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  N° 3  ٣العدد 
  May 2017 24 ٢٠١٧ أيار/ مايو ٢٤

  
  

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٤ األربعاء برنامج االجتماعات ليوم
  

  الجلسة العامة  الساعة
  قاعة الجمعية

  اللجنة "أ"
  XVIIIالقاعة 

  الثالثةالجلسة   السادسة الجلسة العامة  ٩,٠٠
  الجلسة الرابعة  السابعة العامة الجلسة  ١٤‚٣٠

  
  البريد الشخصي      المحتويات

تُتـــــاح خـــــدمات الترجمـــــة الفوريـــــة باللغـــــات الرســـــمية     ٢    ........................برنامج عمل جمعية الصحة  -١
ســـبانية) (العربيـــة والصـــينية والفرنســـية والروســـية واأل

 لمســاعدة الوفــود علــى متابعــة المناقشــات. ولضــمان
ترجمــــة البيانــــات بــــأكبر قــــدر مــــن الدقــــة والوضــــوح، 
ُيرجــى مــن الوفــود إرســال نســخة مــن البيانــات التــي 

ــــي  ــــوان اإللكترون ــــى العن ــــالي يعتزمــــون إلقاءهــــا إل الت
interpret@who.int بثالثــين دقيقــة ، قبــل ذلــك

ات على األقـل. وللحصـول علـى المزيـد مـن المعلومـ
ـــى  عـــن طـــول البيانـــات وٕالقائهـــا ُيرجـــى االطـــالع عل

  من الجريدة. ٤الفرع 
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    ١٣    .........................  الجلسات اإلعالمية التقنية  -٣
    .................................  االجتماعات األخرى  -٤
    ................  الجلسات في المناقشة سير ترتيبات  -٥
  فيقائمة مؤقتة بأسماء المتحدثين في المناقشة العامة   -٦

    ..........................  الجلسات العامةإطار  في  
    ........................................  التبليغات  -٧
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    تطبيق جمعية الصحة العالمية
لحصــول علــى معلومــات ُمحّدثــة عــن برنــامج المجــال أمــامكم لالصــحة العالميــة  جمعيــة تطبيــقيتــيح 
البحــث عــن كم المتنّقــل. وبإمكــانكم جهــاز  علــى مباشــرة الوثــائقٕاتاحــة و جمعيــة الصــحة العالميــة  عمــل

 أدنــاهالمبّينــة  "الســريعة االســتجابةشــيفرة "مســح  وســتودع المعلومــات أفــي م "العالميــة الصــحة"جمعيــة 
فــي  التســجيلمــن المقصــورة المجــاورة لمكتــب الحصــول  يمكــنكمــا م. جهــازكعلــى وتحميــل التطبيــق 

  .لتطبيقغراض استعمال هذا اوكلمة المرور ألمعّرف اسم المستعمل  على جمعية الصحة العالمية
  

    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: 
د جمعيـــة الصـــحة العالميـــة قـــد أصـــبحت مشـــددة علـــى ونـــود أيضـــًا أن نـــذكركم بـــأن عمليـــات الفحـــص األمنـــي طـــوال انعقـــا

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

  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  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

  ٧٠/٥٨وج ٧٠/٦جتان الوثيق  

  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية المقترحة   -  ٢-١١البند 

  ٢معلومات/ /٧٠وج ٧٠/٥٩وج ٧٠/٧الوثائق ج  
  ٦/ معلومات/٧٠وج ٥/ معلومات/٧٠وج

  التأهب والترصد واالستجابة  (تابع) ١٢البند 

  الطوارئ الصحية  -  (تابع) ١-١٢البند 
لجنـــــة اإلشـــــراف االستشـــــارية المســـــتقلة لبرنـــــامج المنظمـــــة للطـــــوارئ  •   

  الصحية
  ٧٠/٨ج الوثيقة  
  استجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق •   
  ٧٠/٩ج الوثيقة  
  والتطوير فيما يتعلق باألمراض الوبائية المحتملة البحث •   
  ٧٠/١٠الوثيقة ج  
  تنسيق القوى العاملة الصحية في الطوارئ ذات العواقب الصحية •   
  ٧٠/١١الوثيقة ج  و

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

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

  ٥ق١٤٠م تالقرار 
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 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

  شلل األطفال  -  ٣-١٢ البند
  ٤مؤتمر/أ/  /٧٠وج ١ إضافة ٧٠/١٤وج ٧٠/١٤جائق الوث  
  شلل األطفال عنالمعلومات  أحدث  •  
  األطفال شلل مجال في االنتقال تخطيط  •  
  

  ٢٠١٧مايو أيار/  ٢٥الخميس، 
  

  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  - XVIIIالقاعة   الجلستان الخامسة والسادسة للجنة "أ"
  التأهب والترصد واالستجابة  (تابع) ١٢البند 
  استعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة  -  ٥-١٢ البند

  ٨أ/ مؤتمر/ /٧٠وج ٧٠/٥٧وج ٧٠/١٧الوثائق ج      
  الصحية الُنظم  ١٣البند 
الرفيعــة  المتحــدةالمــوارد البشــرية الصــحية وتنفيــذ مضــامين هيئــة األمــم   -  ١-١٣البند 

  المستوى المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو االقتصادي
  ٥أ/ مؤتمر/ /٧٠وج ٧٠/١٨ج الوثيقتان  

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 
  التوسيم/ المغشوشة/ المزيفةالمغشوشة 

   ١إضافة  ٧٠/٢٣وج ٧٠/٢٣ائق جالوث  
  )٦(١٤٠م ت، المقرر اإلجرائي ١/ سجالت/١٤٠/٢٠١٧م تو
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 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

  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،
  ١مؤتمر/ ب/ /٧٠وج ٧٠/٣٩جالوثيقتان   

  الشؤون المالية  (تابع) ٢٠البند 

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

  ٤/ معلومات/٧٠وج ٧٠/٥٨وج ٧٠/٤٠جائق الوث  

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
  ٧٠/٦٠وج ٧٠/٤١جتان الوثيق  

  ٢٠١٩-٢٠١٨جدول تقدير االشتراكات للفترة   -  ٤-٢٠البند 
  ،١/ سجالت/١٤٠/٢٠١٧م تو ٧٠/٤٢ج الوثيقتان  

  ٦ق١٤٠ت  مالقرار 
    ٢٠١٧/ مايو أيار ٢٦الجمعة، 

  ٩,٠٠الساعة  -قاعة الجمعية   الثامنةالجلسة العامة 
  الجوائز   ٧البند 

  ١/ معلومات/٧٠الوثيقة ج  

  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي   ٦البند 
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  (تابع) 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 

  ٧أ/ مؤتمر/ /٧٠وج ٧٠/٢٤ج الوثيقتان  



N° 3 - 5 -  ٣العدد  

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

  األمراض السارية  ١٤البند 
  باللقاحاتخطة العمل العالمية الخاصة   -  ١-١٤البند 

  ١مؤتمر/ أ/ /٧٠وج ٧٠/٢٥جتان الوثيق  
  االستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل  -  ٢-١٤البند 

  ١إضافة  ١تنقيح  ٧٠/٢٦وج ١تنقيح  ٧٠/٢٦ج لوثيقتانا  

  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 
  ،١/ سجالت/١٤٠/٢٠١٧م تو ٧٠/٢٧ج الوثيقتان  

  ٧ق١٤٠ت  مالقرار 

  مومية للخرفخطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية الع مسّودة  -  ٢-١٥البند 
  ،١/ سجالت/١٤٠/٢٠١٧م تو ٧٠/٢٨الوثيقتان ج  

  )٧(١٤٠م تالمقرر اإلجرائي 

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 

  ٧٠/٦١وج ٧٠/٤٣جتان الوثيق  

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  -  ٢-٢١البند 
  ٧٠/٦٢وج ٧٠/٥٦وج ٧٠/٤٤جائق الوث  

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

  ٧٠/٦٣وج ٧٠/٤٥جتان الوثيق  

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

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

  ٩ق١٤٠ت  مالقرار 



N° 3 - 6 -  ٣العدد  

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

تقريــر مجلــس الصــندوق المشــترك للمعاشــات التقاعديــة لمــوظفي األمــم   -  ٤-٢٢البند 
  المتحدة

  ٧٠/٤٨جالوثيقة   
تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة   -  ٥-٢٢البند 

  العالمية
  ٧٠/٤٩الوثيقة ج  

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

  الساريةغير األمراض   (تابع) ١٥البند 
  العمومي لمشكلة المخدرات العالميةالُبعد الصحي   -  ٣-١٥البند 

  ٦أ/ مؤتمر/ /٧٠وج ٧٠/٢٩ج الوثيقتان  
  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية  -  ٤-١٥البند 

  ٧٠/٣٠الوثيقة ج  
  تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال: خطة التنفيذ  -  ٥-١٥البند 

   ٧٠/٣١ج لوثيقةا  
  

 ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٩االثنين، 

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

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

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

  ٣مؤتمر/ أ/ /٧٠وج ٧٠/٣٣جتان الوثيق  
  الوقاية من الصمم وفقدان السمع  -  ٨-١٥البند 

  ١ق١٣٩ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٩/٢٠١٦م تو ٧٠/٣٤الوثيقتان ج  

  تعزيز الصحة طيلة العمر  ١٦ البند
  ٢٠٣٠التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام   -  ١-١٦البند 

  ٢مؤتمر/ أ/ /٧٠وج ٧٠/٣٥جتان الوثيق  
دور قطاع الصحة فـي الـنهج االسـتراتيجي لـإلدارة الدوليـة للمـواد الكيميائيـة   -  ٢-١٦البند 

  وما بعده ٢٠٢٠من أجل تحقيق هدف عام 
  ٧٠/٣٦الوثيقة ج  
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  االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق  -  ٣-١٦البند 
  ): صحة المراهق٢٠٣٠-٢٠١٦(

  ٧٠/٣٧الوثيقة ج  

  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 ٧٠/٦٤وج

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

  الدول المشاركة مع الجهات الفاعلة غير  -  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)
  ٧٠/٦٥وج ٧٠/٥٤جتان الوثيق  

  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 
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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 

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(( 
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    ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١األربعاء، 
  ٩,٠٠الساعة  -  XVIIIالقاعة  الجلسة الرابعة عشرة للجنة "أ"

  وضع القرارات والتقارير في صيغتها النهائية

  

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

  اختتام جمعية الصحة  ٩البند 
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  تقرير عن االجتماعات  -٢

 الرابعةالجلسة العامة 
   )سورينام( السيد باتريك بنغيل  : الرئيس 

  السبعين العالمية الصحة جمعية رئيسالنائب الرابع ل  
  السيد ناندي توين غالسي (جزر كوك)  وبعد ذلك:

  النائب األول لرئيس جمعية الصحة العالمية السبعين  
  عامة مناقشة (تابع) ٣ البند

مع إيـالء عنايـة خاصـة لموضـوع "بنـاء ُنظـم أفضـل مـن  ٣الرئيس النظر في البند  استأنف  
 المنبــر،المتحــدثين األولــين إلــى  الــرئيس اودعــ ".المســتدامةأجــل الصــحة فــي حقبــة التنميــة 

 مــن كــل منــدوبو المتحــدثين هــذين بعــد الكلمــة وتنــاولالتفيــا ومنــدوب ماليزيــا.  وهمــا منــدوب
ملديف ونيوزيلندا وٕايطاليا وكوت ديفـوار وقبـرص (الـذين تحـدثوا بالنيابـة عـن وزراء الصـحة 
بدول الكومنولث) وسـري النكـا (الـذي تحـدث بالنيابـة عـن مجموعـة البلـدان الخمسـة عشـر) 
والفلبــــين وشــــيلي واالتحــــاد الروســـــي وٕاندونيســــيا والســــنغال وفييـــــت نــــام والبرتغــــال والســـــويد 

كســمبرغ وكولومبيــا وجنــوب أفريقيــا والنــرويج وجمهوريــة إيــران اإلســالمية وجمهوريــة كوريــا ول
  وأسبانيا والمملكة العربية السعودية وليتوانيا وتركمانستان وأيسلندا وتركيا وبولندا.

  التقرير األول للجنة "أ" مسّودة -
علـــى  ٧٠/٦٨التقريـــر األول للجنـــة "أ"، الوثيقـــة (مســـّودة) جقـــرأ الـــرئيس (ســـورينام) مســـّودة 

  مسامع الحضور، وفيه قرار واحد بعنوان:
  الصومال :في سداد المساهمات المتأخرات  - 
  واعُتمد القرار واعتمدت مسّودة التقرير األول للجنة "أ".  

  عامة مناقشة  (تابع) ٣ البند
ودعــا المتحــدثين مــن الوفــود التاليــة إلــى أخــذ الكلمــة:  ٣اســتأنف الــرئيس النظــر فــي البنــد   

  سلوفينيا وتونس وغابون ومالي ولبنان وأوكرانيا وهندوراس.
  

    الجلسة الثانية للجنة "أ"
  الدكتورة حنان محمد الكواري (قطر)  الرئيسة:  

  (فيجي) السيد فيليب ديفيز  وبعد ذلك:
  المالية الشؤون  ٢٠ البند
  "ب")(منقول من اللجنة الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات"   -  ٣-٢٠البند 

افتتحت الرئيسة مناقشة البند الفرعـي ودعـت األمانـة إلـى تقـديم مشـروع القـرار الـوارد فـي   
. ودعـــت الرئيســـة الحضـــور إلـــى اإلدالء بتعليقـــاتهم. وأجابـــت األمانـــة ٧٠/٦٧الوثيقـــة ج

  على المسائل التي ُأثيرت واعتمدت اللجنة مشروع القرار.
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  "أ" للجنة األول التقرير مسّودة  -
ر (يـــوانيس باســـكوزوس [اليونـــان]) إلـــى قـــراءة مســـّودة التقريـــر األول دعـــت  الرئيســـة الُمقـــرِّ

  قرار واحد بعنوان: ا، على مسامع الحضور، وفيه٧٠/٦٨للجنة "أ"، الوثيقة (مسّودة) ج
  الصومال - في سداد المساهمات المتأخرات  -

  واعُتمد التقرير األول للجنة "أ".
  التأهب والترصد واالستجابة  (تابع) ١٢البند 
  الطوارئ الصحية  (تابع) ١-١٢البند 

    و
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  (تابع) ٤-١٢البند 

ن إلــــى تقــــديم يودعــــت الحاضــــر  ينالفــــرعي ينالبنــــد مناقشــــةبــــاب  افتتــــاح الرئيســــة أعــــادت  
نظـرًا  للجنـة "أ" الحقـةالتعليقات. وُأعلن أن مناقشة البنـدين الفـرعيين سُتسـتأنف فـي جلسـة 

  .لضيق الوقت
  الجلسة. وُأرجئت

    الجلسة العامة الخامسة
  األستاذة فيرونيكا سكفورتسوفا (االتحاد الروسي)  :الرئيسة  

  جمعية الصحة العالمية السبعين ةرئيس  
  تليها جلسة عامة) مغلقة(جلسة  العامالمدير  منصب  (تابع) ٤البند 
  المدير العام تعيين  ٢-٤ البند

ُدعـــي المرشـــحون لمنصـــب المـــدير العـــام إلـــى إلقـــاء كلمـــة علـــى الجمعيـــة بالترتيـــب التـــالي   
  (على نحو ما تقرر في الجلسة العامة الثانية):

   غيبرييسوس أدهانوم تيدروسالدكتور   -١  
   نابارو ديفيد الدكتور  -٢
  نيشتار اساني الدكتورة  -٣

  العامعقد المدير  -  ٣-٤ البند
المــدير  تعيــين ٢ق٧٠ج ص عدعــت الرئيســة مكتــب المستشــار القــانوني إلــى قــراءة القــرار   

تيـــــدروس أدهـــــانوم ، الـــــذي اعُتمـــــد فـــــي جلســـــة مغلقـــــة، وأعلنـــــت انتخـــــاب الـــــدكتور العـــــام
لمنصـــب مـــدير عـــام منظمـــة الصـــحة العالميـــة. وبنـــاًء علـــى دعـــوة الرئيســـة،  غيبرييســـوس

ـــيم  ُألقيـــت بيانـــات مـــن جانـــب منـــدوبي كـــل مـــن الجزائـــر (الـــذي تحـــدث بالنيابـــة عـــن اإلقل
األفريقي) واإلكوادور (الذي تحـدث بالنيابـة عـن إقلـيم األمـريكتين) والمغـرب (الـذي تحـدث 

(الــذي تحــدث بالنيابــة عــن اإلقلــيم األوروبــي) بالنيابــة عــن إقلــيم شــرق المتوســط) وتركيــا 
وٕاندونيســـيا (الـــذي تحـــدث بالنيابـــة عـــن إقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا) واليابـــان (الـــذي تحـــدث 
بالنيابــة عــن إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ) وباكســتان والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى 

  يرلندا الشمالية وٕاثيوبيا.أو 
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علـــى مســـامع  العـــام المـــدير عقـــد ٣ق٧٠ج ص عقـــرار وقـــرأ مكتـــب المستشـــار القـــانوني ال  
  الحاضرين. ووقع المدير العام المنتخب على العقد ثم ألقى كلمة على جمعية الصحة.

عـــن التقـــدير للـــدكتورة  اإلعـــراب ٤ق٧٠ج ص عثـــم قـــرأ مكتـــب المستشـــار القـــانوني القـــرار   
  على مسامع الحاضرين. تشان مارغريت

وبنـاًء علــى دعــوة الرئيســة، ألقــى منــدوبو كــل مـن أنغــوال (الــذي تحــدث بالنيابــة عــن اإلقلــيم   
األفريقــي) وســورينام (الــذي تحــدث بالنيابــة عــن إقلــيم األمــريكتين) والبحــرين (الــذي تحــدث 
بالنيابــة عــن إقلــيم شــرق المتوســط) ومالطــة (الــذي تحــدث بالنيابــة عــن اإلقلــيم األوروبــي) 

دث بالنيابة عن إقليم جنوب شرق آسيا) ونيوزيلندا (الـذي تحـدث بالنيابـة وتايلند (الذي تح
  عن إقليم غرب المحيط الهادئ) والصين، بكلمة على الجمعية.

ثـــم انتقلـــت الكلمـــة إلـــى منـــدوب األمـــم المتحـــدة الـــذي تحـــدث بالنيابـــة عـــن برنـــامج األمـــم   
المتحدة اإلنمائي ومنظمـة األمـم المتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف). وألقـى المـدير العـام كلمـة 

  على الجمعية ثم اختتمت الجلسة.
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  الجلسات اإلعالمية التقنية   - ٣
  

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 

حــة األعلــى مردوديــة. فاللقاحــات ال تحــول دون حــدوث امــازال التمنيــع ُيعــد مــن بــين تــدخالت الصــحة العموميــة المت
التعليم المعاناة والموت المرتبطين باألمراض المعدية فحسب، بل وتساعد أيضًا على الوفاء باألولويات الوطنية مثل 

والتنمية االقتصادية. وكان اإلقرار باإلمكانات الضخمة للقاحـات والتمنيـع بمثابـة القـوة الدافعـة لعقـد اللقاحـات وخطـة 
العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات اللــذين اعتمــدتهما جميــع الــدول األعضــاء فــي جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة 

المـــدة لهـــذه الخطـــة إلـــى أنـــه علـــى الـــرغم مـــن وجـــود بعـــض الجوانـــب ُيشـــير التقريـــر المرحلـــي لمنتصـــف والســـتين. و 
وأننـا لسـنا علـى الطريـق الصـحيح  اتسـم بـالبطءالمضيئة، فإن التقدم اإلجمالي صوب تحقيق أهداف وغايات الخطة 

  .٢٠٢٠لبلوغ الغايات المحددة لعام 
العـودة إلـى  فـي إمكاننـاى التفـاؤل بأنـه وُيشير التقدم الباهر الذي ُأحرز فـي بعـض البلـدان إلـى أن هنـاك مـا يـدعو إلـ

المســــار الصــــحيح إذا مــــا اضــــطلعت الحكومــــات الوطنيــــة بالقيــــادة القويــــة والتصــــريف الجيــــد لشــــؤون بــــرامج التمنيــــع 
الوطنية، واضطلع جميع أصحاب المصلحة بالعمل الجماعي والمتسق فـي الوقـت نفسـه. ومـع ذلـك فهنـاك عـدد مـن 

امية إلى مواصلة تسريع التقدم، بمـا فـي ذلـك هشاشـة الـُنظم الصـحية فـي العديـد مـن التحديات التي تعوق الجهود الر 
نتيجـــة النتشـــار الرســـائل الكاذبـــة بشـــأن عـــدم  التـــردد فـــي أخـــذ اللقـــاحوزيـــادة  اتالبلـــدان، والطـــوارئ اإلنســـانية والفاشـــي

  مأمونية اللقاحات والتمنيع.
 والعقبات في سبيل بلوغوستتيح الجلسة اإلعالمية التقنية فرصة لتبادل الخبرات من أجل زيادة فهم بعض التحديات 

ها بعــض األقــاليم والبلــدان، وٕادراك كيــف المستخلصــة مــن النجاحــات التــي شــهد األهــداف الوطنيــة والعالميــة، والعبــر
لمسار الصحيح صوب تحقيق األهداف الطموحة التـي حـددتها يمكننا اليوم االستناد إلى هذه النجاحات للعودة إلى ا

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات.
  

 VIIالقاعة     ٢٠١٧/ مايو أيار ٢٥، الخميس
  االلتزامات المستدامة واإلنجازات الملموسةالتغطية 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

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

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

  .التحالف المعني بالمناخ والهواء النقي
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  االجتماعات األخرى   - ٤
  . السبعينجمعية الصحة العالمية خالل  علمت األمانة أن االجتماعات التالية سُتعقد

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٤ ،األربعاء
    

  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 

تعزيز العمل المنسـق والمشـترك بـين القطاعـات لزيـادة االسـتثمار فـي القـوى العاملـة 
األرجنتــين  . تنظمــه وفــود٢٠٣٠الصــحية واالجتماعيــة: صــوب تحقيــق خطــة عــام 

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

التــي تبــذلها مجموعــة "بــريكس" لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة الجهــود 
تحسين الُنظم المتكاملة لتقديم 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 والبرتغال وسلوفينيا والسويد وسويسـرا وأوروغـواي والشـراكة مـن أجـل 
األيـدز بمكافحـة األمـم المتحـدة المشـترك المعنـي صحة األم والوليد والطفل وبرنـامج 

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

أثر توصيات تقرير الفريق الرفيع المستوى التابع لألمـين العـام لألمـم المتحـدة بشـأن 
إتاحــــة األدويــــة للمجموعــــات الســــكانية الســــريعة التــــأثر. تنظمــــه وفــــود دولــــة بوليفيــــا 

 .وجمهورية فنزويال البوليفارية لمتعددة القوميات والهند والمغرب وأوغنداا

  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 



N° 3 - 16 -  ٣العدد  

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

  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 

  لصحي.ومنظمة ستشتنغ الدولية للعمل ا 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 

غيــر رســمي مــع وزراء الصــحة بالبلــدان المتضــررة بالــدودة الغينيــة. تنظمــه  اجتمــاع
  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 

فـــي إقلـــيم األمـــريكتين (المكتـــب اإلقليمـــي لألمـــريكتين/  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 

  الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة. اجتماع وفود

  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 

  وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.اجتماع 

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIII القاعة

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

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

تنظمـه الشراكة من أجل إحداث تحول في الُنظم الصـحية: تقـدير الخبـرات المكتسـبة. 
  السعودية وتركيا. العربية وفود البحرين وٕاثيوبيا وجمهورية مولدوفا والمملكة

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  IXالقاعة 

بناء القدرات من أجل االبتكار واإلتاحـة: محاربـة أمـراض المنـاطق المداريـة المهملـة. 
ات المتحدة تنظمه وفود بنغالديش ومصر وٕاندونيسيا وناميبيا والفلبين وسويسرا والوالي

  األمريكية.
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  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

 –صوب تحقيق صحة العينين للجميع: تقييم التقدم الُمحرز في خطة العمل العالمية 
هي اإلجـراءات الناجحـة وٕالـى أيـن ننطلـق بعـد ذلـك؟ تنظمـه وفـود أسـتراليا والنمسـا  ما

ــا ثيوبيــا وغواوإ  والتشــيككــوك  وجــزرو والصــين فاصــ وبوركينــا تيمــاال وٕاندونيســيا وكيني
لطــة وباكســتان وتونغــا ومؤسســة فريــد هولــوز والوكالــة الدوليــة للوقايــة مــن العمــى اوم

  ومؤسسة أوربيس الدولية.
  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

الجهـــود المبذولـــة تحـــت القيـــادة الُقطريـــة للقضـــاء علـــى المالريـــا. تنظمـــه وفـــود أنغـــوال 
  و ونيوزيلندا والواليات المتحدة األمريكية. وبوتسوانا وٕاثيوبيا وموناك

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXة القاع

دور الجيـــل المقبـــل فـــي التصـــدي لألمـــراض غيـــر الســـارية. تنظمـــه رابطـــة الكومنولـــث 
  للصيادلة واالتحاد الدولي لرابطات طلبة الطب.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

مـــن أجـــل تحقيـــق مجتمـــع شـــامل  تـــأثراً  األســـرعمعالجـــة صـــحة المجموعـــات الســـكانية 
مهوريـة إيـران اإلسـالمية وجوٕاندونيسـيا للجميع. تنظمه وفود البرازيل وكمبوديـا وفرنسـا 

والســــنغال  والنــــرويج والفلبــــين وجمهوريــــة الو الديمقراطيــــة الشــــعبية وميانمــــار واليابــــان
  وفييت نام.وتايلند وجنوب أفريقيا 

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٦ ،الجمعة
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األمريكي التـابع للمنظمـة (المكتـب اإلقليمـي 
  ألمريكتين). / مجموعة اكتينيلألمر 

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

 اجتمــــــــــاع وفــــــــــود الــــــــــدول األعضــــــــــاء فــــــــــي اإلقلــــــــــيم األفريقــــــــــي التــــــــــابع للمنظمــــــــــة.
  

  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 

التوســـع فـــي إتاحـــة الرعايـــة الجراحيـــة الطارئـــة واألساســـية والتخـــدير مـــن أجـــل تحســـين 
الـــُنظم الصـــحية والتنميـــة المســـتدامة. تنظمـــه وفـــود أســـتراليا والصـــين وٕاثيوبيـــا وكينيـــا 

 وجمهوريــــة تنزانيــــا المتحــــدة والواليــــات المتحــــدةوتونغــــا ومنغوليــــا وناميبيــــا ونيكــــاراغوا 
ـــة وفييـــت ـــام وزامبيـــا وز  األمريكي ـــةن ـــة الجـــراحين الدولي ـــابوي وكلي ومجلـــس الكنـــائس  مب

  .العالمي
  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIالقاعة 

القضاء على السل في خطة التنمية المستدامة. ينظمه وفـدا االتحـاد الروسـي وجنـوب 
  أفريقيا.
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  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

نقاش حول دور التعـاون اإلقليمـي فـي بنـاء اُألطـر التنظيميـة والقانونيـة الخاصـة  حلقة
ـــبالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا ي دار الســـالم . تنظمهـــا وفـــود برون

وٕاندونيســـيا وٕايطاليــــا وجمهوريــــة الو الديمقراطيــــة الشـــعبية وماليزيــــا وميانمــــار والفلبــــين 
  وسنغافورة وتايلند وفييت نام.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

نظمــه يحمايــة مأمونيــة الــدم للمرضــى الــذين يخضــعون لعمليــات نقــل الــدم المتكــررة. 
التحـــالف الــــدولي لمنظمـــات المرضــــى والجمعيـــة الدوليــــة لنقـــل الــــدم واالتحـــاد الــــدولي 

  والنقي.للثالسيميا واالتحاد العالمي للناعور (الهيموفيلي) والشبكة العالمية لزرع الدم 
  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

عـــدم تـــرك أي أحـــد خلـــف الركـــب فـــي أهـــداف التنميـــة المســـتدامة: مبـــادئ اإلنصـــاف 
والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان من السياسة إلى الممارسة. تنظمـه وفـود كنـدا 

  .سبانياأو  وشيلي وٕاندونيسيا ومنغوليا وموزامبيق ونيبال والنرويج

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

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

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

 اجتمــــــــــاع وفــــــــــود الــــــــــدول األعضــــــــــاء فــــــــــي اإلقلــــــــــيم األفريقــــــــــي التــــــــــابع للمنظمــــــــــة.
  

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا  القاعة

  بلدان الشمال األوروبي.اجتماع مجموعة 

  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

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

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٩ ،االثنين
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األمريكي التـابع للمنظمـة (المكتـب اإلقليمـي 
  ألمريكتين). ا مجموعةكتين/ يلألمر 

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

 اجتمــــــــــاع وفــــــــــود الــــــــــدول األعضــــــــــاء فــــــــــي اإلقلــــــــــيم األفريقــــــــــي التــــــــــابع للمنظمــــــــــة.
  

  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 

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

  ١٩:٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

سد الفجوة بين البّينات والسياسات: دور البرلمانيين في إحراز التقدم في خطة التنمية 
والبرنــــامج  ،. تنظمــــه وفــــود النمســــا وبــــنغالديش والكــــاميرون٢٠٣٠المســــتدامة لعــــام 
والتطوير والتدريب على بحوث اإلنجاب البشري المشترك بين برنامج الخاص للبحث 

األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسـكان واليونيسـيف ومنظمـة الصـحة 
  .، وأمانة المنظمةواالتحاد البرلماني الدولي ،العالمية والبنك الدولي

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

المجتمعيـــــــون كعامـــــــل محفـــــــز فـــــــي تنفيـــــــذ توصـــــــيات اللجنـــــــة العـــــــاملون الصـــــــحيون 
ـــــة الصـــــحية والنمـــــو االقتصـــــادي. تنظمـــــه شـــــركة  الرفيعـــــة ـــــة بالعمال المســـــتوى المعني
ــــــــف ــــــــة  أمري ــــــــز األفريقي ــــــــة  a)mref Health Afric(Aهلي ــــــــز الدولي وشــــــــركة إنترهلي

(International InntraHealth Inc.)  

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣٠ ،الثالثاء
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

اجتمــاع وفــود الــدول األعضــاء فــي اإلقلــيم األمريكــي التــابع للمنظمــة (المكتــب اإلقليمــي 
  ). مجموعة األمريكتينكتين/ يلألمر 

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

 اجتمـــــــــــاع وفـــــــــــود الـــــــــــدول األعضـــــــــــاء فـــــــــــي اإلقلـــــــــــيم األفريقـــــــــــي التـــــــــــابع للمنظمـــــــــــة.
  

  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 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.

  ٨,٤٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIقاعة 

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

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

هولنـــــدا  تجســـــيد المســـــتقبل: كيفيـــــة تحســـــين الحالـــــة التغذويـــــة للمـــــراهقين. ينظمـــــه وفـــــدا
  والتحالف العالمي لتحسين التغذية.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

خطـر يهـدد التنميـة. تنظمـه وفـود  - ٢٠١٧إحياء اليوم العالمي لالمتناع عن التدخين 
  أستراليا وبوتان وٕاستونيا وجورجيا والهند والمغرب وبنما والسنغال وأوغندا. 
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 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١ ،األربعاء

  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.

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

  ترتيبات سير المناقشة في الجلسات  - ٥
 

  الجلسة العامة
، بشــأن إصــالح جمعيــة الصــحة، أن تتخــذ المــديرة العامــة الترتيبــات المناســبة إلجــراء ٢١-٥٢ج ص عطلــب القــرار 

ع إلقــاء البيانــات الجماعيــة أو اإلقليميــة أثنــاء المناقشــة العامــة.  النقــاش فــي جلســة عامــة مقتضــبة، ولهــذه الغايــة ُشــجِّ
كلمــة). ويمكــن أن  ٥٥٠مــس دقــائق (وُيرجــى مــن المنــدوبين أن يقصــروا بيانــاتهم الفرديــة فــي هــذه المناقشــة علــى خ

  كلمة). ١١٠٠تمتد بيانات المجموعات أو البيانات اإلقليمية حتى عشر دقائق (
مة إخطار مكتب األجهزة وينبغي للمندوبين الذين يودون إدراج أسمائهم في قائمة المتحدثين في إطار المناقشة العا

). وينبغــي تقــديم نســخ مــن البيانــات، وُيفضــل piazzap@who.intذلــك عــن طريــق البريــد اإللكترونــي (الرئاســية و 
  ) A656تب مساعد أمين الجمعية (القاعة ) أو تسليمها إلى مكinterpret@who.ingtإرسالها بالبريد اإللكتروني (

  التنمية المستدامة"موضوع المناقشة العامة "بناء ُنظم أفضل من أجل الصحة في حقبة 
ُوضعت األهداف وتحددت الغايات ونوقشت طرق العمل. وهناك اآلن اتفاق واسع النطاق على أن التمتع بالصـحة 
والعافيــة يتوقــف علــى اإلدمــاج االجتمــاعي، والرخــاء المشــترك، وحمايــة البيئــة، وعلــى أنــه يســهم فيهــا جميعــًا. وُتمثــل 

عـــًا وفرصـــة لبنـــاء ُنظـــم أفضـــل مـــن أجـــل الصـــحة والعافيـــة، بتعزيـــز الـــُنظم داف ٢٠٣٠خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام 
الصــحية فــي حــد ذاتهــا مــن أجــل تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، وبــاإلقرار بــأن الصــحة تــرتبط بإنتاجيــة الــُنظم 

  األخرى، أي الزراعة والتعليم والعمل والطاقة والبيئة واالقتصاد.
الوقايــة مــن المــرض وتعزيــز الصــحة والعــالج والتأهيــل والرعايــة الملطفــة. وهــي وتســهم الــُنظم الصــحية المحّســنة فــي 

تقوم على أساس العدل (عدم تـرك أي أحـد خلـف الركـب)، ويحركهـا االسـتثمار، وتـدار باسـتخدام المـوارد المتجـددة، 
الســبعون  وتســتند إلــى العلــوم واالبتكــار، وتخضــع للمســاءلة عــن طريــق القيــاس. وســتكون جمعيــة الصــحة العالميــة

منتـــدى لعـــرض وتبـــادل المكاســـب الصـــحية التـــي يمكـــن تحقيقهـــا باتبـــاع كـــل هـــذه الســـبل ســـعيًا إلـــى تحقيـــق التنميـــة 
  المستدامة.

  االجتماعات األخرى
زيــــة والفرنســــية والروســــية تُتــــاح خــــدمات الترجمــــة الفوريــــة إلــــى اللغــــات الســــت الرســــمية (العربيــــة والصــــينية واإلنكلي

) لمســـاعدة المنـــدوبين علـــى متابعـــة المناقشـــات. وُيرجـــى مـــن المنـــدوبين إرســـال نســـخة مـــن البيانـــات التـــي ســبانيةواأل
 مــــوظفي المــــؤتمر) أو تســــليم نســــخة ورقيــــة إلــــى who.int@interpretيعتزمــــون إلقاءهــــا بالبريــــد اإللكترونــــي علــــى (

ع ذلك المندوبين مـن إدخـال تعـديالت علـى الموجودين في القاعة قبل إلقاء البيان بثالثين دقيقة على األقل. وال يمن
ر المزيـد مـن الوضـوح والدقـة فـي جميـع اللغـات. وُيرجـى إدراج اسـم البلـد/ المجموعـة البيان أثناء إلقائـه، ولكنـه سيّسـ

والجلســـة (مثـــل الجلســـة العامـــة أو جلســـة اللجنـــة "أ" أو اللجنـــة "ب" أو جلســـة المجلـــس التنفيـــذي) ورقـــم بنـــد جـــدول 
  لة تحت عنوان "الموضوع" في أعلى البيان. األعمال ذي الص

كلمـة)، وأال تزيـد بيانـات  ٣٣٠وينبغي أال تزيد بيانـات األفـراد التـي ُتلقـى فـي اللجنتـين "أ" و"ب" علـى ثـالث دقـائق (
كلمة). وُيرجى من المندوبين التحدث أثنـاء إلقـاء البيانـات بالسـرعة المعتـادة،  ٥٥٠المجموعات على خمس دقائق (

التحدث بسرعة قد يعوق وضوح الترجمة ودقتها. وُتعامـل البيانـات المقدمـة مسـبقًا علـى أنهـا سـرية ويجـري  حيث إن
  التحقق من مطابقتها للبيانات التي ُيدلى بها ألغراض السجل الرسمي. 
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  قائمة مؤقتة بأسماء المتحدثين في المناقشة العامة في إطار الجلسات العامة  - ٦
  

  العراق
  بيرو

  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  موناكو
  أنغوال

  إسرائيل
  جمهورية تنزانيا المتحدة

  زامبيا
  اليابان

  غينيا االستوائية
  أوروغواي
  بيالروس
  اليونان
  زمبابوي
  باراغواي
  أوغندا

  بروني دار السالم
  الجزائر
  موريتانيا
  ناميبيا

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

  األرجنتين
  بنما
  بنن

  موزامبيق
  نيبال

  كوستاريكا
  كازاخستان

  منغوليا
  توغو

  بنغالديش
  سيشيل
  بربادوس
  أرمينيا

  أفغانستان
  الدانمرك
  لشتي -تيمور
  غيانا

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

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

  جمهورية الكونغو الديمقراطية
  جزر سليمان

  بوتان
  غواتيماال

  موريشيوس
  رومانيا
  نيكاراغوا

  الجمهورية العربية السورية
  كمبوديا

  دولة بوليفيا المتعددة القوميات
  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  أوزبكستان
  جزر القمر

  غينيا
  مدغشقر
  ألبانيا
  أندورا
  ناورو
  باالو
  هايتي

  آذربيجان
  جزر مارشال

  النيجر
  سان تومي وبرينسيبي

  جيبوتي
  ليسوتو
  تشاد

  الكونغو
  مالوي

  بوروندي 
  توفالو

  سانت فنسنت وغرينادين
  
  

  الكرسي الرسولي
  االتحاد األفريقي

  االتحاد البرلماني الدولي
  فرسان مالطة

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

  التبليغات  -٧
  

  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 ويفـتحالمتجـر أيضـًا تـذكارات المنظمـة.  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 ٤٩٧١المندوبين الذين يحتاجون إلى العناية الطبية االتصال على الهاتف رقم في إمكان 
  

   )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 (

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

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

  
  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 :نكليزيةاإل

  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 :األسبانية
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