
 
  
  
  
  
  
  

  
 السبعونالعالمية جمعية الصحة 

  
  

  N° 7  ٧العدد 
  May 2017 29 ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٩

  
  

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٩ االثنين برنامج االجتماعات ليوم
  

  الجلسة العامة  الساعة
  الجمعية قاعة

 اللجنة "أ"
  XVIIIالقاعة 

  اللجنة "ب"
  XVII القاعة

      الجلسة التاسعة  ٩,٣٠
فـــي  ٨مباشـــرة بعـــد االنتهـــاء مـــن البنـــد 

  الجلسة العامة 
  الجلسة الخامسة  الجلسة العاشرة  

  الجلسة السادسة  الجلسة الحادية عشرة    ١٤,٣٠الساعة 
  

  البريد الشخصي      المحتويات

تُتــــــاح خــــــدمات الترجمــــــة الفوريــــــة باللغــــــات الرســــــمية (العربيــــــة     ٢....................برنامج عمل جمعية الصحة  -١
سـبانية) لمسـاعدة الوفـود علـى والصينية والفرنسية والروسـية واأل

متابعـــة المناقشـــات. ولضـــمان ترجمـــة البيانـــات بـــأكبر قـــدر مـــن 
الدقــة والوضــوح، ُيرجــى مــن الوفــود إرســال نســخة مــن البيانــات 

ـــــــي يعتزمـــــــ التـــــــالي ون إلقاءهـــــــا إلـــــــى العنـــــــوان اإللكترونـــــــي الت
interpret@who.int .قبل ذلك بثالثين دقيقة على األقل ،

وللحصــــول علــــى المزيــــد مــــن المعلومــــات عــــن طــــول البيانــــات 
  من الجريدة. ٤والقائها ُيرجى االطالع على الفرع 

    ٧.......................  تقرير عن االجتماعات   -٢
.............................  االجتماعات األخرى  -٣
............  الجلسات في المناقشة سير ترتيبات  -٤
....................................  التبليغات  -٥

٨  
١٠  
١١  

  

  
 –، المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية ٢٠١٧ / يونيوحزيران ٢-١ون بعد المائة للمجلس التنفيذي، الدورة الحادية واألربع

  التنفيذيالمجلس قاعة 
  
    مالحظة الترتيبات اإلدارية التالية: ىرجيُ 

ويتاح ذلك حتى نهاية  ،الدورة الحادية واألربعين بعد المائة للمجلس التنفيذييلزم التسجيل اإللكتروني لحضور   :اإللكتروني التسجيل
بالتسجيل اإللكتروني على الرابط  المتعلقةاالطالع على المعلومات ). ويمكن ٢٠١٧حزيران/ يونيو  ٢الدورة (
    .http://www.who.int/governance/registration/en/index.html التالي:

 ن للحضورالمدعوي المنظماتالدول األعضاء و شارات أعضاء المجلس وبدالئهم ومستشاريهم وممثلي  تصدر  :الشارات
    :على النحو التالي

 ١٥ والبوابة ١٣بهو كونكورديا، الكائن بين البوابة ، مكتب التسجيل في األممقصر  -
  ١٧,٣٠-١٤‚٠٠ ةالساع  أيار/ مايو: ٣٠يوم الثالثاء، 
على أال يتجاوز ذلك ختام الجلسة العامة  حتى ٨,٠٠من الساعة   أيار/ مايو: ٣١يوم األربعاء، 

  ١٨,٠٠ الساعة
 المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، البهو الرئيسي -

  ١٧,٣٠-٨,٠٠ الساعة  حزيران/ يونيو: ١يوم الخميس، 
    حتى نهاية الجلسة ٨,٠٠من الساعة   حزيران/ يونيو: ٢يوم الجمعة، 

 ٩,٠٠ الساعة في استثنائية جلسة المجلس سيعقدو ( ١٧,٣٠- ١٤,٣٠ والساعة ١٢,٣٠- ٩,٣٠الساعة   :العمل ساعات
  )يونيو/ حزيران ١ الخميس، يوم
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 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

  برنامج عمل جمعية الصحة  - ١
  

    ٢٠١٧/ مايو أيار ٢٩ ،االثنين

  ٩,٠٠الساعة  - الجمعيةقاعة   التاسعة العامة الجلسة

  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  ٦البند 

  ٧٠/٧٠الوثيقة ج  

  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  (تابع) ٨البند 

  مسودة التقرير الثالث للجنة "أ"  
  :بعنوانين إجرائيان مقرران وفيها ٧٠/٧٢ج(مسودة)  الوثيقة  
  األطفال شلل مجال في االنتقال تخطيط: األطفال شلل -  
  الجائحة األنفلونزا لمواجهة بالتأهب الخاص اإلطار استعراض -  

  وقرار واحد بعنوان:  
البشــــرية الصــــحية وتنفيــــذ مضــــامين هيئــــة األمــــم المتحــــدة الرفيعــــة  المــــوارد -  

  المستوى المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو االقتصادي
  "أ"مسودة التقرير الرابع للجنة   -

  وفيها قرار واحد بعنوان: ٧٠/٧٣(مسودة) ج الوثيقة  

  من اإلنتان وتشخيصه وتدبيره العالج السريري الوقاية تحسين   -  
  ومقرر إجرائي واحد بعنوان:  
  )٢٠٠٥نفيذ اللوائح الصحية الدولية (ت   -  
  "ب" للجنة األول التقرير مسودة  

  ثالثة مقررات إجرائية بعناوين: وفيها ٧٠/٧١الوثيقة (مسودة) ج  

 الشـرقية،األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيهـا القـدس  -  
  المحتل السوري الجوالن وفي

 ،٢٠١٧-٢٠١٦ للفتـــرة للمنظمـــة والمـــالي البرمجـــي المـــدة منتصـــف تقريـــر -  
  ٢٠١٦ لعام المراجعة المالية البيانات ذلك في بما

  مراجع الحسابات الخارجي تقرير -  
  وقراران بعنوانين:  

تحصــيل االشــتراكات المقــدرة، بمــا فــي ذلــك الــدول األعضــاء المتــأخرة  حالــة -  
  من الدستور ٧في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  ٢٠١٩-٢٠١٨جدول تقدير االشتراكات للفترة  -  
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 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

العاشـــرة والحاديـــة عشـــرة  الجلســـتان
  للجنة "أ"

في الجلسة العامة  ٨مباشرة بعد االنتهاء من البند  -XVIII القاعة
  ١٤,٣٠والساعة 

  الصحية الُنظم  (تابع) ١٣ البند

الـــدول األعضـــاء بشـــأن المنتجـــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المـــزورة/ آليـــة  -  (تابع) ٦-١٣البند 
  المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة

 )٦(١٤٠م تالمقرر اإلجرائي ، ١/ سجالت/١٤٠/٢٠١٧م ت الوثائق  
  ١إضافة  ٧٠/٢٣وج ٧٠/٢٣وج

  السارية األمراض  ١٤ البند

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  -  ١-١٤البند 

  ١/ أ/ مؤتمر/٧٠وج ٧٠/٢٥الوثائق ج  
  ١إضافة  ١/ أ/ مؤتمر/٧٠وج/

  االستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل    -  ٢-١٤البند 

   ١إضافة  ١تنقيح  ٧٠/٢٦وج ١تنقيح  ٧٠/٢٦الوثائق ج  
  ٢إضافة  ١تنقيح  ٧٠/٢٦وج

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

  ١تنقيح  ٧أ/ مؤتمر/ /٧٠وج ٧٠/٢٤الوثائق ج  
   ١إضافة  ٧أ/ مؤتمر/ /٧٠وج

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

  ٢أ/ مؤتمر/ /٧٠وج ٧٠/٣٥ج الوثائق  
  ١إضافة  ٢/ أ/ مؤتمر/٧٠وج

دور قطـــــاع الصـــــحة فـــــي الـــــنهج االســـــتراتيجي لـــــإلدارة الدوليـــــة للمـــــواد   -  ٢-١٦البند 
  وما بعده ٢٠٢٠الكيميائية من أجل تحقيق هدف عام 

  ١إضافة  ٧٠/٣٦وج ٧٠/٣٦ج تانالوثيق  

   االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق  -  ٣-١٦البند 
  ): صحة المراهق٢٠٣٠-٢٠١٦(

  ٧٠/٣٧الوثيقة ج  
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 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

  الجلستان الخامسة والسادسة للجنة "ب"
  

 الجلسة العامة في ٨مباشرة بعد االنتهاء من البند  - XVIIالقاعة 
  ١٤,٣٠و

  للجنة "ب"مسودة التقرير الثاني   -
  وفيها مقرران إجرائيان بعنوانين: ٧٠/٧٤الوثيقة (مسودة) ج  
تعيين ممثلين في لجنة المعاشـات التقاعديـة لمـوظفي منظمـة الصـحة   -  

  العالمية
  التحتية البنية صندوق -  
  وقرار واحد بعنوان:  
 المـدير ومرتب رتب في المصنفة غير الوظائف في الموظفين مرتبات -  

  العام
  المسائل اإلدارية والقانونية ومسائل تصريف الشؤون  (تابع) ٢٣البند 

  تصريف الشؤون: متابعة المقرر إصالح -  (تابع) ٢-٢٣ البند
  )٢٠١٦) (٨(٦٩ج ص عاإلجرائي 

  ١إضافة  ٧٠/٥١وج ٧٠/٥١الوثيقتان ج  

  من اللجنة "أ") منقول( السارية غير األمراض  (تابع) ١٥ البند

 بشــــأن العامــــة للجمعيــــة المســــتوى الرفيــــع الثالــــث لالجتمــــاع التحضــــير -  (تابع) ١-١٥البند 
 المقـرر ومكافحتهـا،) السـارية غيـر( الُمعديـة غير األمراض من الوقاية
  ٢٠١٨ عام في عقده

   ٢/ب/ مؤتمر/٧٠وج ٧٠/٢٧جالوثائق   
  ١إضافة  ٢/ب/ مؤتمر/٧٠وج

 العموميــــة الصــــحية االســــتجابة بشــــأن العالميــــة العمــــل خطــــة مســــودة -  ٢-١٥البند 
  للخرف

  المقرر اإلجرائي  ،١/ سجالت/١٤٠/٢٠١٧م ت ائقالوث  
  ٧٠/٢٨جو  )٧(١٤٠م ت

  العالمية المخدرات لمشكلة العمومي الصحي الُبعد -  ٣-١٥البند 
  ٦أ/ مؤتمر/ /٧٠وج ٧٠/٢٩الوثائق ج  

  ١إضافة  ٦أ/ مؤتمر/ /٧٠وج
  التغذية بشأن الثاني الدولي المؤتمر حصيلة -  ٤-١٥البند 

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

  ١٠أ/ مؤتمر/ /٧٠وج ٧٠/٣١الوثائق ج  
  ١إضافة  ١٠أ/ مؤتمر/ /٧٠وج 
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 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

  متكامل نهج سياق في ومكافحته السرطان من الوقاية -  ٦-١٥البند 
  ٩أ/ مؤتمر/ /٧٠وج ٧٠/٣٢جالوثائق   

  ١إضافة  ٩أ/ مؤتمر/ /٧٠وج
 فـي األطـراف ومـؤتمر العالميـة الصـحة جمعية بين التآزر أوجه تعزيز -  ٧-١٥البند 

  التبغ مكافحة بشأن اإلطارية العالمية الصحة منظمة اتفاقية
  ٣أ/ مؤتمر/ /٧٠وج ٧٠/٣٣الوثائق ج  

  ١إضافة  ٣أ/ مؤتمر/ /٧٠وج
  السمع وفقدان الصمم من الوقاية -  ٨-١٥البند 

  ،١/ سجالت/١٣٩/٢٠١٦م ت الوثائق  
  ٧٠/٣٤جو  ١ق١٣٩م تالقرار 

  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  

ــــــــــة بشــــــــــأن   ألف:   ــــــــــة لمنظمــــــــــة الصــــــــــحة العالمي خطــــــــــة العمــــــــــل العالمي
: تحســـين صـــحة جميـــع المصـــابين بـــالعجز ٢٠٢١-٢٠١٤العجـــز 
 ))٢٠١٤( ٧-٦٧ج ص ع(القرار 

التصدي للتحديات الماثلة أمام عقد األمـم المتحـدة للعمـل مـن أجـل   باء:  
): حصـــيلة المــؤتمر الثـــاني ٢٠٢٠-٢٠١١الســالمة علـــى الطــرق (

آن األوان لتحقيــق  -الرفيــع المســتوى بشــأن الســالمة علــى الطــرق 
 ))٢٠١٦( ٧-٦٩ج ص عالنتائج (القرار 

ــــوفير صــــحة العــــين للجميــــع: خطــــة  جيم:   عمــــل عالميــــة  العمــــل علــــى ت
 ))٢٠١٣( ٤-٦٦ج ص ع(القرار  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة

 السارية األمراض  

 ))٢٠١١( ١٦-٦٤ج ص عدال: استئصال داء التنينات (القرار   

االســتراتيجية واألهــداف العالميــة للوقايــة مــن الســل ورعايــة مرضــاه   هاء:  
 ))٢٠١٤( ١-٦٧ج ص ع(القرار  ٢٠١٥ومكافحته بعد عام 

-٢٠١٦االســـــتراتيجية والغايـــــات التقنيـــــة العالميـــــة بشـــــأن المالريـــــا   واو:  
 ))٢٠١٥( ٢-٦٨ج ص ع(القرار  ٢٠٣٠
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 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

 تعزيز الصحة طيلة العمر  

اآلثار الصـحية العموميـة المترتبـة علـى التعـرض للزئبـق ومركباتـه:   زاي:  
دور منظمــة الصــحة العالميــة ووزارات الصــحة العموميــة فــي تنفيــذ 

 ))٢٠١٤( ١١-٦٧ج ص ع(القرار  اتفاقية ميناماتا

اســتراتيجية دمــج تحليــل المســائل واإلجــراءات المتعلقــة بنــوع الجــنس   حاء:  
 ))٢٠٠٧( ٢٥-٦٠ج ص عفي عمل المنظمة (القرار 

 النظم الصحية  

التقــــدم المحــــرز فــــي اســــتعمال األدويـــــة علــــى نحــــو رشــــيد (القـــــرار   طاء:  
 ))٢٠٠٧( ١٦-٦٠ج ص ع

 ٢٠-٦٧ج ص عُنظــــــم تنظــــــيم المنتجــــــات الطبيــــــة (القــــــرار  تعزيــــــز  ياء:  
)٢٠١٤(( 

تعزيــز الرعايــة الجراحيــة الطارئــة واألساســية والتخــدير كعنصــر مــن   كاف:  
 ١٥-٦٨ج ص ععناصــــــــر التغطيــــــــة الصــــــــحية الشــــــــاملة (القــــــــرار 

)٢٠١٥(( 

 التأهب والترصد واالستجابة  

(القـــــرار استئصـــــال الجـــــدري: تـــــدمير مخزونـــــات فيـــــروس الجـــــدري   الم:  
 ))٢٠٠٧( ١-٦٠ج ص ع

 ٢٩-٥٨ج ص عتعزيــــز الســــالمة الحيويــــة فــــي المختبــــرات (القــــرار   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   العاشرةالجلسة العامة 
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  (تابع) ٨البند 

  اختتام جمعية الصحة  ٩البند 
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  تقرير عن االجتماعات  -٢
  

    للجنة "أ"التاسعة الجلسة 
  الدكتورة حنان محمد الكواري (قطر)   : ةالرئيس  
  "أ"للجنة  الرابعمسّودة التقرير   -
 التقريـر مسـّودة قـراءةمقرر السيد إيوانيس باسكوزوس (اليونـان) إلـى الرئيسة الدعت   

  بعنوان: فيها قرار واحدو  ٧٠/٧٣الوثيقة (مسّودة) ج "أ"، للجنة لرابعا
  ن اإلنتان وتشخيصه وتدبيره العالجي السريريمتحسين الوقاية    -  
  بعنوان: واحد إجرائي ومقرر  
  )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح تنفيذ  -  
  "أ".اعُتمدت مسودة التقرير الرابع للجنة و   

  الُنظم الصحية  (تابع) ١٣البند 
  معالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات وٕاتاحتها  (تابع) ٣-١٣البند 

. ٧٠/٢٠التقريـــر الـــوارد فـــي الوثيقـــة جمناقشـــة  اللجنـــة إلـــى اســـتئناف الرئيســـةدعـــت   
واتفقــت اللجنــة علــى المســائل التــي ُطرحــت. األمانــة الرئيســة ردت  دعــوةبنــاًء علــى و 

المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة د الفرعــي فــي جــدول أعمــال نــالبهــذا علــى إدراج 
  .٢٠١٨التي سُتعقد في كانون الثاني/ يناير  بعد المائة واألربعين

آليــة الــدول األعضــاء بشــأن المنتجــات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة/ المــزورة/ المغشوشــة   ٦-١٣البند 
  التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة

افتتحت الرئيسة مناقشة البند الفرعي ودعت اللجنة إلى النظر في التقرير الـوارد فـي   
 األعضــــاء الــــدول آليــــة) ٦(١٤٠م تومشــــروع المقــــرر اإلجرائــــي  ٧٠/٢٣الوثيقــــة ج

/ المغشوشــة/ التوســيم المغشوشــة/ المــزورة/ النوعيــة المتدنيــة الطبيــة المنتجــات بشــأن
مناقشـــــة البنـــــد  وُعلقـــــت. ١/ ســـــجالت/١٤٠/٢٠١٧م تالـــــوارد فـــــي الوثيقـــــة  المزيفــــة

  للجنة "أ".العاشرة الفرعي لحين انعقاد الجلسة 
  وُرفعت الجلسة.  
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  االجتماعات األخرى   - ٣
  . السبعينجمعية الصحة العالمية خالل  علمت األمانة أن االجتماعات التالية سُتعقد

  

  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.

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIقاعة 

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

  ١٩:٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

سد الفجوة بين البّينات والسياسات: دور البرلمانيين في إحراز التقدم في خطة التنمية 
والبرنـامج  ،والهنـد . تنظمه وفود النمسا وبنغالديش والكاميرون٢٠٣٠المستدامة لعام 

اإلنجاب البشري المشترك بين برنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب على بحوث 
األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسـكان واليونيسـيف ومنظمـة الصـحة 

، وشــــراكة صــــحة األم والوليــــد واالتحــــاد البرلمــــاني الــــدولي ،العالميــــة والبنــــك الــــدولي
  .، وأمانة المنظمةوالطفل

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

لمجتمعيـــــــــــون كعامـــــــــــل محفـــــــــــز فـــــــــــي تنفيـــــــــــذ توصـــــــــــيات العـــــــــــاملون الصـــــــــــحيون ا
المســـــتوى المعنيـــــة بالعمالـــــة الصـــــحية والنمـــــو االقتصـــــادي. تنظمـــــه  الرفيعـــــة اللجنـــــة
وشـــــــــــــركة إنترهليـــــــــــــز  a)mref Health Afric(Aهليـــــــــــــز األفريقيـــــــــــــة  أمريـــــــــــــف شـــــــــــــركة
  .(.International InntraHealth Inc) الدولية
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  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. 

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١ ،األربعاء
  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  XIالقاعة 

/ المكتب اإلقليمي لألمريكتين( اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم األمريكتين
  .)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 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 

  وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.اجتماع 

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة.
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  ترتيبات سير المناقشة في الجلسات  - ٤
  

زيــــة والفرنســــية والروســــية والصــــينية واإلنكليتُتــــاح خــــدمات الترجمــــة الفوريــــة إلــــى اللغــــات الســــت الرســــمية (العربيــــة 
ســبانية) لمســـاعدة المنـــدوبين علـــى متابعـــة المناقشـــات. وُيرجـــى مـــن المنـــدوبين إرســـال نســـخة مـــن البيانـــات التـــي واأل

 مــــوظفي المــــؤتمر) أو تســــليم نســــخة ورقيــــة إلــــى who.int@interpretيعتزمــــون إلقاءهــــا بالبريــــد اإللكترونــــي علــــى (
قبل إلقاء البيان بثالثين دقيقة على األقل. وال يمنع ذلك المندوبين مـن إدخـال تعـديالت علـى  الموجودين في القاعة

ر المزيـد مـن الوضـوح والدقـة فـي جميـع اللغـات. وُيرجـى إدراج اسـم البلـد/ المجموعـة البيان أثناء إلقائـه، ولكنـه سيّسـ
جلســـة المجلـــس التنفيـــذي) ورقـــم بنـــد جـــدول والجلســـة (مثـــل الجلســـة العامـــة أو جلســـة اللجنـــة "أ" أو اللجنـــة "ب" أو 

  األعمال ذي الصلة تحت عنوان "الموضوع" في أعلى البيان. 
كلمـة)، وأال تزيـد بيانـات  ٣٣٠وينبغي أال تزيد بيانـات األفـراد التـي ُتلقـى فـي اللجنتـين "أ" و"ب" علـى ثـالث دقـائق (

تحدث أثنـاء إلقـاء البيانـات بالسـرعة المعتـادة، كلمة). وُيرجى من المندوبين ال ٥٥٠المجموعات على خمس دقائق (
حيث إن التحدث بسرعة قد يعوق وضوح الترجمة ودقتها. وُتعامـل البيانـات المقدمـة مسـبقًا علـى أنهـا سـرية ويجـري 

  التحقق من مطابقتها للبيانات التي ُيدلى بها ألغراض السجل الرسمي. 
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 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

  التبليغات  -٥
  

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

   )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
العامة وجلسات اللجنة "أ" واللجنة "ب" والجلسات اإلعالمية التقنية بشأن فاشية اإليبوال على سيجري بث الجلسة 

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

  
  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
 dex.htmlhttp://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/webstreaming/ru/in :الروسية

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