتورة باميال رندي فاغنر (النمسا)  

  غير السارية األمراض  ١٣البند 
  األطفال وصغار والرّضع األمهات تغذية -  ٢-١٣البند 

افتـــتح الـــرئيس مناقشـــة البنـــد الفرعـــي وأعطـــى الكلمـــة لمـــدير عـــام منظمـــة األغذيـــة   
قــى كلمــة أمــام اللجنــة. كمــا ُدعــي الــرئيس والزراعــة التابعــة لألمــم المتحــدة الــذي أل

المشــارك للفريــق العامــل المشــترك بــين منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصــحة 
  العالمية والمعني بالمؤتمر الدولي الثاني للتغذية إلى إلقاء كلمة.

ثم دعا الرئيس اللجنة إلى مناقشة البند الفرعي. وردت األمانة ومدير عـام منظمـة   
والزراعـــة علـــى القضـــايا التـــي طرحـــت. وأقـــرت اللجنـــة المقـــرر اإلجرائـــي األغذيـــة 

  بصيغته المعدلة. ٦٧/١٥) الوارد في الوثيقة ج٢(١٣٤ت  م
  السارية األمراض  (تابع) ١٢البند 
  التهاب الكبد -  (تابع) ٢-١٢ البند

أعــاد الــرئيس افتتــاح مناقشــة البنــد الفرعــي وسُيســتأنف النقــاش فــي الجلســة التاليــة   
  لجنة "أ".ل
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  : الجلسات اإلعالمية التقنيةثالثا
  

  والستين. السابعةسُتعقد الجلسات اإلعالمية التقنية التالية أثناء جمعية الصحة العالمية 
  

  XIIالقاعة   ١٤,١٥- ١٢,٣٠الساعة   ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٢ الخميس،
  ٢٠١٥ية لما بعد عام األهداف والغايات الخاصة بالصحة في خطة التنم

  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 
لمفتـــوح العضـــوية التـــابع للجمعيـــة العامـــة وفريــــق العشـــرات أو أكثـــر مـــن العمليـــات المتعـــددة، مثـــل الفريـــق العامـــل ا

. وســتناقش الجمعيــة العامــة لألمــم ٢٠١٥الشخصــيات البــارزة الرفيــع المســتوى المعنــي بخطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 
  .٢٠١٤المتحدة تقرير الفريق العامل المفتوح العضوية في أيلول/ سبتمبر 

  
عمليــات الجاريــة ودور الصــحة فيهــا، وســتجمع اآلراء مــن الــدول وســتعرض هــذه الجلســة اإلعالميــة التقنيــة نبــذة عــن ال

  األعضاء بخصوص األهداف واألهداف الفرعية والغايات الصحية الممكنة.
  

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

  ستتاح الترجمة الفورية بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واألسبانية
  

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

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.
  

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

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

  والستين: السابعةجمعية الصحة العالمية  خاللأن االجتماعات التالية سُتعقد باألمانة  أبلغت
  

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

  اجتماع مجموعة األمريكتين
  ستتاح الترجمة الفورية باإلنكليزية واألسبانية.

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  اجتماع 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.
  ستتاح الترجمة الفورية بالعربية واإلنكليزية والفرنسية.

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
 VIIIالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٣٠ الساعة
  XXIV القاعة

  .التابع للمنظمة اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

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

  .والفرنسية باإلنكليزيةستتاح الترجمة الفورية 

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  IVالقاعة 

يـــدز والعـــدوى بفيروســـه. اســـتراتيجيات جديـــدة للعـــالج والرعايـــة فيمـــا يتعلـــق باأل
  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.

  ١٩,١٥-١٧,٤٥الساعة 
  IXالقاعة 

البحــوث الصــحية مــن أجــل الجميــع: دور االبتكــار فــي مجــال الصــحة العالميــة 
 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 ـــالبر  المتحـــدة ووفـــود كيني ـــداأو  العظمـــى يطاني  يرلن

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

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

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

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

  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 اإلنكليزيــــة والفرنســــيةو  بالعربيــــة والصــــينية الترجمــــة الفوريــــةســــتتاح 
  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 

  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 

  ة.المناطق المدارية. تنظمه أمانة المنظم

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

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

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

حة للمــراهقين فــي جميــع أنحــاء العــالم. ينظمــه وفــد النــرويج وأمانــة تــوفير الصــ
  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  –التغطيـــــة الصـــــحية الشـــــاملة تبـــــدأ مـــــن القاعـــــدة 
المجتمعيـــــون يتســـــمون بالمردوديـــــة؟. اجتمـــــاع ينظمـــــه وفـــــد المملكـــــة المتحـــــدة 

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

  اجتماع مجموعة األمريكتين
  ستتاح الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية واألسبانية.

  ١٤,٢٠-١٣,٢٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٩,١٥-١٧,٤٥الساعة 
  IXالقاعة 

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

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
 XIIالقاعة 

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

  .واألسبانية والفرنسية باإلنكليزية الفورية الترجمة ستتاح

      ٢٠١٤مايو أيار/  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.
  .ورية بالعربية واإلنكليزية والفرنسيةستتاح الترجمة الف

  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.
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  : التبليغاتخامساً 
  
  

  التسهيالت
  

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

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

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

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

  مية والتذكارات المعروضة للبيعالمنتجات اإلعالمية لمنظمة الصحة العال
  

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

إلى السـاعة  ٩,٠٠ة. ويفتح متجر المنظمة في قصر األمم أبوابه من الساعة رات المنظما٪. وُتعرض كذلك تذك٥٠
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 يـوملعالقات الرسمية مع المنظمـة أن يتوجهـوا ُيرجى من المندوبين وممثلي المنظمات غير الحكومية ذات ا

  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 ةأيــ واجهــتم إذا

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

 وبنـاءً . المـؤتمرات قاعـات فيها توجد التي والمناطق األمم قصر إلى الدخول يقصدون ممن السواء، على والمارة المركبات
 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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