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  Preliminary number  العدد التمهيدي
  May 2017 1 ٢٠١٧ أيار/ مايو ١

  
عــن مســبقة إن الغــرض مــن هــذا العــدد التمهيــدي هــو تزويــد المنــدوبين والممثلــين وغيــرهم مــن المشــاركين، بمعلومــات 

دليـل المنـدوبين إلـى جمعيـة مزيد من المعلومات مـن برنامج العمل المبدئي لجمعية الصحة. ويمكن الحصول على ال
  ).٢/ متنوعات/٧٠ج(الوثيقة  الصحة العالمية

  
الجريدة ال تمثل سجًال رسميًا لمداوالت جمعية الصحة. وهي تصدر باللغات العربية والصـينية واإلنكليزيـة والفرنسـية و 

  ة الصحة.العمل طوال انعقاد جمعي والروسية واألسبانية في كل يوم من أيام
  

    المحتويات
  الموعد والمكان وساعات العمل   -١
  امج العمل المبدئي لجمعية الصحةبرن  -٢
  الجلسات اإلعالمية التقنية  -٣
  االجتماعات األخرى  -٤
  الترتيبات الخاصة بإجراء المناقشات في الجلسات العامة   -٥
   العامة الجلسات إطار في مةالعا المناقشة في المتحدثين بأسماء مؤقتة قائمة   -٦
  

    الشارات
على جميع المندوبين، ألغراض تتعلق باألمن، أن يحملوا شارات هوية تحمل صـورهم كـي يتسـنى لهـم الوصـول إلـى 
قاعــات االجتماعــات. وســُيطلب مــن مســؤول االتصــال أثنــاء عمليــة التســجيل اإللكترونــي أن يقــوم بتحميــل صــورة مــن 

صور جوازات السفر لكل عضو من أعضاء الوفد. وترد إرشادات موجزة بخصوص كيفية تعديل حجم الصـورة  نسق
  ./http://www.who.int/governance/enالموجودة وتحميلها في الرابط: 

فســـهم فـــي المقـــر الرئيســـي لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة وأن الرجـــاء اإلحاطـــة علمـــًا بـــأن علـــى المنـــدوبين أن يســـجلوا أنو 
يحصلوا على الشارات الخاصة بهم قبل التوجه إلى قصر األمم. وسيقتصر دخول قصر األمم وقاعات االجتماعـات 

  على من يحملون هذه الشارات.
  

    الترجمة الفورية
ســبانية) لمســاعدة الوفــود نســية والروســية واألاللغــات الرســمية (العربيــة والصــينية والفر تــاح خــدمات الترجمــة الفوريــة بتُ 

على متابعة المناقشات. ولضمان ترجمة البيانات بأكبر قدر من الدقة والوضوح، ُيرجى من الوفود إرسال نسـخة مـن 
. األقــل علــى دقيقــة بثالثــين  ذلــك قبــل ،interpret@who.int العنــوان اإللكترونــي إلــىإلقاءهــا البيانــات التــي يعتزمــون 

 .الجريدة من ٥ الفرع على االطالع ُيرجى هاوٕالقائ البيانات طول عن المعلومات من المزيد على وللحصول
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 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

  الموعد والمكان وساعات العمل  - ١
  

ين االثنـ السـاعة التاسـعة والنصـف مـن صـباح يـومأعمالهـا فـي جنيـف فـي  السـبعونستبدأ جمعية الصـحة العالميـة 
 Place desفــي قصـــر األمــم، القريــب مــن ميـــدان األمــم  وســتعقد جمعيــة الصــحة. ٢٠١٧أيــار/ مــايو  ٢٢الموافــق 

Nations  وطريــق الســالمAvenue de la Paix شــارع فــي  بوابــة الــدخول الموجــودة، وأيســر طريــق للوصــول إليــه هــو
ومــن  ١٢,٠٠إلــى الســاعة  ٩,٠٠. وســاعات عمــل جمعيــة الصــحة تبــدأ مــن الســاعة Route de Pregnyبرينيــي 
  .٩,٣٠ ، باستثناء الجلسة العامة األولى التي ستبدأ في الساعة١٧,٣٠إلى الساعة  ١٤,٣٠الساعة 

  
حســـبما قـــرره  ،٢٠١٧أيـــار/ مـــايو   ٣١الموافـــق  األربعـــاءوســـُتختتم أعمـــال جمعيـــة الصـــحة فـــي موعـــد أقصـــاه يـــوم 

  بعد المائة. األربعينالمجلس التنفيذي في دورته 
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  برنامج العمل المبدئي لجمعية الصحة  - ٢
  

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

ألسـماء الـدول األعضـاء  اإلنكليـزيستجلس الوفود تبعًا للترتيب األلفبائي   
تقـــــرر بعـــــد ســـــحب القرعـــــة. ويرجـــــى مـــــن يحســـــبما  "L"ابتـــــداًء بـــــالحرف 

  صباحًا ببضع دقائق. ٩‚٣٠اكنهم قبل الساعة المندوبين أن يتخذوا أم
  الصحة افتتاح جمعية   ١البند 
  تعيين لجنة أوراق االعتماد  -  ١-١البند 
  السبعينانتخاب رئيس جمعية الصحة العالمية   -  ٢-١البند 
 وٕانشاءانتخاب نواب الرئيس الخمسة ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين   -  ٣-١البند 

  اللجنة العامة
  

  في الجلسة العامة ٣- ١مباشرة بعد االنتهاء من البند   ١نة العامةاللج
  :ما يلي بحث وتقديم توصيات إلى جمعية الصحة عن مواضيع مثل  
جــــدول األعمــــال المؤقــــت بالصــــيغة التــــي اقترحهــــا المجلــــس  اعتمــــاد  -  

  التنفيذي
  إضافة بنود تكميلية، إن وجدت، إلى جدول األعمال المؤقت  -  
  المبدئي لبنود جدول األعمال على اللجنتين الرئيسيتينالتوزيع   -  
  إرجاء النظر في أي بند إلى إحدى جمعيات الصحة القادمة  -  
  برنامج عمل جمعية الصحة  -  

  اللجنة العامة جلسة اختتاممباشرة بعد   الجلسة العامة الثانية
  الرئيس كلمة  -

  افتتاح جمعية الصحة  (تابع) ١البند 
  اعتماد جدول األعمال وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيسيتين  -  ٤-١البند 
والثالثـــــين بعـــــد المائـــــة  ةتاســـــعالتقريـــــر المجلـــــس التنفيـــــذي عـــــن دورتيـــــه   ٢البند 

  بعد المائةربعين ألوا
-  
  
  

إعـــالن الـــرئيس عـــن فـــتح البـــاب لتقـــديم االقتراحـــات بشـــأن انتخـــاب الـــدول 
ــــس األعضــــاء التــــي لهــــا حــــق ت ــــين شــــخص للعمــــل عضــــوًا فــــي المجل عي

  التنفيذي
  

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

 .http://www.who.int/governance :اإللكتروني
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  ٤ البند
  ١-٤ند الب

  منصب المدير العام
  إجراءات سير االنتخاب -

    
  ١٣‚٣٠لساعة ا  لجنة أوراق االعتماد

    
  ١٤,٣٠الساعة   الجلسة العامة الثالثة

  ةالعام ةكلمة الدكتورة مارغريت تشان، المدير   ٣البند 
  مناقشة عامة  -  
  تقرير لجنة أوراق االعتماد  

  ] إن وجدت بول الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة [ق  ٥د نالب

  ةالعام ةكلمة الدكتورة مارغريت تشان، المدير   (تابع) ٣ البند
  مناقشة عامة  -  

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

  ي الرئيس والمقرربما في ذلك انتخاب نائب  -

  التأهب والترصد واالستجابة  ١٢البند 
  

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٣ ،الثالثاء
  ٩‚٠٠الساعة   الجلسة العامة الرابعة

  مناقشة عامة  -  (تابع) ٣البند 
  ٩,٠٠الساعة   الجلسة الثانية للجنة "أ"

  التأهب والترصد واالستجابة  (تابع) ١٢ البند

  ١٤,٠٠لساعة ا    الجلسة العامة الخامسة
  )خاصة(جلسة منصب المدير العام   (تابع) ٤البند 
  تعيين المدير العام  -  (تابع) ٢-٤ البند

  بيانات المرشحين لمنصب المدير العام (مع البث على شبكة
 اإلنترنت)

  االنتخاب لمنصب المدير العام (دون البث على شبكة
  اإلنترنت)
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  ة عامة)منصب المدير العام (جلس  (تابع) ٤البند 
  تعيين المدير العام  -  (تابع) ٢-٤ البند
  العام المدير عقد  -  ٣-٤ البند

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

  مناقشة عامة  -  (تابع) ٣ البند

  ١٤,٣٠والساعة  ٩,٠٠الساعة   للجنة "أ"الرابعة و  الثالثة الجلستان
  شؤون البرنامج والميزانية  ١١البند 

  التأهب والترصد واالستجابة  (تابع) ١٢البند 

  الُنظم الصحية  ١٣البند 

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٥ الخميس،
  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة   للجنة "أ"السادسة و  الخامسة الجلستان

  الُنظم الصحية  (تابع) ١٣ البند

  ١٤,٠٠الساعة   اللجنة العامة
    

  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة   للجنة "ب" األولى والثانية ستانالجل
  اللجنة أعمال افتتاح  ١٨ البند

ر  -     بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والُمقرِّ
األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها   ١٩ البند

  القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل

  ماليةالشؤون ال  ٢٠البند 

  والمراقبة الحسابات مراجعة شؤون  ٢١ البند

    ٢٠١٧/ مايو أيار ٢٦ ة،الجمع
  ٩,٠٠الساعة   الثامنةالعامة الجلسة 

  الجوائز   ٧البند 

  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي   ٦البند 
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  ٨ البند
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  ١٤,٣٠والساعة في الجلسة العامة  ٨النتهاء من البند مباشرة بعد ا  للجنة "أ"الثامنة السابعة و  تانالجلس

  الُنظم الصحية  (تابع) ١٣ البند

  األمراض السارية  (تابع) ١٤البند 

 ١٤,٣٠والساعة في الجلسة العامة  ٨مباشرة بعد االنتهاء من البند   للجنة "ب" الثالثة والرابعة تانالجلس
  شؤون العاملين  (تابع) ٢٢ البند

   المسائل اإلدارية والقانونية ومسائل تصريف الشؤون  ٢٣ البند

    ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٧السبت، 
  ٩,٠٠الساعة   للجنة "أ" التاسعةالجلسة 

  األمراض السارية  (تابع) ١٤ البند

  األمراض غير السارية  ١٥البند 

    ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٩االثنين، 
  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة   العاشرة والحادية عشرة للجنة "أ" تانالجلس
  األمراض غير السارية  (تابع) ١٥ البند

  تعزيز الصحة طيلة العمر  ١٦ البند

  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة   الجلستان الخامسة والسادسة للجنة "ب"

التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومـع سـائر المنظمـات   ٢٤البند 
  الحكومية الدولية

  تقارير في صيغتها النهائيةوضع القرارات وال  

    ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣٠الثالثاء، 

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

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

  في صيغتها النهائية وضع القرارات والتقارير  

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

  اختتام جمعية الصحة  ٩البند 
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  الجلسات اإلعالمية التقنية   - ٣
  

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

  
 XIIالقاعة     ٢٠١٧/ مايو أيار ٢٤ ،األربعاء

  ياةنقذة للحالوصول إلى الجميع في كل مكان باللقاحات المُ 

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

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

 ُيشـــير التقريـــر المرحلـــي لمنتصـــف المـــدة لهـــذه الخطـــة إلـــى أنـــه علـــى الـــرغم مـــن وجـــود بعـــض الجوانـــبوالســـتين. و 
وأننـا لسـنا علـى الطريـق الصـحيح  اتسـم بـالبطءالمضيئة، 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 

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

الصـحية فـي العديـد مـن التحديات التي تعوق الجهود الرامية إلى مواصلة تسريع التقدم، بمـا فـي ذلـك هشاشـة الـُنظم 
نتيجـــة النتشـــار الرســـائل الكاذبـــة بشـــأن عـــدم  اللقـــاح أخـــذ فـــي التـــرددوزيـــادة  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
يمكننا اليوم االستناد إلى هذه النجاحات للعودة إلى المسار الصحيح صوب تحقيق األهداف الطموحة التـي حـددتها 

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات.
  

 VIIالقاعة     ٢٠١٧/ مايو رأيا ٢٥، الخميس
  االلتزامات المستدامة واإلنجازات الملموسةالتغطية الصحية الشاملة: 

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

  .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 

ت في تنسيق العمـل بـين الجهـات المانحـة والمواءمـة مـع والسياسية والثقافية. ويواجه العديد من البلدان النامية تحديا
، هـي األخـرى لم تحقق بعد التغطية الصحية الشـاملة بعض البلدان الصناعيةو 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 النــاسبزيــادة تغطيــة الســكان بالخــدمات، والحــد مــن  الشــاملة

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

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

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

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

مــن أهــداف التنميــة  ٣أهــداف التنميــة المســتدامة، والســيما فيمــا يتعلــق بالوفيــات الناجمــة عــن تلــوث الهــواء (الهــدف 
صـــــمود، والتخفيـــــف مـــــن وطـــــأة تغّيـــــر المنـــــاخ ال )، والقـــــدرة علـــــى٧المســـــتدامة)، وٕاتاحـــــة الطاقـــــة النظيفـــــة (الهـــــدف 

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

تــي نجحــت فــي إدارة المخــاطر الصــحية وســوف ُيبــرز هــذا الحــدث قصــص النجــاح والحلــول مــن البلــدان والبلــديات ال
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 أالقصص 
التصــدي للمخــاطر البيئيــة التــي تنشــأ عــن القطاعــات األخــرى طريقــة اســتراتيجية إلدرار  والتخفيــف مــن وطأتــه. وُيعــد

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

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

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

  .النقي والهواء بالمناخ المعني التحالف
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  االجتماعات األخرى   - ٤
. وفيما يلي المعلومات الواردة السبعينية الصحة العالمية جمع خالل علمت األمانة أن االجتماعات التالية سُتعقد

  :٢٠١٧أيار/ مايو  ١حتى 
  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٢ثنين اال 
    

  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

  التابع للمنظمة. إقليم جنوب شرق آسيااجتماع وفود الدول األعضاء في 
  

  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  XVI القاعة

  التابع للمنظمة. اإلقليم األفريقيء في اجتماع وفود الدول األعضا

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXقاعة ال

  اجتماع وزراء الصحة العرب.

  ٩,٢٠-٨,٢٠الساعة 
  VIIالقاعة 

  اجتماع رؤساء وفود الدول األعضاء في إقليم األمريكتين.

  ٩,٢٠-٨,٣٠الساعة 
  VIII القاعة

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

  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

  ئ.اجتماع وفود بلدان جزر المحيط الهاد

  ١٤,١٥-١٢,٤٥الساعة 
  IXالقاعة 

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

  .البوليفارية فنزويال جمهوريةو 

  
  ١٤,١٥-١٢,٤٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

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

  ١٤,١٥-١٢,٤٥ الساعة
  XXIVالقاعة 

الرعاية الصحية. أين نقف بعد عام من اعتماد قرار مجلـس  الموجهة إلىالهجمات 
؟ تنظمــه وفــود البرازيــل وكنــدا وكوســتاريكا ٢٢٨٦ رقــم األمــن التــابع لألمــم المتحــدة

 وأوروغـواي سـبانيا وسويسـراأوسـلوفاكيا و والنـرويج ا وهولندا ونيوزيلنـدا وفنلندا وٕايطالي
الدوليـة  ومنظمـة أطبـاء بـال حـدود والهـالل األحمـر واللجنة الدولية للصـليب األحمـر

  والجمعية الطبية العالمية.

  ١٩,١٥-١٧,٤٥ الساعة
 VIIIالقاعة 

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

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

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

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

االئتالف : دور المستقبليةالصحية  تكنولوجيات جديدة للوقاية من األزمات تطوير
تنظمه وفود ألمانيا واليابان والنرويج  .واجهة األوبئةالمعني بابتكارات التأهب لم

  وروندا والواليات المتحدة األمريكية.

  ٢٠١٧مايو  أيار/ ٢٣الثالثاء 
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
 VIIالقاعة 

األمريكتين (المكتب اإلقليمي لألمريكتين/ في إقليم  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 

  ي التابع للمنظمة.فريقاجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األ
  

  ٨,٥٠-٨,٠٠ الساعة
  ٤ كونكوردياالقاعة 

  .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 

  .يازاالنح عدم حركة دول في الصحة لوزراء التاسع االجتماع

  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.

  ١٣,٤٥-١٢,١٥الساعة 
  XXIVالقاعة 

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

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٤األربعاء 
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

تين/ األمريكتين (المكتب اإلقليمي لألمريكفي إقليم  األعضاءاجتماع وفود الدول 
  مجموعة األمريكتين)

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

  التابع للمنظمة. جنوب شرق آسيااجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم 
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 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  .اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا  القاعة

  وعة بلدان الشمال األوروبي.اجتماع مجم

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
 IXالقاعة 

  التابع للمنظمة. شرق المتوسطاجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم 

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIقاعة ال

  التابع للمنظمة. األوروبيقليم اإلاجتماع وفود الدول األعضاء في 
  

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIقاعة ال

  التابع للمنظمة.غرب المحيط الهادئ ل األعضاء في إقليم اجتماع وفود الدو 

  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 
 XVالقاعة 

والعــراق وباكســتان وجمهوريــة إيــران اإلســالمية أفغانســتان  –" G5مجموعــة "اجتمــاع 
   بناًء على دعوة فقط.ومكتب المنظمة اإلقليمي لشرق المتوسط. 

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
 IXالقاعة 

لتــي تبــذلها مجموعــة "بــريكس" لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة االجهــود  
تحسين الـُنظم المتكاملـة لتقـديم الخـدمات الصـحية. تنظمـه وفـود البرازيـل  –بالصحة 
  .قياوجنوب أفري والصين

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

. تنظمـــه وفـــود ٢٠٣٠بشـــأن تنفيـــذ خطـــة عـــام المســـاءلة الخاضـــعة لقيـــادة المـــواطنين 
وناميبيـــــا ونيبـــــال ونيجيريـــــا والبرتغـــــال  قموزامبيـــــأفغانســـــتان وكنـــــدا وهـــــايتي وكينيـــــا و 

 الشراكة مـن أجـل صـحة األم والوليـد والطفـلوسلوفينيا والسويد وسويسرا وأوروغواي و 
ـــامجو  ز يـــداأل/البشـــرية المناعـــة نقـــص بفيـــروس المعنـــي المشـــترك المتحـــدة األمـــم برن

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

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

 المتعددة القوميات والهند والمغرب وأوغندا.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

 البنك الدولي.و واالتحاد األوروبي 

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

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

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

. تنظمــه الغينيــة الــدودةاجتمــاع غيــر رســمي مــع وزراء الصــحة بالبلــدان المتضــررة ب
  .فقط عوةدعلى  بناءً  أمانة المنظمة.
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 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

  ٢٠١٧مايو  أيار/ ٢٥ خميسال
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  ع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة.اجتما

  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 

  ماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.اجت

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIII القاعة

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

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

. تنظمه وفود الشراكة من أجل إحداث تحول في الُنظم الصحية: تقدير الخبرات المكتسبة
  السعودية وتركيا. العربية البحرين وٕاثيوبيا وجمهورية مولدوفا والمملكة

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  IXالقاعة 

بناء القدرات من أجل االبتكار واإلتاحة: محاربة أمراض المناطق المدارية المهملة. تنظمه 
  تحدة األمريكية.وفود بنغالديش ومصر وٕاندونيسيا وناميبيا والفلبين وسويسرا والواليات الم

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

 –صوب تحقيق صحة العينين للجميع: تقييم التقدم الُمحرز في خطة العمل العالمية 
وبوركينا هي اإلجراءات الناجحة وٕالى أين ننطلق بعد ذلك؟ تنظمه وفود أستراليا والنمسا  ما
لطة وباكستان اال وٕاندونيسيا وكينيا ومثيوبيا وغواتيماإ و  والتشيكوجزيرة كوك و والصين صفا

  وتونغا ومؤسسة فريد هولوز والوكالة الدولية للوقاية من العمى ومؤسسة أوربيس الدولية.
  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

الجهود المبذولة تحت القيادة الُقطرية للقضاء على المالريا. تنظمه وفود أنغوال وبوتسوانا 
  وزيلندا والواليات المتحدة األمريكية. وٕاثيوبيا وموناكو وني

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

معالجة صحة المجموعات السكانية السريعة التأثر من أجل تحقيق مجتمع شامل للجميع. 
وجمهورية إيران اإلسالمية واليابان وٕاندونيسيا تنظمه وفود البرازيل وكمبوديا وفرنسا 

وجنوب أفريقيا والسنغال  والنرويج والفلبين عبية وميانماروجمهورية الو الديمقراطية الش
  وفييت نام. وتايلند 

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٦الجمعة 
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

/ كتينياجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األمريكي التابع للمنظمة (المكتب اإلقليمي لألمر 
  ألمريكتين). مجموعة ا
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 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

  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

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

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

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

مبابوي وكلية الجراحين األمريكية وفييت نام وزامبيا وز  حدة والواليات المتحدةوجمهورية تنزانيا المت
  .ومجلس الكنائس العالمي الدولية

  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 بروناألمراض غير السارية ومكافحتها

  الو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفييت نام.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

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

  وموزامبيق ونيبال والنرويج.

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

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

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVI القاعة

  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 
  XXIIIة القاع

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

  ٢٠١٧ مايو/ أيار ٢٩ االثنين
  

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

كتين/ يي اإلقليم األمريكي التابع للمنظمة (المكتب اإلقليمي لألمر اجتماع وفود الدول األعضاء ف
  ألمريكتين). ا مجموعة

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  ع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي التاب
  

  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 

  بع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التا

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIقاعة 

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

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIالقاعة 

 Start Free Stay Freeاالجتماع الوزاري السنوي الستعراض التقدم بشأن مبادرة مكافحة األيدز 
AIDS Free ند.ومالوي وباراغواي وسوازيل. تنظمه وفود ليسوتو  

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

سد الفجوة بين البّينات والسياسات: دور البرلمانيين في إحراز التقدم في خطة التنمية المستدامة 
  . تنظمه وفود النمسا وبنغالديش والكاميرون. ٢٠٣٠لعام 

  ٢٠١٧ مايو/  أيار ٣٠ الثالثاء
  

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIاعة الق

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

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  ل األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدو 
  

  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 

  ول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.اجتماع وفود الد

  ٨,٤٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة.
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 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

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

  ٢٠١٧ مايو/  أيار ٣١ األربعاء

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

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

  ٨,٤٥-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  ألفريقي التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم ا

  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 

  ألوروبي التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم ا

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة.
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 ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١-٢٢ جنيف، األمم، قصر . السبعون العالمية الصحة جمعية

  العامة الجلسات في المناقشات بإجراء الخاصة الترتيبات  - ٥
 

  الجلسة العامة
رة العامة الترتيبات المناسبة إلجراء ، بشأن إصالح جمعية الصحة، أن تتخذ المدي٢١-٥٢ج ص عطلب القرار 

ع إلقاء البيانات الجماعية أو اإلقليمية أثناء المناقشة العامة.  النقاش في جلسة عامة مقتضبة، ولهذه الغاية ُشجِّ
كلمة). ويمكن أن تمتد  ٥٥٠وُيرجى من المندوبين أن يقصروا بياناتهم الفردية في هذه المناقشة على خمس دقائق (

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

). وينبغي تقديم نسخ من البيانات، وُيفضل piazza@who.intذلك عن طريق البريد اإللكتروني (و الرئاسية 
) A656تب مساعد أمين الجمعية (القاعة ) أو تسليمها إلى مكinterpret@who.intإرسالها بالبريد اإللكتروني (

  .٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٢بحلول صباح يوم االثنين الموافق 

  لعامة "بناء ُنظم أفضل من أجل الصحة في حقبة التنمية المستدامة"موضوع المناقشة ا
ُوضعت األهداف وتحددت الغايات ونوقشت طرق العمل. وهناك اآلن اتفاق واسع النطاق على أن التمتع بالصحة 

وُتمثل  والعافية يتوقف على اإلدماج االجتماعي، والرخاء المشترك، وحماية البيئة، وعلى أنه يسهم فيها جميعًا.
دافعًا وفرصة لبناء ُنظم أفضل من أجل الصحة والعافية، بتعزيز الُنظم  ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام 

الصحية في حد ذاتها من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وباإلقرار بأن الصحة ترتبط بإنتاجية الُنظم 
  االقتصاد.األخرى، أي الزراعة والتعليم والعمل والطاقة والبيئة و 

وتسهم الُنظم الصحية المحّسنة في الوقاية من المرض وتعزيز الصحة والعالج والتأهيل والرعاية الملطفة. وهي تقوم 
على أساس العدل (عدم ترك أي أحد خلف الركب)، ويحركها االستثمار، وتدار باستخدام الموارد المتجددة، وتستند 

عن طريق القياس. وستكون جمعية الصحة العالمية السبعون منتدى لعرض إلى العلوم واالبتكار، وتخضع للمساءلة 
  وتبادل المكاسب الصحية التي يمكن تحقيقها باتباع كل هذه السبل سعيًا إلى تحقيق التنمية المستدامة.

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

لمساعدة المندوبين على متابعة المناقشات. وُيرجى من المندوبين إرسال نسخة من البيانات التي يعتزمون إلقاءها 
ين المسؤولين عن الوثائق ) أو تسليم نسخة ورقية إلى الموظفinterpret@who.intبالبريد اإللكتروني على (

الموجودين في القاعة قبل إلقاء البيان بثالثين دقيقة على األقل. وال يمنع ذلك المندوبين من إدخال تعديالت على 
ر المزيد من الوضوح والدقة في جميع اللغات. وُيرجى إدراج اسم البلد/ المجموعة البيان أثناء إلقائه، ولكنه سيسّ 

لعامة أو جلسة اللجنة "أ" أو اللجنة "ب" أو جلسة المجلس التنفيذي) ورقم بند جدول األعمال والجلسة (مثل الجلسة ا
  ذي الصلة تحت عنوان "الموضوع" في أعلى البيان. 

كلمة)، وأال تزيد بيانات  ٣٣٠وينبغي أال تزيد بيانات األفراد التي ُتلقى في اللجنتين "أ" و"ب" على ثالث دقائق (
كلمة). وُيرجى من المندوبين التحدث أثناء إلقاء البيانات بالسرعة المعتادة،  ٥٥٠س دقائق (المجموعات على خم

حيث إن التحدث بسرعة قد يعوق وضوح الترجمة ودقتها. وُتعامل البيانات المقدمة مسبقًا على أنها سرية ويجري 
  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

  قائمة مؤقتة بأسماء المتحدثين في المناقشة العامة في إطار الجلسات العامة  - ٦
  

  :٢٠١٧أيار/ مايو  ١يمثل ما يلي المعلومات الواردة حتى 
 

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

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

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

  كينا فاصوبور 
  أستراليا

  المملكة المتحدة لبريطانيا 
  العظمى وأيرلندا الشمالية  

  (سيتحدث مندوب جمهورية فنزويال البوليفارية بالنيابة عن حركة عدم االنحياز)    جمهورية فنزويال البوليفارية
  غانا
  فنلندا

  المكسيك
  سنغافورة
  فرنسا

  باكستان
  ابة عن مجموعة البلدان الخمسة عشر)(سيتحدث مندوب سري النكا بالني      سري النكا

  كندا
  نيجيريا
  إيطاليا

  إندونيسيا
  إكوادور

  كوت ديفوار
  كوبا

  ماليزيا
  هولندا
  ملديف
  كينيا
  تايلند
  (سيتحدث مندوب قبرص بالنيابة عن وزراء الصحة بدول الكومنولث)        قبرص
  الفلبين
  شيلي

  االتحاد الروسي
  فييت نام

  جمهورية إيران اإلسالمية
  دانيوزيلن
  إسرائيل
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  جمهورية كوريا
  لكسمبرغ
  السنغال
  كولومبيا
  تركيا

  جنوب أفريقيا
  تركمانستان

  المملكة العربية السعودية
  توانيايل

  النرويج
  موناكو
  البرتغال

  أوروغواي
  سلوفينيا
  زامبيا
  بيرو
  التفيا

  بيالروس
  لبنان
  السويد

  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  أوكرانيا

  متحدةجمهورية تنزانيا ال
  اليابان
  بلجيكا

  الجمهورية الدومينيكية
  بولندا

  باراغواي
  أوغندا

  بروني دار السالم
  الجزائر
  موريتانيا
  أيسلندا
  ناميبيا

  سوازيلند
  هندوراس
  غابون

  السلفادور
  جامايكا

  األرجنتين
  أنغوال
  بنما
  بنن

  منغوليا
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  موزامبيق
  كوستاريكا

  تونس
  كازاخستان

  توغو
  سيشيل
  بربادوس
  أرمينيا
  انستانأفغ

  الدانمرك
  لشتي -تيمور

  الكاميرون
  جمهورية مولدوفا

  كابو فريدي
  جورجيا

  
  االتحاد األفريقي

  االتحاد البرلماني الدولي
  
  

=     =     =  
 


