
 
  

  
 السبعونالعالمية جمعية الصحة 

  
  

  N° 1  *١العدد 
  May 2017 22 ٢٠١٧ أيار/ مايو ٢٢

  
  

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٢برنامج االجتماعات ليوم االثنين 
  

  الجلسة العامة  الساعة
  قاعة الجمعية

  اللجنة "أ"
  XVIIIالقاعة 

  االجتماعات األخرى

      الجلسة العامة األولى  ٩‚٣٠
 ختـــــــام مناقشـــــــة البنـــــــد فـــــــور
  في الجلسة العامة ٣-١

  اللجنة العامة    
  XIIالقاعة 

فـــــور ختـــــام اجتمـــــاع اللجنـــــة 
  العامة

      الجلسة العامة الثانية

  لجنة أوراق االعتماد      ١٣،٣٠
  VII القاعة

      الجلسة العامة الثالثة  ١٤‚٣٠
فـي المناقشة العامة  بعد بدء

  ٣ إطار البند
    الجلسة األولى  

  
  البريد الشخصي      المحتويات

تُتـــاح خـــدمات الترجمـــة الفوريـــة باللغـــات الرســـمية       ٣  ........................برنامج عمل جمعية الصحة  -١
سـبانية) (العربية والصينية والفرنسية والروسـية واأل

ــــــــى متابعــــــــة المناقشــــــــات.  ــــــــود عل لمســــــــاعدة الوف
ترجمـــة البيانـــات بـــأكبر قـــدر مـــن الدقـــة  ولضـــمان

والوضـــوح، ُيرجـــى مـــن الوفـــود إرســـال نســـخة مـــن 
البيانـــــات التـــــي يعتزمـــــون إلقاءهـــــا إلـــــى العنـــــوان 

، قبـــــل interpret@who.intالتـــــالي اإللكترونـــــي 
بثالثــين دقيقــة علــى األقــل. وللحصــول علــى ذلــك 

ات عـن طـول البيانـات وٕالقائهـا المزيد من المعلوم
  من الجريدة. ٤ُيرجى االطالع على الفرع 

      ١٣  .........................  الجلسات اإلعالمية التقنية  -٢
  ١٥  .................................  االجتماعات األخرى  -٣
  ٢٣  ................  الجلسات في المناقشة سير ترتيبات  -٤
  قائمة مؤقتة بأسماء المتحدثين في المناقشة العامة   -٥

  ٢٤  ..........................  الجلسات العامةإطار في   
  ٢٧  ........................................  التبليغات  -٦

    

  
                                                           

 تقــرره بمــا مرهــون العمــل برنــامج بــأن العلــم مــع. ٢٠١٧ مــايوأيــار/  ١ فــي الصــادر التمهيــدي العــدد محــل العــدد هــذا يحــل   *
 .العامة واللجنة الصحة جمعية
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 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

    األمن
أمنكم فـــي أثنـــاء وجـــودكم فـــي جنيـــف، يرجـــى يتعلـــق بـــإذا واجهـــتم أيـــة حالـــة أمنيـــة طارئـــة، أو إذا كـــان لـــديكم أي تســـاؤل 

 +.٤١) ٠(٢٢ ٧٩١ ١١ ٥٢االتصال بمكتب األمن/ الموظف المنـاوب فـي منظمـة الصـحة العالميـة علـى الهـاتف رقـم: 
انعقـــاد جمعيـــة الصـــحة العالميـــة قـــد أصـــبحت مشـــددة علـــى ونـــود أيضـــًا أن نـــذكركم بـــأن عمليـــات الفحـــص األمنـــي طـــوال 

المركبات والمارة على السواء، ممن يقصدون الدخول إلى قصر األمم والمناطق التي توجد فيها قاعـات المـؤتمرات. وبنـاًء 
قـة التـي عليه فإننا ننصحكم بأن تحضروا معكم وثائق إثبات الهويـة ووثـائق االعتمـاد المالئمـة ليسـهل علـيكم دخـول المنط

  سُتعقد فيها جمعية الصحة.
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 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

  برنامج عمل جمعية الصحة  - ١
  

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٢االثنين، 
  ٩‚٣٠الساعة  -قاعة الجمعية   الجلسة العامة األولى

ستجلس الوفود تبعًا للترتيب األلفبائي اإلنكليزي ألسماء الدول األعضاء ابتداًء   
تقرر بعد سحب القرعة. ويرجى من المنـدوبين أن يتخـذوا تحسبما  "L"بالحرف 

  صباحًا ببضع دقائق. ٩‚٣٠أماكنهم قبل الساعة 
  افتتاح جمعية الصحة   ١البند 
  تعيين لجنة أوراق االعتماد  -  ١-١البند 
  السبعينانتخاب رئيس جمعية الصحة العالمية   -  ٢-١البند 
نواب الرئيس الخمسة ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين وٕانشاء اللجنة  انتخاب  -  ٣-١البند 

  العامة
  

  في الجلسة العامة ٣- ١مباشرة بعد االنتهاء من البند  - XIIالقاعة   ١اللجنة العامة
  بحث وتقديم توصيات إلى جمعية الصحة عن مواضيع مثل ما يلي:  
  جدول األعمال المؤقت بالصيغة التي اقترحها المجلس التنفيذي اعتماد  -  
  إضافة بنود تكميلية، إن وجدت، إلى جدول األعمال المؤقت  -  
  التوزيع المبدئي لبنود جدول األعمال على اللجنتين الرئيسيتين  -  
  إرجاء النظر في أي بند إلى إحدى جمعيات الصحة القادمة  -  
  عمل جمعية الصحة برنامج  -  

  مباشرة بعد اختتام جلسة اللجنة العامة -ة الجمعية قاع  الجلسة العامة الثانية
  كلمة الرئيس  -

  افتتاح جمعية الصحة  (تابع) ١ البند
  اعتماد جدول األعمال وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيسيتين  -  ٤-١البند 

  ١إضافة  ١تنقيح  ٧٠/١وج ١تنقيح  ٧٠/١ج لوثيقتانا  
ربعــين ألوالثالثــين بعــد المائــة واالتاســعة تقريــر المجلــس التنفيــذي عــن دورتيــه   ٢البند 

  بعد المائة
  ٧٠/٢الوثيقة ج  
إعــــالن الــــرئيس عــــن فــــتح البــــاب لتقــــديم االقتراحــــات بشــــأن انتخــــاب الــــدول   -

  األعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمل عضوًا في المجلس التنفيذي

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

 .http://www.who.int/governanceاإللكتروني: 
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 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

  ٤البند 
  ١-٤البند 

  العام المدير منصب
  إجراءات سير االنتخاب -

، المقـرر اإلجرائـي ١/ سـجالت/١٤٠/٢٠١٧م تو ٧٠/٤الوثيقتان ج  
  )٢(١٤٠م ت

    
  ١٣,٣٠الساعة   - VIIالقاعة   لجنة أوراق االعتماد

    
  ١٤,٣٠الساعة  -قاعة الجمعية   الجلسة العامة الثالثة

  كلمة الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة  ٣البند 

  (ستوزع في اليوم التالي) ٧٠/٣ج الوثيقة  

  مناقشة عامة  -  
  قبول الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة [ إن وجدت ]  ٥البند 

  )١٧,٣٠(الساعة                              االعتماد أوراق لجنة تقرير  -
    

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

  بما في ذلك انتخاب نائبي الرئيس والمقرر  -

  التأهب والترصد واالستجابة  ١٢البند 
  الطوارئ الصحية  -  ١-١٢ البند

  الصحية للطوارئ المنظمة لبرنامج المستقلة االستشارية اإلشراف لجنة •  
  ٧٠/٨ج الوثيقة  

  استجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق •  
  ٧٠/٩الوثيقة ج  

  البحث والتطوير فيما يتعلق باألمراض الوبائية المحتملة  •  
  ٧٠/١٠ج الوثيقة  

  تنسيق القوى العاملة الصحية في الطوارئ ذات العواقب الصحية  •  
  ٧٠/١١ج الوثيقة  و

  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( تنفيذ  -  ٤-١٢البند 
  ٧٠/١٦وج ٧٠/١٥ج يقتانالوث  
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 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٣الثالثاء، 
  ٩,٠٠الساعة  -قاعة الجمعية   الجلسة العامة الرابعة

  (تابع) ٣البند 
  

  مناقشة عامة  -

  ٩,٠٠الساعة   -XVIII القاعة   الجلسة الثانية للجنة "أ"
  واالستجابةالتأهب والترصد   (تابع) ١٢البند 

  الصحية الطوارئ  -  (تابع) ١-١٢ البند

اإلشــراف االستشــارية المســتقلة لبرنــامج المنظمــة للطــوارئ  لجنــة  •  
  الصحية

  ٧٠/٨ج الوثيقة  

  استجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق •  
  ٧٠/٩ج الوثيقة  

  فيما يتعلق باألمراض الوبائية المحتملة والتطوير البحث  •  
  ٧٠/١٠ج الوثيقة  

ـــــي الطـــــوارئ ذات العواقـــــب   •   ـــــة الصـــــحية ف تنســـــيق القـــــوى العامل
  الصحية

  ٧٠/١١ج الوثيقة  

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  -  (تابع) ٤-١٢ البند
  ٧٠/١٦وج ٧٠/١٥ج يقتانالوث  

  مضادات الميكروبات مقاومة  -  ٢-١٢ البند
، ١/ ســجالت/١٤٠/٢٠١٧م تو ٧٠/١٣وج ٧٠/١٢ج الوثــائق  

  ٥ق١٤٠م تالقرار 

  ١٤,٠٠الساعة  -قاعة الجمعية     الجلسة العامة الخامسة
  (جلسة خاصة)منصب المدير العام   (تابع) ٤البند 
  تعيين المدير العام  -  ٢-٤البند 

، القـــــــــرار ١/ ســـــــــجالت/١٤٠/٢٠١٧م تو ٧٠/٤الوثيقتـــــــــان ج  
  ٣ق١٤٠ت  م

    العــام (مــع البــث علــى شــبكة بيانــات المرشــحين لمنصــب المــدير
 اإلنترنت)

  ــــــى شــــــبكة ــــــث عل االنتخــــــاب لمنصــــــب المــــــدير العــــــام (دون الب
  اإلنترنت)
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 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

  عقد المدير العام  -  ٣-٤البند 
، القـــــــــرار ١/ ســـــــــجالت/١٤٠/٢٠١٧م تو ٧٠/٥الوثيقتـــــــــان ج  

  ٤ق١٤٠ت  م

  )عامة(جلسة منصب المدير العام   (تابع) ٤البند 
  المدير العام تعيين  -  (تابع) ٢-٤البند 

، القـــــــــرار ١/ ســـــــــجالت/١٤٠/٢٠١٧م تو ٧٠/٤الوثيقتـــــــــان ج  
  ٣ق١٤٠ت  م

  عقد المدير العام  -  (تابع) ٣-٤البند 
، القـــــــــرار ١/ ســـــــــجالت/١٤٠/٢٠١٧م تو ٧٠/٥الوثيقتـــــــــان ج  

  ٤ق١٤٠ت  م

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٤األربعاء، 
  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  -قاعة الجمعية   والسابعة الجلسة العامة السادسة

  مناقشة عامة  -  (تابع) ٣البند 

  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  -  XVIIIالقاعة   "أ" الرابعة للجنةو  الثالثة الجلستان
  شؤون البرنامج والميزانية  ١١البند 

  ٢٠١٧-٢٠١٦ : الميزانية البرمجيةالماليعن الوضع  نبذة  -  ١-١١ البند

  ٧٠/٦ج الوثيقة  

  ٢٠١٩-٢٠١٨البرمجية المقترحة الميزانية   -  ٢-١١البند 

ــــائق ج    ٢/ معلومــــات/٧٠وج ١تنقــــيح  ١إضــــافة ٧٠/٧وج ٧٠/٧الوث
  ٦/ معلومات/٧٠وج ٥/ معلومات/٧٠وج

  التأهب والترصد واالستجابة  (تابع) ١٢البند 

  شلل األطفال  -  ٣-١٢ البند
  ١ إضافة ٧٠/١٤وج ٧٠/١٤ج الوثيقتان  

   شلل األطفال عنالمعلومات  أحدث  
   األطفال شلل مجال في االنتقال تخطيط  

  الجائحة األنفلونزا لمواجهة بالتأهب الخاص اإلطار استعراض  -  ٥-١٢البند 
  ٧٠/٥٧وج ٧٠/١٧الوثيقتان ج  
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 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٥الخميس، 
  

  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  - XVIIIالقاعة   الجلستان الخامسة والسادسة للجنة "أ"
  الصحية الُنظم  ١٣البند 
الرفيعــة  المتحــدةالمــوارد البشــرية الصــحية وتنفيــذ مضــامين هيئــة األمــم   -  ١-١٣البند 

  المستوى المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو االقتصادي
  ٧٠/٨الوثيقة ج  

ـــدم والمنتجـــات الطبيـــة البشـــرية   -  ٢-١٣البند  ـــدم ومكونـــات ال مبـــادئ بشـــأن التبـــرع بال
  المنشأ وٕادارتها

  ٧٠/١٩الوثيقة ج  

  معالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات وٕاتاحتها  -  ٣-١٣البند 
  ٧٠/٢٠الوثيقة ج  

تقيــيم واســتعراض االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة   -  ٤-١٣البند 
  العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  ٧٠/٢١الوثيقة ج  

متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعنـي بتمويـل وتنسـيق   -  ٥-١٣البند 
  البحث والتطوير

  ٧٠/٢٢الوثيقة ج  

آلية الدول األعضاء بشأن المنتجات الطبية المتدنيـة النوعيـة/ المـزورة/   -  ٦-١٣البند 
  المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة

/ ١٤٠/٢٠١٧م تو ١إضــــــــــــــــــــــــــــافة  ٧٠/٢٣وج ٧٠/٢٣ائق جالوثــــــــــــــــــــــــــــ  
  )٦(١٤٠م ت، المقرر اإلجرائي ١سجالت/

  ١٤,٠٠الساعة  -  XIIالقاعة  اللجنة العامة
    

  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  - XVIIالقاعة   للجنة "ب" األولى والثانيةالجلستان 
  اللجنة أعمال افتتاح  ١٨البند 

ر  -     بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والُمقرِّ
 القـــدس فيهـــا بمـــا المحتلـــة، الفلســـطينية األرض فـــي الصـــحية األحـــوال  ١٩البند 

  المحتل السوري الجوالن وفي الشرقية،
  ١إضافة  ٧٠/٣٩وج ٧٠/٣٩الوثيقتان ج  
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  الشؤون المالية  ٢٠البند 

، ٢٠١٧-٢٠١٦منتصف المدة البرمجي والمـالي للمنظمـة للفتـرة  تقرير  -  ١-٢٠ البند
  ٢٠١٦بما في ذلك البيانات المالية المراجعة لعام 

  ٤/ معلومات/٧٠وج ٧٠/٤٠ج تانالوثيق  

ــــة  -  ٢-٢٠البند  ــــدول األعضــــاء  حال ــــك ال ــــي ذل ــــدرة، بمــــا ف تحصــــيل االشــــتراكات المق
مـن  ٧المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلـى حـد يبـرر تطبيـق أحكـام المـادة 

  الدستور
  ٧٠/٤١جالوثيقة   

  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات [ إن وجدت ]  -  ٣-٢٠البند 

  ٢٠١٩-٢٠١٨جدول تقدير االشتراكات للفترة   -  ٤-٢٠البند 
ــــــــــــان   ــــــــــــرار ١/ ســــــــــــجالت/١٤٠/٢٠١٧م تو ٧٠/٤٢ج الوثيقت ، الق

  ٦ق١٤٠ت  م

تقـــدير اشـــتراكات الـــدول األعضـــاء والـــدول األعضـــاء المنتســـبة الجديـــدة   -  ٥-٢٠البند 
  [ إن وجدت ]

  تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي [ إن وجدت ]  -  ٦-٢٠البند 
    

    ٢٠١٧/ مايو أيار ٢٦الجمعة، 
  ٩,٠٠الساعة  -قاعة الجمعية   الثامنةالجلسة العامة 

  الجوائز   ٧البند 
  ١/ معلومات/٧٠الوثيقة ج  

  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي   ٦البند 
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  ٨البند 

    
 في الجلسة العامة ٨مباشرة بعد االنتهاء من البند  -  XVIIIالقاعة   الثامنة للجنة "أ"السابعة و الجلستان 

  ١٤,٣٠والساعة 

  الُنظم الصحية  (تابع) ١٣البند 
  تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين  -  ٧-١٣البند 

  ٧٠/٢٤الوثيقة ج  
  األمراض السارية  ١٤البند 
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  -  ١-١٤البند 

  ٧٠/٢٥ج الوثيقة  
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  النواقلاالستجابة العالمية الخاصة بمكافحة   -  ٢-١٤البند 
 ١إضـــــــــــافة  ١تنقـــــــــــيح  ٧٠/٢٦وج ١تنقـــــــــــيح  ٧٠/٢٦ج الوثـــــــــــائق  

  ٢إضافة  ١تنقيح  ٧٠/٢٦وج
  األمراض غير السارية  ١٥البند 

لالجتمــــاع الثالــــث الرفيــــع المســــتوى للجمعيــــة العامــــة بشــــأن  التحضــــير  -  ١-١٥البند 
الوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا، المقــرر 

  ٢٠١٨عقده في عام 
، القـــــــــــــرار ١/ ســــــــــــجالت/١٤٠/٢٠١٧م تو ٧٠/٢٧ج الوثيقتــــــــــــان  

  ٧ق١٤٠ت  م

  العمومية للخرفمسّودة خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية   -  ٢-١٥البند 
، المقــــــــــرر ١/ ســــــــــجالت/١٤٠/٢٠١٧وم ت ٧٠/٢٨الوثيقتــــــــــان ج  

  )٧(١٤٠م تاإلجرائي 

في الجلسة العامة  ٨مباشرة بعد االنتهاء من البند  - XVIIالقاعة   الجلستان الثالثة والرابعة للجنة "ب"
  ١٤,٣٠والساعة 

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

  ٧٠/٤٣الوثيقة ج  

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  -  ٢-٢١البند 
  ٧٠/٥٦وج ٧٠/٤٤ج تانالوثيق  

  العاملين شؤون  ٢٢ البند
  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  -  ١-٢٢البند 

  ٧٠/٤٥الوثيقة ج  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  -  ٢-٢٢البند 
  ٧٠/٤٦الوثيقة ج  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  -  ٣-٢٢البند 
، القـــــــــــــرار ١/ ســــــــــــجالت/١٤٠/٢٠١٧م تو ٧٠/٤٧ج الوثيقتــــــــــــان  

  ٩ق١٤٠ت  م
تقريــر مجلــس الصــندوق المشــترك للمعاشــات التقاعديــة لمــوظفي األمــم   -  ٤-٢٢البند 

  المتحدة
  ٧٠/٤٨الوثيقة ج  

ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة تعيين   -  ٥-٢٢البند 
  العالمية

  ٧٠/٤٩الوثيقة ج  
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    ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٧السبت، 
  ٩,٠٠الساعة  -  XVIIIالقاعة   الجلسة التاسعة للجنة "أ"

  الساريةغير األمراض   (تابع) ١٥البند 

  العالميةالُبعد الصحي العمومي لمشكلة المخدرات   -  ٣-١٥البند 
  ٧٠/٢٩الوثيقة ج  

  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية  -  ٤-١٥البند 
  ٧٠/٣٠الوثيقة ج  

  تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال: خطة التنفيذ  -  ٥-١٥البند 
  ٧٠/٣١الوثيقة ج  
  

 ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٩االثنين، 

  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  - XVIIIالقاعة   العاشرة والحادية عشرة للجنة "أ" الجلستان
  األمراض غير السارية  (تابع) ١٥البند 

  الوقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهج متكامل  -  ٦-١٥البند 
  ٧٠/٣٢الوثيقة ج  

 تعزيـــز أوجـــه التـــآزر بـــين جمعيـــة الصـــحة العالميـــة ومـــؤتمر األطـــراف فـــي  -  ٧-١٥البند 
  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  ٧٠/٣٣الوثيقة ج  
  الوقاية من الصمم وفقدان السمع  -  ٨-١٥البند 

  ١ق١٣٩ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٩/٢٠١٦م تو ٧٠/٣٤الوثيقتان ج  
  تعزيز الصحة طيلة العمر  ١٦البند 
  ٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام التقدم المحرز في تنفيذ خطة   -  ١-١٦البند 

  ٧٠/٣٥جالوثيقة   
دور قطاع الصحة فـي الـنهج االسـتراتيجي لـإلدارة الدوليـة للمـواد الكيميائيـة   -  ٢-١٦البند 

  وما بعده ٢٠٢٠من أجل تحقيق هدف عام 
  ٧٠/٣٦الوثيقة ج  

): ٢٠٣٠-٢٠١٦(االستراتيجية العالمية بشـأن صـحة المـرأة والطفـل والمراهـق   -  ٣-١٦البند 
  صحة المراهق

  ٧٠/٣٧الوثيقة ج  
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  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  - XVIIالقاعة   الجلستان الخامسة والسادسة للجنة "ب"
  اإلدارية والقانونية ومسائل تصريف الشؤون المسائل  ٢٣ البند
  نبذة عن تنفيذ عملية إصالح المنظمة  -  ١-٢٣البند 

   ٢إضافة  ٧٠/٥٠وج ١إضافة  ٧٠/٥٠وج ٧٠/٥٠الوثائق ج  
  ٣/ معلومات/٧٠وج

  )٢٠١٦) (٨(٦٩ج ص عإصالح تصريف الشؤون: متابعة المقرر اإلجرائي   -  ٢-٢٣البند 
  ٧٠/٥١الوثيقة ج  

  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  -  ٣-٢٣البند 
  ٧٠/٥٢الوثيقة ج  

المعـــايير والمبـــادئ الخاصـــة بانتـــداب المـــوظفين مـــن المنظمـــات غيـــر   •  
  الحكومية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات األكاديمية

  ٧٠/٥٣الوثيقة ج  
صـــــندوق البنيـــــة التحتيـــــة المقتـــــرح (الـــــذي يجمـــــع بـــــين صـــــندوق العقـــــارات   -  ٤-٢٣البند 

  وصندوق تكنولوجيا المعلومات)
  ٧٠/٥٤الوثيقة ج  

  االتفاقات مع المنظمات الحكومية الدولية [ إن وجدت ]  -  ٥-٢٣البند 

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

  ٧٠/٥٥ج الوثيقة  
  وضع القرارات والتقارير في صيغتها النهائية  

    ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣٠الثالثاء، 

  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  - XVIII القاعة  الجلستان الثانية عشرة والثالثة عشرة للجنة "أ"
  التقارير المرحلية  ١٧البند 

  ٧٠/٣٨ج الوثيقة  

 غير السارية األمراض  

خطــــــــــــة العمــــــــــــل العالميــــــــــــة لمنظمــــــــــــة الصــــــــــــحة العالميــــــــــــة بشــــــــــــأن   ألف:  
: تحســــــين صــــــحة جميـــــع المصــــــابين بــــــالعجز ٢٠٢١-٢٠١٤العجـــــز 
 ))٢٠١٤( ٧-٦٧ج ص ع(القرار 

التصـــدي للتحـــديات الماثلـــة أمـــام عقـــد األمـــم المتحـــدة للعمـــل مـــن أجـــل   باء:  
ـــــى الطـــــرق ( ـــــاني ٢٠٢٠-٢٠١١الســـــالمة عل ): حصـــــيلة المـــــؤتمر الث

آن األوان لتحقيـــــق  -الرفيـــــع المســـــتوى بشـــــأن الســـــالمة علـــــى الطـــــرق 
 ))٢٠١٦( ٧-٦٩ج ص عالنتائج (القرار 
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ــــــع: خطــــــة عمــــــل عالم  جيم:   ــــــوفير صــــــحة العــــــين للجمي ــــــى ت ــــــة العمــــــل عل ي
 ))٢٠١٣( ٤-٦٦ج ص ع(القرار  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة

 السارية األمراض  

 ))٢٠١١( ١٦-٦٤ج ص عاستئصال داء التنينات (القرار  دال:  

ــــة مرضــــاه   هاء:   ــــة مــــن الســــل ورعاي ــــة للوقاي االســــتراتيجية واألهــــداف العالمي
 ))٢٠١٤( ١-٦٧ج ص ع(القرار  ٢٠١٥ومكافحته بعد عام 

 ٢٠٣٠-٢٠١٦االســتراتيجية والغايــات التقنيــة العالميــة بشــأن المالريــا   واو:  
 ))٢٠١٥( ٢-٦٨ج ص ع(القرار 

 تعزيز الصحة طيلة العمر  

اآلثار الصحية العمومية المترتبة على التعرض للزئبـق ومركباتـه: دور   زاي:  
منظمـــة الصـــحة العالميـــة ووزارات الصـــحة العموميـــة فـــي تنفيـــذ اتفاقيـــة 

 ))٢٠١٤( ١١-٦٧ج ص ع(القرار  ميناماتا

اسـتراتيجية دمــج تحليــل المسـائل واإلجــراءات المتعلقــة بنـوع الجــنس فــي   حاء:  
 ))٢٠٠٧( ٢٥-٦٠ج ص ععمل المنظمة (القرار 

 النظم الصحية  

ــــــرار   طاء:   ــــــى نحــــــو رشــــــيد (الق ــــــة عل ــــــي اســــــتعمال األدوي ــــــدم المحــــــرز ف التق
 ))٢٠٠٧( ١٦-٦٠ج ص ع

))٢٠١٤( ٢٠-٦٧ج ص عُنظم تنظيم المنتجات الطبية (القرار  تعزيز  ياء:  
تعزيــــز الرعايــــة الجراحيــــة الطارئــــة واألساســــية والتخــــدير كعنصــــر مــــن   كاف:  

 ))٢٠١٥( ١٥-٦٨ج ص ععناصر التغطية الصحية الشاملة (القرار 

 التأهب والترصد واالستجابة  

ـــــــروس الجـــــــدري   الم:   ـــــــات في ـــــــدمير مخزون ـــــــرار استئصـــــــال الجـــــــدري: ت (الق
 ))٢٠٠٧( ١-٦٠ج ص ع

 ٢٩-٥٨ج ص عتعزيــــــز الســــــالمة الحيويــــــة فــــــي المختبــــــرات (القـــــــرار   ميم:  
)٢٠٠٥(( 

 
    ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١األربعاء، 

  ٩,٠٠الساعة  -  XVIIIالقاعة  الجلسة الرابعة عشرة للجنة "أ"
  وضع القرارات والتقارير في صيغتها النهائية  

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

  اختتام جمعية الصحة  ٩البند 
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  الجلسات اإلعالمية التقنية   - ٢
  

ثنــاء جمعيــة الصــحة العالميــة أ ١٤,١٥إلــى الســاعة  ١٢,٣٠مــن الســاعة  ســُتعقد الجلســات اإلعالميــة التقنيــة التاليــة
  سبانية.نكليزية والفرنسية والروسية واألوستُتاح خدمات الترجمة الفورية إلى العربية والصينية واإل .السبعين

  
 XIIالقاعة     ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٤ ،األربعاء

  نقذة للحياةالوصول إلى الجميع في كل مكان باللقاحات المُ 

مردوديــة. فاللقاحــات ال تحــول دون حــدوث  حــة األعلــىامــازال التمنيــع ُيعــد مــن بــين تــدخالت الصــحة العموميــة المت
المعاناة والموت المرتبطين باألمراض المعدية فحسب، بل وتساعد أيضًا على الوفاء باألولويات الوطنية مثل التعليم 
والتنمية االقتصادية. وكان اإلقرار باإلمكانات الضخمة للقاحـات والتمنيـع بمثابـة القـوة الدافعـة لعقـد اللقاحـات وخطـة 

مــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات اللــذين اعتمــدتهما جميــع الــدول األعضــاء فــي جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة الع
ُيشـــير التقريـــر المرحلـــي لمنتصـــف المـــدة لهـــذه الخطـــة إلـــى أنـــه علـــى الـــرغم مـــن وجـــود بعـــض الجوانـــب والســـتين. و 

وأننـا لسـنا علـى الطريـق الصـحيح  لبطءاتسـم بـاالمضيئة، فإن التقدم اإلجمالي صوب تحقيق أهداف وغايات الخطة 
  .٢٠٢٠لبلوغ الغايات المحددة لعام 

العـودة إلـى  فـي إمكاننـاوُيشير التقدم الباهر الذي ُأحرز فـي بعـض البلـدان إلـى أن هنـاك مـا يـدعو إلـى التفـاؤل بأنـه 
رامج التمنيــــع المســــار الصــــحيح إذا مــــا اضــــطلعت الحكومــــات الوطنيــــة بالقيــــادة القويــــة والتصــــريف الجيــــد لشــــؤون بــــ

الوطنية، واضطلع جميع أصحاب المصلحة بالعمل الجماعي والمتسق فـي الوقـت نفسـه. ومـع ذلـك فهنـاك عـدد مـن 
التحديات التي تعوق الجهود الرامية إلى مواصلة تسريع التقدم، بمـا فـي ذلـك هشاشـة الـُنظم الصـحية فـي العديـد مـن 

نتيجـــة النتشـــار الرســـائل الكاذبـــة بشـــأن عـــدم  لتـــردد فـــي أخـــذ اللقـــاحاوزيـــادة  اتالبلـــدان، والطـــوارئ اإلنســـانية والفاشـــي
  مأمونية اللقاحات والتمنيع.

 والعقبات في سبيل بلوغوستتيح الجلسة اإلعالمية التقنية فرصة لتبادل الخبرات من أجل زيادة فهم بعض التحديات 
بعــض األقــاليم والبلــدان، وٕادراك كيــف  هاالمستخلصــة مــن النجاحــات التــي شــهد األهــداف الوطنيــة والعالميــة، والعبــر

يمكننا اليوم االستناد إلى هذه النجاحات للعودة إلى المسار الصحيح صوب تحقيق األهداف الطموحة التـي حـددتها 
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات.

  
 VIIالقاعة     ٢٠١٧/ مايو أيار ٢٥، الخميس

  المستدامة واإلنجازات الملموسةااللتزامات التغطية الصحية الشاملة: 

األشــخاص والمجتمعــات المحليــة الخــدمات الصــحية ذات الجــودة التــي  ُتعنــى التغطيــة الصــحية الشــاملة بتلقــي جميــع
يحتاجون إليها دون مواجهـة صـعوبات ماليـة. وتهـدف التغطيـة الشـاملة إلـى تحقيـق حصـائل صـحية وتنمويـة أفضـل 

  .٢٠١٥بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي ستوجه خطة ما بعد عام 
وتمثـــل التغطيـــة الصـــحية المســـتدامة غايـــة متحركـــة، تتوقـــف علـــى التقـــدم وعلـــى الســـياقات االجتماعيـــة االقتصـــادية 
والسياسية والثقافية. ويواجه العديد من البلدان النامية تحديات في تنسيق العمـل بـين الجهـات المانحـة والمواءمـة مـع 

، هـي األخـرى لم تحقق بعد التغطية الصحية الشـاملة ةبعض البلدان الصناعيو استراتيجيات قطاع الصحة الوطني؛ 
وتبدأ المسيرة صوب تحقيق التغطية الصحية  أو تواجه تحديات في الحفاظ على مستوى التغطية و/ أو التوسع فيه.

فوائــد الخاصــة، والتوســع فــي حزمــة  أمــوالهممــن  إنفــاق النــاسالشــاملة بزيــادة تغطيــة الســكان بالخــدمات، والحــد مــن 
األساســـية لتلبـــي التوقعـــات المتناميـــة للمجموعـــات الســـكانية واالســـتجابة لالتجاهـــات الوبائيـــة والديُمغرافيـــة  الخـــدمات

  المتغّيرة والتقدم التكنولوجي.
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 XIIالقاعة     ٢٠١٧/ مايو أيار ٢٦، الجمعة
  الصحة والبيئة: توريث عالم مستدام

)، ٢٠١٦وفاة سنويًا عن المخاطر الصحية البيئية التي يمكن تالفيها (منظمة الصـحة العالميـة،  مليون ١٢,٦ينجم 
مــن العــبء العــالمي للمــرض. ويشــمل ذلــك عبئــًا كبيــرًا ومتناميــًا لألمــراض غيــر الســارية الناجمــة عــن  ٪٢٣مــا يمثــل 

اإلصـــحاح ة المتعلقـــة بالميـــاه و تلـــوث الهـــواء والتحـــول الحضـــري غيـــر المســـتدام واســـتمرار مخـــاطر األمـــراض المعديـــ
  والنواقل والمخاطر المستجدة الناجمة عن تغير المناخ.

ح بالنسبة إلى المجتمـع المعنـي بالصـحة العموميـة. وُيعـد األهمية وملّ  ه المخاطر البيئية مصدر قلق حاسموتمثل هذ
العـالمي ضـروريًا لمحاربـة هـذا الوبـاء واألمـراض المتعلقـة بالبيئـة. وستسـهم هـذه اإلجـراءات نفسـها فـي تحقيـق  العمل

مــن أهــداف التنميــة  ٣أهــداف التنميــة المســتدامة، والســيما فيمــا يتعلــق بالوفيــات الناجمــة عــن تلــوث الهــواء (الهــدف 
الصـــــمود، والتخفيـــــف مـــــن وطـــــأة تغّيـــــر المنـــــاخ  ى)، والقـــــدرة علـــــ٧المســـــتدامة)، وٕاتاحـــــة الطاقـــــة النظيفـــــة (الهـــــدف 

)، ١١)، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة (الهـدف ٦)، وٕاتاحة المياه وخدمات اإلصحاح (الهدف ١٣ (الهدف
  ).١٢(الهدف  نفاياتللمواد الكيميائية وال السليمةواإلدارة 

ت التــي نجحــت فــي إدارة المخــاطر الصــحية وســوف ُيبــرز هــذا الحــدث قصــص النجــاح والحلــول مــن البلــدان والبلــديا
لكيميائيـــة. وســـوف توضـــح هـــذه البيئيـــة الناجمـــة عـــن تلـــوث الهـــواء والميـــاه والمخـــاطر المتعلقـــة باإلصـــحاح والمـــواد ا

يضًا كيف يمكن لإلجراءات المتخذة في مختلف القطاعات أن تزيد من القدرة على الصمود لتغّير المناخ القصص أ
ُيعــد التصــدي للمخــاطر البيئيــة التــي تنشــأ عــن القطاعــات األخــرى طريقــة اســتراتيجية إلدرار والتخفيــف مــن وطأتــه. و 

  االستثمارات في الصحة والتركيز على الوقاية األولية من المرض.
شمل الجلسة اإلعالميـة أيضـًا مبـادرات المنظمـة الرئيسـية الراميـة إلـى جمـع الـدول األعضـاء والمنظمـات الدوليـة وست

معـــًا للـــدعوة إلـــى العمـــل علـــى تنفيـــذ التـــدخالت التقنيـــة المســـندة بالبّينـــات، باالســـتناد إلـــى اإلرادة السياســـية، وتبـــادل 
منظمــة الصــحة العالميــة وبرنــامج األمــم المتحــدة للبيئـــة الخبــرات. وسيشــمل ذلــك التحــالف الــذي تشــكل مــؤخرًا بـــين 

الوقايـة مـن األمـراض والمنظمة الدولية لألرصاد الجوية، بشأن تغّير المناخ والصحة والبيئة، والمبادرات الراميـة إلـى 
التــــي تُنفّــــذ بالتعــــاون مــــع  لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة مبــــادرة الصــــحة الحضــــريةالناجمــــة عــــن تلــــوث الهــــواء مثــــل 

  .تحالف المعني بالمناخ والهواء النقيال
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  االجتماعات األخرى   - ٣
. وفيما يلي المعلومات الواردة السبعينجمعية الصحة العالمية خالل  علمت األمانة أن االجتماعات التالية سُتعقد

  :٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٢حتى 
  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٢االثنين 

    
  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

  التابع للمنظمة. إقليم جنوب شرق آسيااجتماع وفود الدول األعضاء في 
  

  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  التابع للمنظمة. اإلقليم األفريقياجتماع وفود الدول األعضاء في 

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

  اجتماع وزراء الصحة العرب.

  ٩,٢٠-٨,٢٠الساعة 
  VIIالقاعة 

  اجتماع رؤساء وفود الدول األعضاء في إقليم األمريكتين.

  ٩,٢٠-٨,٣٠الساعة 
  VIII القاعة

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

  ٩,٢٠-٨,٣٠الساعة 
  ٤كونكورديا  القاعة

  بلدان الشمال األوروبي. مجموعة اجتماع

  ٩,١٥-٨,٤٥الساعة 
  IXالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.
  

  ١٤,٠٠-١٢,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا  القاعة

  اجتماع وفود بلدان جزر المحيط الهادئ.

  ١٤,١٥-١٢,٤٥الساعة 
  IXالقاعة 

: هــل ٢٠٣٠االســتعداد للســعي إلــى تحقيــق التنميــة الصــحية المســتدامة بحلــول عــام 
إلى أفعال؟ تنظمـه وفـود بـنغالديش وجمهوريـة إيـران اإلسـالمية وتايلنـد تُترجم أقوالنا 

  جمهورية فنزويال البوليفارية.و 

  ١٤,١٥-١٢,٤٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

  برنامج التحول. ينظمه وفد بوتسوانا. –إصالح عمل المنظمة في اإلقليم األفريقي 
 

  ١٤,١٥-١٢,٤٥الساعة 
  XXIVالقاعة 

الرعاية الصحية. أين نقف بعد عام من اعتماد قرار مجلـس  الموجهة إلىالهجمات 
؟ تنظمـــه وفـــود كنـــدا وكوســـتاريكا وفنلنـــدا ٢٢٨٦ رقـــم األمـــن التـــابع لألمـــم المتحـــدة

واللجنـة  وأوروغـواي سـبانيا وسويسـراوسلوفاكيا وأوالنرويج وٕايطاليا وهولندا ونيوزيلندا 
الدولية والجمعية  بال حدود ومنظمة أطباء والهالل األحمر الدولية للصليب األحمر

  الطبية العالمية.

  ١٤,٠٠-١٣,٠٠الساعة 
  XVالقاعة 

  اجتماع وزراء الصحة للدول األعضاء في الجماعة الكاريبية.
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  ١٨,٤٥-١٧,٤٥الساعة 
  IXالقاعة 

المجتمـــع المـــدني  وجهـــات نظـــرمواجهـــة التحـــدي الـــذي تمثلـــه مقاومـــة الميكروبـــات: 
والمنظمات الحكومية الدولية والبلدان النامية. تنظمه مبادرة أدوية األمراض المهملة 

المنظمــــة (منظمـــة ميــــديكوس مونــــدي الدوليــــة و  ومنظمـــة أطبــــاء بــــال حــــدود الدوليــــة
ــــة الصــــحية ــــة للتعــــاون فــــي مجــــال الرعاي ــــة للعمــــل ) و الدولي منظمــــة ستشــــتنغ الدولي

  .الصحي
  ١٩,١٥-١٧,٤٥الساعة 
 VIIIالقاعة 

الفريــق العامــل الرفيــع المســتوى المعنــي دران عــن ااســتهالل التقريــر والتوصــيات الصــ
. تنظمه وفود أستراليا وكندا وشيلي بالصحة وحقوق اإلنسان للمرأة والطفل والمراهق

  .وفيجي وفنلندا وفرنسا وهولندا وباكستان والسويد وأوروغواي
 ١٩,١٥-١٧,٤٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

 برنامج العمل من أجل األمن الصحي العـالمي.اللوائح الصحية الدولية وأثرها على 
وكينيا وهولنـدا وجمهوريـة كوريـا  واليابان وٕايطالياوٕاندونيسيا تنظمه وفود كندا وفنلندا 

  السعودية والواليات المتحدة األمريكية. العربية والمملكة
 ١٩,١٥-١٧,٤٥الساعة 
  XXIVالقاعة 

االئتالف تكنولوجيات جديدة للوقاية من األزمات الصحية المستقبلية: دور  تطوير
واليابان والهند تنظمه وفود ألمانيا  .المعني بابتكارات التأهب لمواجهة األوبئة

  والنرويج وروندا والواليات المتحدة األمريكية.
  ٢٠,٠٠-١٩,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

لتصدي من أجل ا في أدوات ابتكارية للبحث والتطوير في مجال الصحةاالستثمار 
بحوث نظمه مجلس اليلمقاومة الميكروبات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

  الصحية ألغراض التنمية والمجلس العالمي للصحة ومشروع أدوية المالريا.

  ٢٠١٧مايو  أيار/ ٢٣ ،الثالثاء
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
 VIIالقاعة 

في إقليم األمريكتين (المكتب اإلقليمي لألمريكتين/  األعضاءاجتماع وفود الدول 
  .مجموعة األمريكتين)

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
 IVالقاعة 

  بع للمنظمة.التا جنوب شرق آسيااجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم 

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
 XVIالقاعة 

  الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة. اجتماع وفود
  

  ٨,٥٠-٨,٠٠ الساعة
  ٤كونكورديا القاعة 

  .بلدان الشمال األوروبيمجموعة  اجتماع

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
 IXالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.
  

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIII القاعة

  اجتماع الدول األعضاء في إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة.

  ١٣,٤٥-١٢,٠٠الساعة 
  XIIالقاعة 

  لوزراء الصحة في دول حركة عدم االنحياز. العاشراالجتماع 

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

دور الجهات التنظيمية في الطوارئ الصحية العالمية. تنظمه وفود أستراليا والبرازيل 
وكنــــدا والصــــين وأيرلنــــدا واليابــــان والمكســــيك وهولنــــدا وســــنغافورة والواليــــات المتحــــدة 

  األمريكية.
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  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  XXIVالقاعة 

ُنظم صحية وطنية ُمعّززة يسـتند إليهـا األمـن الصـحي الُمعـّزز. تنظمـه وفـود أسـتراليا 
  وتركيا وجمهورية تنزانيا المتحدة. والفلبين وٕاندونيسيا والمكسيك وجمهورية كوريا

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٤ ،األربعاء
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

األمريكتين (المكتب اإلقليمي لألمريكتين/ في إقليم  األعضاءاجتماع وفود الدول 
  مجموعة األمريكتين)

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

  التابع للمنظمة. جنوب شرق آسيااجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم 

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة.

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا  القاعة

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي.

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
 IXالقاعة 

  التابع للمنظمة. شرق المتوسطاجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم 

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

  التابع للمنظمة. األوروبيقليم اإلاجتماع وفود الدول األعضاء في 
  

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIقاعة ال

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

  ١٤,٠٠-١٢,١٥الساعة 
  XVالقاعة 

أفغانســتان وجمهوريــة إيــران اإلســالمية والعــراق وباكســتان  –" G5اجتمــاع مجموعــة "
   على دعوة فقط. بناءً ومكتب المنظمة اإلقليمي لشرق المتوسط. 

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

تعزيــز العمــل المنســق والمشــترك بــين القطاعــات لزيــادة االســتثمار فــي القــوى العاملــة 
األرجنتـــين  . تنظمـــه وفـــود٢٠٣٠الصـــحية واالجتماعيـــة: صـــوب تحقيـــق خطـــة عـــام 

  وجنوب أفريقيا.وفرنسا ونيبال ونيجيريا والفلبين 
  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
 IXالقاعة 

التـــي تبـــذلها مجموعـــة "بـــريكس" لتحقيــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة المتعلقـــة الجهــود 
تحسين الـُنظم المتكاملـة لتقـديم الخـدمات الصـحية. تنظمـه وفـود البرازيـل  –بالصحة 
  .وجنوب أفريقياوالهند واالتحاد الروسي  والصين

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

مــن أجــل تحقيــق الصــحة للجميــع: المراهقــون المســاءلة الخاضــعة لقيــادة المــواطنين 
. تنظمـــه وفـــود أفغانســـتان وكنـــدا وهـــايتي وكينيـــا وموزامبيـــق وناميبيـــا كعامـــل للتغييـــر

ونيبال ونيجيريا والبرتغـال وسـلوفينيا والسـويد وسويسـرا وأوروغـواي والشـراكة مـن أجـل 
األيــدز بمكافحــة األمــم المتحــدة المشــترك المعنــي صــحة األم والوليــد والطفــل وبرنــامج 

  وصندوق األمم المتحدة للسكان.
  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
 VIIالقاعة 

لألمـين العـام لألمـم المتحـدة بشـأن  أثر توصيات تقرير الفريـق الرفيـع المسـتوى التـابع
ــــا  ــــة بوليفي إتاحــــة األدويــــة للمجموعــــات الســــكانية الســــريعة التــــأثر. تنظمــــه وفــــود دول

 .وجمهورية فنزويال البوليفارية المتعددة القوميات والهند والمغرب وأوغندا
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  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

تحقيـــق ُنظـــم صـــحية أقــــوى فعليـــًا. تنظمـــه وفـــود إســـتونيا وفرنســــا  – الشـــراكة مهمـــة
مبـابوي والسـويد وزامبيـا وز وجنـوب أفريقيـا وألمانيا وغانـا واليابـان وميانمـار وسـلوفينيا 

 البنك الدولي.و واالتحاد األوروبي 

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

إتاحــة أدويــة الســرطان والتحــديات التــي تحــول  التــي تعتــرضالعقبــات التغلــب علــى 
دون القـــــدرة علـــــى تحمـــــل تكاليفهـــــا. تنظمـــــه منظمـــــة أوكســـــفام، والمؤسســـــة الدوليـــــة 

  ومنظمة ستشتنغ الدولية للعمل الصحي. إليكولوجيا المعرفة
  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

الموقف النهائي لشلل األطفال: أحـدث المعلومـات عـن المبـادرة العالميـة الستئصـال 
شــــلل األطفــــال. تنظمــــه وفــــود أنغــــوال وكنــــدا واليابــــان ومونــــاكو ونيجيريــــا وباكســــتان 

  والواليات المتحدة األمريكية.
  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
 XXIIالقاعة 

بالــدودة الغينيــة. تنظمــه اجتمــاع غيــر رســمي مــع وزراء الصــحة بالبلــدان المتضــررة 
  بناًء على دعوة فقط. أمانة المنظمة.

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
  ٤ كونكوردياقاعة 

  جتماع التنسيق اإلقليمي للدول األعضاء في الجماعة الكاريبية.الا

  ٢٠١٧مايو  أيار/ ٢٥ ،خميسال
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

األمـــريكتين (المكتـــب اإلقليمـــي لألمـــريكتين/ فـــي إقلـــيم  األعضـــاءاجتمـــاع وفـــود الـــدول 
  مجموعة األمريكتين)

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  IV القاعة

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

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة.

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤القاعة كونكورديا 

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي.

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIII القاعة

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

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

الشراكة من أجل إحداث تحول فـي الـُنظم الصـحية: تقـدير الخبـرات المكتسـبة. تنظمـه وفـود 
  السعودية وتركيا. العربية البحرين وٕاثيوبيا وجمهورية مولدوفا والمملكة

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  IXالقاعة 

بناء القدرات من أجل االبتكار واإلتاحة: محاربة أمراض المناطق المدارية المهملـة. تنظمـه 
  وفود بنغالديش ومصر وٕاندونيسيا وناميبيا والفلبين وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية.
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  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

 –صـــوب تحقيـــق صـــحة العينـــين للجميـــع: تقيـــيم التقـــدم الُمحـــرز فـــي خطـــة العمـــل العالميـــة 
هـــي اإلجـــراءات الناجحـــة وٕالـــى أيـــن ننطلـــق بعـــد ذلـــك؟ تنظمـــه وفـــود أســـتراليا والنمســـا  مـــا

لطـة اثيوبيـا وغواتيمـاال وٕاندونيسـيا وكينيـا وموإ  والتشـيككـوك  وجـزرو والصـين فاص وبوركينا
وباكستان وتونغا ومؤسسة فريد هولوز والوكالة الدولية للوقاية مـن العمـى ومؤسسـة أوربـيس 

  الدولية.
  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

الجهود المبذولة تحـت القيـادة الُقطريـة للقضـاء علـى المالريـا. تنظمـه وفـود أنغـوال وبوتسـوانا 
  دة األمريكية. وٕاثيوبيا وموناكو ونيوزيلندا والواليات المتح

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXة القاع

دور الجيل المقبل في التصدي لألمراض غير السارية. تنظمـه رابطـة الكومنولـث للصـيادلة 
  واالتحاد الدولي لرابطات طلبة الطب.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

مــن أجــل تحقيــق مجتمــع شــامل للجميــع.  األســرع تــأثراً معالجــة صــحة المجموعــات الســكانية 
 مهوريــــة إيــــران اإلســــالمية واليابــــانوجوٕاندونيســــيا تنظمــــه وفــــود البرازيــــل وكمبوديــــا وفرنســــا 

وجنـــوب أفريقيـــا والســـنغال  والنـــرويج والفلبـــين وجمهوريـــة الو الديمقراطيـــة الشـــعبية وميانمـــار
  وفييت نام.وتايلند 

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٦ ،الجمعة
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

/ كتينياجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األمريكي التابع للمنظمة (المكتب اإلقليمي لألمر 
  ألمريكتين). مجموعة ا

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة.
  

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا  القاعة

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي.

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIII القاعة

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

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

ير من أجل تحسين الُنظم الصحية التوسع في إتاحة الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخد
وتونغا والتنمية المستدامة. تنظمه وفود أستراليا والصين وٕاثيوبيا وكينيا ومنغوليا وناميبيا ونيكاراغوا 

مبابوي وكلية الجراحين األمريكية وفييت نام وزامبيا وز  وجمهورية تنزانيا المتحدة والواليات المتحدة
  .ومجلس الكنائس العالمي الدولية

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIالقاعة 

  القضاء على السل في خطة التنمية المستدامة. ينظمه وفدا االتحاد الروسي وجنوب أفريقيا.
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  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

حلقة نقاش حول دور التعاون اإلقليمي في بناء اُألطر التنظيمية والقانونية الخاصة بالوقاية من 
ي دار السالم وٕاندونيسيا وٕايطاليا وجمهورية . تنظمها وفود برونكافحتهااألمراض غير السارية وم

  الو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفييت نام.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

التحالف الدولي نظمه يحماية مأمونية الدم للمرضى الذين يخضعون لعمليات نقل الدم المتكررة. 
لمنظمات المرضى والجمعية الدولية لنقل الدم واالتحاد الدولي للثالسيميا واالتحاد العالمي للناعور 

  (الهيموفيلي) والشبكة العالمية لزرع الدم والنقي.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

والمساواة بين عدم ترك أي أحد خلف الركب في أهداف التنمية المستدامة: مبادئ اإلنصاف 
الجنسين وحقوق اإلنسان من السياسة إلى الممارسة. تنظمه وفود كندا وشيلي وٕاندونيسيا ومنغوليا 

  .سبانياأو  وموزامبيق ونيبال والنرويج

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٧ ،السبت
  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة.
  

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا  القاعة

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي.

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

  لمتوسط التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق ا

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIII القاعة

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

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٩ ،االثنين
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

كتين/ ياجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األمريكي التابع للمنظمة (المكتب اإلقليمي لألمر 
  ألمريكتين). ا مجموعة

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة.
  

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤قاعة كونكورديا ال

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي.

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.
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  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIقاعة 

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

  ١٩:٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

سد الفجوة بين البّينات والسياسات: دور البرلمانيين في إحراز التقدم في خطة التنمية المستدامة  
والبرنامج الخاص للبحث والتطوير  ،. تنظمه وفود النمسا وبنغالديش والكاميرون٢٠٣٠لعام 

والتدريب على بحوث اإلنجاب البشري المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق 
واالتحاد البرلماني  ،األمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي

  .، وأمانة المنظمةالدولي

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

الصحيون المجتمعيون كعامل محفز في تنفيذ توصيات اللجنة الرفيعة المستوى المعنية لعاملون ا
 (Amref Health Africa) تنظمه شركة أمريف هليز األفريقية .بالعمالة الصحية والنمو االقتصادي

  (IntraHealth International Inc) إنترهليز الدوليةوشركة 

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣٠ ،الثالثاء
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

كتين/ يالدول األعضاء في اإلقليم األمريكي التابع للمنظمة (المكتب اإلقليمي لألمر  اجتماع وفود
  ). مجموعة األمريكتين

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة. اجتماع وفود
  

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤قاعة كونكورديا 

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي.

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

  وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.اجتماع 

  ٨,٤٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIقاعة 

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

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

هولندا والتحالف العالمي  تجسيد المستقبل: كيفية تحسين الحالة التغذوية للمراهقين. ينظمه وفدا
  لتحسين التغذية.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

خطر يهدد التنمية. تنظمه وفود أستراليا  - ٢٠١٧إحياء اليوم العالمي لالمتناع عن التدخين 
  وبوتان وٕاستونيا وجورجيا والهند والمغرب وبنما والسنغال وأوغندا. 

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١ ،األربعاء

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم جنوب شرق آسيا التابع للمنظمة.
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  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة.

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤قاعة كونكورديا ال

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي.

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIقاعة 

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

 

    



N° 1 - 23 -  ١العدد  

 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

  الترتيبات الخاصة بإجراء المناقشات في الجلسات  - ٤
 

  الجلسة العامة
، بشـــأن إصـــالح جمعيـــة الصـــحة، أن تتخـــذ المـــديرة العامـــة الترتيبـــات المناســـبة إلجـــراء ٢١-٥٢ج ص عطلـــب القـــرار 

ع إلقــاء البيانــات الجماعيــة أو اإلقليميــة أثنــاء المناقشــة العامــة.  النقــاش فــي جلســة عامــة مقتضــبة، ولهــذه الغايــة ُشــجِّ
كلمة). ويمكـن أن تمتـد  ٥٥٠مس دقائق (وُيرجى من المندوبين أن يقصروا بياناتهم الفردية في هذه المناقشة على خ

  كلمة). ١١٠٠بيانات المجموعات أو البيانات اإلقليمية حتى عشر دقائق (
مـة إخطـار مكتـب األجهـزة وينبغي للمندوبين الذين يودون إدراج أسمائهم في قائمة المتحدثين في إطـار المناقشـة العا

). وينبغــي تقــديم نســخ مــن البيانــات، وُيفضــل piazzap@who.intذلــك عــن طريــق البريــد اإللكترونــي (الرئاســية و 
) A٦٥٦تــب مســاعد أمــين الجمعيــة (القاعــة ) أو تســليمها إلــى مكinterpret@who.ingtإرســالها بالبريــد اإللكترونــي (

  .٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٢بحلول صباح يوم االثنين الموافق 

  ناقشة العامة "بناء ُنظم أفضل من أجل الصحة في حقبة التنمية المستدامة"موضوع الم
اآلن اتفـاق واسـع النطـاق علـى أن التمتـع بالصـحة  ُوضعت األهداف وتحددت الغايات ونوقشت طرق العمل. وهنـاك

والعافيــة يتوقــف علــى اإلدمــاج االجتمــاعي، والرخــاء المشــترك، وحمايــة البيئــة، وعلــى أنــه يســهم فيهــا جميعــًا. وُتمثــل 
دافعـــًا وفرصـــة لبنـــاء ُنظـــم أفضـــل مـــن أجـــل الصـــحة والعافيـــة، بتعزيـــز الـــُنظم  ٢٠٣٠خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام 

حـــد ذاتهـــا مـــن أجـــل تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، وبـــاإلقرار بـــأن الصـــحة تـــرتبط بإنتاجيـــة الـــُنظم  الصـــحية فـــي
  األخرى، أي الزراعة والتعليم والعمل والطاقة والبيئة واالقتصاد.

م وتسهم الُنظم الصحية المحّسنة في الوقاية من المرض وتعزيز الصحة والعالج والتأهيل والرعاية الملطفة. وهي تقو 
على أساس العدل (عدم ترك أي أحد خلف الركب)، ويحركها االستثمار، وتـدار باسـتخدام المـوارد المتجـددة، وتسـتند 
إلى العلوم واالبتكار، وتخضع للمساءلة عن طريق القياس. وستكون جمعية الصحة العالمية السبعون منتدى لعرض 

  ه السبل سعيًا إلى تحقيق التنمية المستدامة.وتبادل المكاسب الصحية التي يمكن تحقيقها باتباع كل هذ

  االجتماعات األخرى
سبانية) زية والفرنسية والروسية واألتُتاح خدمات الترجمة الفورية إلى اللغات الست الرسمية (العربية والصينية واإلنكلي

ات التـي يعتزمـون إلقاءهـا لمساعدة المندوبين على متابعة المناقشـات. وُيرجـى مـن المنـدوبين إرسـال نسـخة مـن البيانـ
الموجــودين فــي القاعــة  مــوظفي المــؤتمر) أو تســليم نســخة ورقيــة إلــى who.int@interpretبالبريــد اإللكترونــي علــى (

قبــل إلقــاء البيــان بثالثــين دقيقــة علــى األقــل. وال يمنــع ذلــك المنــدوبين مــن إدخــال تعــديالت علــى البيــان أثنــاء إلقائــه، 
ر المزيد من الوضوح والدقة في جميع اللغات. وُيرجى إدراج اسم البلـد/ المجموعـة والجلسـة (مثـل الجلسـة ولكنه سيسّ 

العامــة أو جلســة اللجنــة "أ" أو اللجنــة "ب" أو جلســة المجلــس التنفيــذي) ورقــم بنــد جــدول األعمــال ذي الصــلة تحــت 
  عنوان "الموضوع" في أعلى البيان. 

كلمــة)، وأال تزيــد بيانــات  ٣٣٠راد التــي ُتلقــى فــي اللجنتــين "أ" و"ب" علــى ثــالث دقــائق (وينبغــي أال تزيــد بيانــات األفــ
كلمـة). وُيرجـى مـن المنـدوبين التحـدث أثنـاء إلقـاء البيانـات بالسـرعة المعتـادة،  ٥٥٠المجموعات على خمس دقـائق (

مسـبقًا علـى أنهـا سـرية ويجـري حيث إن التحدث بسـرعة قـد يعـوق وضـوح الترجمـة ودقتهـا. وُتعامـل البيانـات المقدمـة 
  التحقق من مطابقتها للبيانات التي ُيدلى بها ألغراض السجل الرسمي. 

  
   



N° 1 - 24 -  ١العدد  

 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

  قائمة مؤقتة بأسماء المتحدثين في المناقشة العامة في إطار الجلسات العامة  - ٥
  

  :٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٢يمثل ما يلي المعلومات الواردة حتى 
 

 بالنيابة عن الدول األعضاء في إقليم األمريكتين) البرازيل(سيتحدث مندوب         البرازيل
  (سيتحدث مندوب مالطة بالنيابة عن االتحاد األوروبي)        مالطة
  (سيلقي ممثل قطر بيان مجلس وزار الصحة العرب)        قطر
  الهند

  الصين
  األفريقي)بالنيابة عن الدول األعضاء في اإلقليم  كابو فيردي(سيتحدث مندوب       كابو فيردي

  الواليات المتحدة األمريكية
  (سيتحدث مندوب ألمانيا بالنيابة عن مجموعة البلدان العشرين)        ألمانيا

  بوركينا فاصو
  كندا

  المملكة المتحدة لبريطانيا 
  العظمى وأيرلندا الشمالية  

  ة عن حركة عدم االنحياز)(سيتحدث مندوب جمهورية فنزويال البوليفارية بالنياب    جمهورية فنزويال البوليفارية
  غانا
  فنلندا
  إثيوبيا

  المكسيك
  سنغافورة
  فرنسا

  باكستان
  أستراليا
  تايلند

  نيجيريا
  إندونيسيا
  إكوادور
  كينيا
  كوبا

  نيوزيلندا
  ماليزيا
  ملديف

  كوت ديفوار
  إيطاليا
  (سيتحدث مندوب قبرص بالنيابة عن وزراء الصحة بدول الكومنولث)        قبرص

  (سيتحدث مندوب سري النكا بالنيابة عن مجموعة البلدان الخمسة عشر)      سري النكا
  الفلبين
  شيلي

  االتحاد الروسي
  السنغال
  فييت نام

  جمهورية إيران اإلسالمية
  البرتغال
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  السويد
  جمهورية كوريا

  لكسمبرغ
  كولومبيا
  تركيا

  جنوب أفريقيا
  النرويج
  أنغوال

  سبانياأ
  المملكة العربية السعودية

  توانيايل
  تركمانستان

  موناكو
  أوروغواي
  سلوفينيا
  زامبيا
  بيرو
  التفيا

  أوكرانيا
  لبنان
  غابون

  بيالروس
  هندوراس

  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  إسرائيل

  جمهورية تنزانيا المتحدة
  اليابان
  بولندا

  الجمهورية الدومينيكية
  اليونان
  زمبابوي
  باراغواي
  تونس
  أوغندا

  بروني دار السالم
  الجزائر
  موريتانيا
  أيسلندا
  ناميبيا

  سوازيلند
     )الهادئ المحيط في الجزرية واألقاليم البلدانبالنيابة عن  جزر كوكسيتحدث مندوب (جزر كوك                  

  السلفادور
  جامايكا

  األرجنتين
  أنغوال
  بنما
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  بنن
  منغوليا

  موزامبيق
  كوستاريكا
  كازاخستان

  توغو
  سيشيل
  بربادوس
  أرمينيا

  أفغانستان
  الدانمرك
  لشتي -تيمور

  الكاميرون
    الشبكة الصحية لجنوب شرق أوروبا)بالنيابة عن  جمهورية مولدوفاسيتحدث مندوب (         جمهورية مولدوفا

  جورجيا
  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  جزر سليمان
  بنغالديش

  بوتان
  غواتيماال

  موريشيوس
  رومانيا
  نيكاراغوا
  العربية السورية الجمهورية
  كمبوديا

  دولة بوليفيا المتعددة القوميات
  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  أوزبكستان
  جزر القمر

  غينيا
  مدغشقر
  ألبانيا
  أندورا
  ناورو
  باالو
  هايتي

  ربيجانذآ
  جزر مارشال

  العراق
  

  الكرسي الرسولي
  االتحاد األفريقي

  االتحاد البرلماني الدولي
  فرسان مالطة
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  التبليغات -٦
  

  التسهيالت
 يلـزمهم مـا اسـتخدام فيـه يمكـنهم A.821 القاعة فيبجمعية الصحة  للمندوبين مخصص األعمال إلنجاز مركز يوجد
  .المستندات وتصوير النصوص معالجة تسهيالت من
  

  .في جميع األماكن المشتركة المهمة في قصر األمم أسالك بدون باإلنترنت لالتصال مجانية تسهيالت وتوجد
  http://www.who.int: العالمية الصحة منظمة موقع   -
  /http://apps.who.int/gb: التنفيذي والمجلس العالمية الصحة جمعية وثائق موقع   -
  

  للبيع المعروضة العالمية الصحة لمنظمةوالتذكارية  اإلعالمية المنتجات

 ١٣ البــوابتين بــين" Concordiaفــي القاعــة الجديــدة كونكورديــا " العالميــة الصــحة منظمــة مطبوعــات بيــع متجــر يقــع
 الصـــحة منظمـــة عـــن الصـــادرة اإلعالميـــة والمنتجـــات المطبوعـــات أحـــدث ويعـــرض المتجـــر .األمـــم قصـــر فـــي ١٥و

بيـع  متجـر ويفـتحذكارات المنظمـة. المتجـر أيضـًا تـ عـرضيو ٪. ٥٠ قدره بتخفيض وتباع اإلقليمية، ومكاتبها العالمية
 مـــنو  فـــي قصـــر األمـــم ١٦,٣٠إلـــى الســـاعة  ٩,٠٠مـــن الســـاعة  الجمعـــة إلـــى االثنـــين مـــن يوميـــاً  أبوابـــه المطبوعـــات

   .العالمية الصحة لمنظمة الرئيسي المقر في ١٦,٣٠ الساعة إلى ٩,٠٠ الساعة
  

  الشخصي البريد
 إلـى يـوم كـل يتوجهـوا أن المنظمـة مع الرسمية العالقات ذات الحكومية غير المنظمات وممثلي المندوبين من يرجى
  .إليهم الموجهة الدعوات وعلى تنتظرهم التي الرسائل وعلى الشخصي بريدهم على للحصول االستعالمات مكتب

  
  الطبية الخدمات

  .٠٢٢ ٩١٧ ٤٩٧١في إمكان المندوبين الذين يحتاجون إلى العناية الطبية االتصال على الهاتف رقم 
  

   )WHA Appجمعية الصحة العالمية ( تطبيق
، السـبعينيتيح لك تطبيق جمعية الصحة العالميـة تلقـي معلومـات محدثـة عـن برنـامج عمـل جمعيـة الصـحة العالميـة 

واالطــــــــــالع علــــــــــى الوثــــــــــائق مباشــــــــــرة علــــــــــى جهــــــــــازك المحمــــــــــول. ابحــــــــــث عــــــــــن "جمعيــــــــــة الصــــــــــحة العالميــــــــــة" 
)World Health Assembly فـــي "المتجـــر" أو امســـح "رمـــز االســـتجابة الســـريعة" أدنـــاه وقـــم بتنزيـــل التطبيـــق علـــى (

جهــازك. ويمكنــك الحصــول علــى تعريــف الهويــة وكلمــة المــرور الســتخدام التطبيــق بجــوار كابينــة التســجيل بجمعيــة 
  أيار/ مايو. ١٨الصحة العالمية بدءًا من 
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  المتواصل الفيديو بث
وجلسات اللجنة "أ" واللجنة "ب" والجلسات اإلعالمية التقنية بشأن فاشية اإليبوال على  سيجري بث الجلسة العامة

شبكة اإلنترنت بلغات األمم المتحدة الست. ويمكن مشاهدة هذا البث على حواسب ماك والحواسب الشخصية وعلى 
  ة ببرنامج ويندوز.جميع األجهزة المحمولة بما في ذلك أجهزة آيفون وآيباد وأندرويد والهواتف المدعم

  
  http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstreaming/ar/index.html :العربية
  http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstreaming/zh/index.html :الصينية
  http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstreaming/en/index.html :اإلنكليزية

  http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstreaming/fr/index.html :الفرنسية
 http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstreaming/ru/index.html :الروسية

  http://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstreaming/es/index.html :سبانيةاإل
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