
  
  
  

 السبعونالحادية و العالمية جمعية الصحة 
  

  N° 1  *١العدد 
  May 2018 21 ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢١

  
  ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢١ثنين ال برنامج االجتماعات المعقودة يوم ا

  
  الجلسة العامة  الوقت

  قاعة الجمعية
  اللجنة "أ"

  XVIIIالقاعة 
  خرىأاجتماعات 

      الجلسة العامة األولى  ٩‚٣٠
ـــــع ب مباشـــــرةً  عـــــد االنتهـــــاء مـــــن الجـــــزء الرفي

  المستوى في الجلسة العامة
  اللجنة العامة    

  XIIالقاعة 
      الجلسة العامة الثانية  ١٤,٣٠

    الجلسة األولى    ٣بدء المناقشة العامة في إطار البند بعد 
  

  الترجمة الفورية      المحتويات

باللغـــات الرســـمية  تُتـــاح خـــدمات الترجمـــة الفوريـــة      ٢  ........................برنامج عمل جمعية الصحة  -١
سـبانية) (العربية والصينية والفرنسية والروسـية واأل

ــــــــى متابعــــــــة المناقشــــــــات.  ــــــــود عل لمســــــــاعدة الوف
ولضـــمان ترجمـــة البيانـــات بـــأكبر قـــدر مـــن الدقـــة 
والوضـــوح، ُيرجـــى مـــن الوفـــود إرســـال نســـخة مـــن 
البيانـــــات التـــــي يعتزمـــــون إلقاءهـــــا إلـــــى العنـــــوان 

، قبـــــل interpret@who.intالتـــــالي اإللكترونـــــي 
ذلــك بثالثــين دقيقــة علــى األقــل. وللحصــول علــى 
المزيد من المعلومات عـن طـول البيانـات وٕالقائهـا 

  من الجريدة. ٤ُيرجى االطالع على الفرع 

      ١٠  .........................  الجلسات اإلعالمية التقنية  -٢
  ١٢  ...............................  االجتماعات األخرى  -٣
   الجلســــــات فــــــي الخاصــــــة بــــــإجراء المناقشــــــات ترتيبــــــاتال  -٤

  ١٧  ...........................................  العامة
فـــي قائمـــة مؤقتـــة بأســـماء المتحـــدثين فـــي المناقشـــة العامـــة   -٥

  ١٨  ............................  الجلسات العامةإطار 
  ٢٢  .........................................  التبليغات  -٦

    

  األمن
 بمكتب االتصالفُيرجى  جنيف، في وجودكم أثناء أمنكم عن خاص تساؤل أي لديكم كان إذا أو طارئة، أمنية حالة أية مكواجهتإذا 

 نذكركم أن أيضاً  ونود +.٤١) ٠(٢٢ ٧٩١ ١١ ١٧ التالي: الهاتفرقم  على العالمية الصحة منظمة في ناوبالم الموظف/ األمن
 سـواء،حـد  علـى والمـارة المركبـات علـى مشـددة أصـبحت قـد العالميـة الصـحة جمعيـة انعقـادمـدة  طوال األمنيالتفتيش  عمليات بأن
 معكـم واجلبـت بـأن ننصـحكم، فإننـا عليـه وبنـاءً . المـؤتمرات قاعـات فيهـا توجـد التـي والمنـاطق األمـم قصـر إلـى الـدخول نرومو ي ممن
  .العالمية الصحة جمعية فيها سُتعقد التي المنطقةتسهيًال لدخولكم إلى الالزمة  االعتماد ووثائق الهوية إثبات وثائق

  )سويسرا جنيف، في الرسمية(العطل  ٢٠١٨ مايوأيار/  ٢١ ثنين،ال ايوم  المتاحة المرافق
 فـي الطـابق األرضـي)الواقعـة ، علـى أن الكافتيريـا (٢٠١٨أيـار/ مـايو  ٢١ثنـين الموافـق اليحتفل قصر األمـم بإجـازة رسـمية يـوم اس

فـي الطـابق األول (الواقـع سـربان ) وبـار دو ١٥و ١٣ين تابو البـبـين الواقعـة ومطعم الوجبات الخفيفة (الموجود في منطقة كونكورديا 
الواقعــة مصــرف الســفر والشــؤون وكيــل مكتــب ومكتــب البريــد و الصــحف  عبيــكشــك فيــه، علمــًا بــأن  ةســتكون مفتوحــ) E مبنــىالمــن 

  ستكون مغلقة فيه. ٦ ةبجميعها بالقرب من البوا
                                                           

 الصـحة جمعيـة تقـرره بمـا مرهون العمل برنامج بأن العلم مع. ٢٠١٧ أيار/ مايو ٩ في الصادر التمهيدي العدد محل العدد هذا يحل   *
  .العامة واللجنة



N° 1 - 2 -  ١العدد  

 ٢٠١٨ مايو/ أيار ٢٦- ٢١ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الحادية العالمية الصحة جمعية

  جمعية الصحة عمل برنامج  - ١
  

  ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢١ ،االثنين
  ٩‚٣٠الساعة  -قاعة الجمعية   الجلسة العامة األولى

ألســماء الـــدول األعضـــاء  اإلنكليـــزييـــب األلفبــائي ســتجلس الوفـــود تبعــًا للترت  
تقرر بعـد سـحب القرعـة. ويرجـى مـن المنـدوبين يحسبما  "X"ابتداًء بالحرف 

  صباحًا ببضع دقائق. ٩‚٣٠أماكنهم قبل الساعة  فيجلسوا أن ي
  افتتاح جمعية الصحة   ١البند 
  تعيين لجنة أوراق االعتماد  -  ١-١البند 
  السبعينالحادية و يس جمعية الصحة العالمية انتخاب رئ  -  ٢-١البند 
اللجنة  وٕانشاءانتخاب نواب الرئيس الخمسة ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين   -   ٣-١البند 

  العامة
  ١٠,٣٠الساعة   المستوى الرفيع الجزء

  
  في الجلسة العامة الجزء الرفيع المستوى بعد االنتهاء من مباشرةً  - XII القاعة  ١اللجنة العامة

  :ما يلي بحث وتقديم توصيات إلى جمعية الصحة عن مواضيع مثل  
جـــــدول األعمـــــال المؤقـــــت بالصـــــيغة التـــــي اقترحهـــــا المجلـــــس  اعتمـــــاد  -  

  التنفيذي
  إضافة بنود تكميلية، إن وجدت، إلى جدول األعمال المؤقت  -  
  التوزيع المبدئي لبنود جدول األعمال على اللجنتين الرئيسيتين  -  
  نظر في أي بند إلى إحدى جمعيات الصحة القادمةإرجاء ال  -  
  برنامج عمل جمعية الصحة  -  

  ١٤,٣٠الساعة  -قاعة الجمعية   الجلسة العامة الثانية
  الرئيس كلمة  -

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

  ١تنقيح  ٧١/١الوثيقة ج
الثانيـة و بعد المائـة الحادية واألربعين  تقرير المجلس التنفيذي عن دورتيه  ٢البند 

، وعن دورته االستثنائية بشأن مسـودة برنـامج العمـل بعد المائةربعين أل او 
  ٢٠٢٣-٢٠١٩العام الثالث عشر، 

  ٧١/٢ج الوثيقة
-  
  

  ٣ البند

أن انتخــــاب الــــدول إعــــالن الــــرئيس عــــن فــــتح البــــاب لتقــــديم االقتراحــــات بشــــ
  األعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمل عضوًا في المجلس التنفيذي

  المدير العامكلمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
  )التالي اليوم في توزيعها المقّرر(من  ٧١/٣ج الوثيقة

  مناقشة عامة  -
                                                           

رابــط مــن النظــام الــداخلي لجمعيــة الصــحة العالميــة عضــوية اللجنــة العامــة وحضــور جلســاتها.  ٣٠و ٢٩تحــدد المادتــان    ١
  .http://www.who.int/governanceاإللكتروني: الموقع 
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 ٢٠١٨ مايو/ أيار ٢٦- ٢١ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الحادية العالمية الصحة جمعية

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

  بما في ذلك انتخاب نائبي الرئيس والمقرر  -
  االستراتيجية ذات األولويةالمسائل   ١١البند 
  المناخ وتغير والبيئة الصحة  -  ٤-١١البند 

  ٧١/١١وج ١ إضافة ٧١/١٠وج ٧١/١٠ج الوثائق

  وٕاتاحتها واللقاحات األدوية في العالمي النقص معالجة  -  ٥-١١البند 
  ، ١/سجالت/ ١٤٢/٢٠١٨ت مو ٧١/١٢ج الوثيقتان
  )٣(١٤٢ت م اإلجرائي المقرر

  ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٢ ،الثالثاء
  ٩‚٠٠الساعة  -قاعة الجمعية   ثالثة الجلسة العامة ال

  مناقشة عامة  -   (تابع) ٣البند 

  ٩,٠٠الساعة  - XVIIIالقاعة   الجلسة الثانية للجنة "أ"
  االستراتيجية ذات األولويةالمسائل   (تابع) ١١ البند
 واالبتكـار العموميـة الصـحة بشـأن العالميتان العمل وخطة االستراتيجية  -  ٦-١١البند 

  الفكرية والملكية
ـــــــــــان ـــــــــــرر، ١/ســـــــــــجالت/ ١٤٢/٢٠١٨ت مو ٧١/١٣ج الوثيقت  المق
  )٤(١٤٢ت  م اإلجرائي

للجمعيـــة العامـــة المعنـــي لالجتمـــاع الثالـــث الرفيـــع المســـتوى  التحضـــير  -  ٧-١١البند 
 المقـرر ومكافحتهـا،) السـارية بالوقاية من األمراض غير المعديـة (غيـر

  ٢٠١٨ عام في عقده
  ١ إضافة ٧١/١٤وج ٧١/١٤ج الوثيقتان

ـــة المســـتوى الرفيـــع لالجتمـــاع التحضـــير  -  ٨-١١البند   بإنهـــاء المعنـــي العامـــة للجمعي
  السل

    ١إضافة  ٧١/١٦وج ٧١/١٦وج ٧١/١٥ج الوثائق
  ٣ق١٤٢ت م القرار، ١/سجالت/ ١٤٢/٢٠١٨ت مو

  ١٤,٠٠الساعة  - VIIالقاعة     االعتماد أوراق لجنة
      

  ١٤,٣٠الساعة  -قاعة الجمعية     رابعة الجلسة العامة ال
  مناقشة عامة  -  (تابع) ٣ البند

  

  



N° 1 - 4 -  ١العدد  

 ٢٠١٨ مايو/ أيار ٢٦- ٢١ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الحادية العالمية الصحة جمعية

  ١٤,٣٠الساعة  - XVIIIالقاعة   للجنة "أ" الثالثة ةالجلس
  ستراتيجية ذات األولويةاالالمسائل   (تابع) ١١البند 
  ٢٠٢٣-٢٠١٩مسودة برنامج العمل العام الثالث عشر،   -  ١-١١البند 

، ١/ ســــجالت/١٤٢/٢٠١٨م تو ١إضــــافة  ٧١/٤ج ٧١/٤الوثـــائق ج
  ٢ق١٤٢ت  مالقرار 

  التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية  -  ٢-١١البند 
ئ تقرير لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة لبرنامج المنظمـة للطـوار   •

  الصحية
  ٧١/٥الوثيقة ج

  عمل المنظمة أثناء الطوارئ  •
  ٧١/٦الوثيقة ج

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  •
  ، ١/ سجالت/١٤٢/٢٠١٨م تو ٧١/٨وج ٧١/٧الوثائق ج

  )١(١٤٢ت  مالمقرر اإلجرائي 
    ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٣ ،ربعاء األ 

  ٩‚٠٠الساعة  -قاعة الجمعية   الخامسة الجلسة العامة 
  االعتماد أوراق لجنة تقرير  -

  ٥البند 
  ٨البند 

  قبول الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة [ إن ُوجدت ]
  اللجنتين الرئيسيتينتقارير 

 في الجلسة العامة  ٨البند النتهاء من بعد ا مباشرةً  - XVIIIالقاعة   للجنة "أ" الخامسةالرابعة و  الجلستان
  ١٤,٣٠الساعةوفي 

  االستراتيجية ذات األولويةالمسائل   (تابع) ١١ لبندا
  التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية  -  (تابع) ٢-١١ البند

تقرير لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة لبرنامج المنظمـة للطـوارئ   •
  الصحية
  ٧١/٥الوثيقة ج

  عمل المنظمة أثناء الطوارئ  •
  ٧١/٦الوثيقة ج

  )٢٠٠٥لصحية الدولية (تنفيذ اللوائح ا  •
  ، ١/ سجالت/١٤٢/٢٠١٨م تو ٧١/٨وج ٧١/٧الوثائق ج

  )١(١٤٢ت  مالمقرر اإلجرائي 
تخطـــيط االنتقـــال فـــي مجـــال شـــلل األطفـــال والمرحلـــة الالحقـــة لإلشـــهاد   -  ٣-١١البند 

  على استئصاله
  ٧١/٩الوثيقة ج

  التقنية األخرىالمسائل   ١٢البند 

  غ الثعابينالعبء العالمي للد  -  ١-١٢البند 
  ٤ق١٤٢م ت، القرار ١/ سجالت/١٤٢/٢٠١٨م تو ٧١/١٧الوثيقتان ج



N° 1 - 5 -  ١العدد  

 ٢٠١٨ مايو/ أيار ٢٦- ٢١ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الحادية العالمية الصحة جمعية

 في الجلسة العامة  ٥البند النتهاء من مباشرة بعد ا - XVIIالقاعة   للجنة "ب" األولى والثانية الجلستان
  ١٤,٣٠الساعة وفي

  اللجنة أعمال افتتاح  ١٣ البند
ر  -     بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والُمقرِّ

ـــدس   ١٤ البند ـــا فيهـــا الق ـــة، بم ـــي األرض الفلســـطينية المحتل األحـــوال الصـــحية ف
  الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل

  ٧١/٢٧الوثيقة ج
  ١٧,٣٠الساعة  - XIIالقاعة   اللجنة العامة

  
  ٢٠١٨/ مايو أيار ٢٤ ،خميسال

  

  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  - XVIIIالقاعة   الجلستان السادسة والسابعة للجنة "أ"
  المسائل التقنية األخرى  (تابع) ١٢البند 
  النشاط البدني من أجل الصحة  -  ٢-١٢البند 

  ، ١/ سجالت/١٤٢/٢٠١٨م تو ٧١/١٨الوثيقتان ج
  ٥ق١٤٢ت  مالقرار 

ـــــــــل والمراهـــــــــق االســـــــــتراتيجية   -  ٣-١٢البند  ـــــــــة بشـــــــــأن صـــــــــحة المـــــــــرأة والطف  العالمي
  ): النماء في مرحلة الطفولة المبكرة٢٠٣٠-٢٠١٦(

  ١تنقيح  ٧١/١٩الوثيقة ج
  المحمولة في مجال الصحة التكنولوجيات  -  ٤-١٢البند 

  ٧١/٢٠الوثيقة ج
  تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة  -  ٥-١٢البند 

  ، ١/ سجالت/١٤٢/٢٠١٨م تو ٧١/٢١الوثيقتان ج
  ٦ق١٤٢ت  مالقرار 

    
  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  - XVIIالقاعة   الجلستان الثالثة والرابعة للجنة "ب"

  المالية الميزانية البرمجية والشؤون  ١٥البند 
، بمــا فــي ذلــك ٢٠١٧-٢٠١٦تقريــر المنظمــة البرمجــي والمــالي للفتــرة   -  ١-١٥البند 

  ٢٠١٧ البيانات المالية المراجعة لعام
  ٢/ معلومات/٧١وج ٧١/٢٩وج ٧١/٢٨الوثائق ج

  ٢٠١٩-٢٠١٨تمويل الميزانية البرمجية   -  ٢-١٥البند 
  ٧١/٣٠يقة جالوث

حالــــة تحصــــيل االشــــتراكات المقــــدرة، بمــــا فــــي ذلــــك الــــدول األعضــــاء   -  ٣-١٥البند 
مـن  ٧المتأخرة في سداد اشـتراكاتها إلـى حـد يبـرر تطبيـق أحكـام المـادة 

  الدستور
  ١تنقيح  ٧١/٣١الوثيقة 

  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات [ إن وجدت ]  -  ٤-١٥البند 
شـــتراكات الـــدول األعضـــاء والـــدول األعضـــاء المنتســـبة الجديـــدة اتقـــدير   -  ٥-١٥البند 

  ُوِجدت ]  [ إن
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  الالئحة المالية والنظام المالي [ إن ُوِجدت ]تعديالت   -  ٦-١٥البند 
  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  ١٦البند 
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  -  ١-١٦البند 

  ٧١/٣٢الوثيقة ج
  اجع الحسابات الداخليتقرير مر   -  ٢-١٦البند 

  التقرير السنوي  •
  ١تصويب  ٧١/٣٣والوثيقة ج ٧١/٣٣الوثيقة ج

التقــــدم المحــــرز فــــي تنفيــــذ توصــــيات مراجعــــة الحســــابات الخارجيــــة   •
  والداخلية

  ٧١/٣٤الوثيقة ج
  شؤون العاملين  ١٧البند 
  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  -  ١-١٧البند 

  ٧١/٣٥الوثيقة ج
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  -  ٢-١٧البند 

  ٧١/٣٦الوثيقة ج
  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  -  ٣-١٧البند 

  ، ١/ سجالت/١٤٢/٢٠١٨م تو ٧١/٣٧الوثيقتان ج
  ٩ق١٤٢م تو ٨ق١٤٢ت  مالقراران 

تعيــين ممثلــين فــي لجنــة المعاشــات التقاعديــة لمــوظفي منظمــة الصــحة   -  ٤-١٧البند 
  العالمية

  ٧١/٣٨الوثيقة ج
  المسائل اإلدارية والقانونية  ١٨البند 
  [ إن وجدت ] مع المنظمات الحكومية الدوليةاالتفاقات   -  ١-١٨البند 
التعــاون داخــل منظومــة األمــم المتحــدة ومــع ســائر المنظمــات الحكوميــة   ١٩البند 

  الدولية
  ٧١/٤٣الوثيقة ج

    ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٥الجمعة، 

  ٩,٠٠الساعة  -قاعة الجمعية   العامة السادسةة الجلس
  الجوائز  ٧البند 

  ١معلومات/ /٧١الوثيقة ج
  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  ٦البند 
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  (تابع) ٨ البند
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لجلسة العامة في ا ٨مباشرة بعد االنتهاء من البند  - XVIIIالقاعة   للجنة "أ"والتاسعة الثامنة  تانالجلس
  ١٤,٣٠الساعة في و 

  األخرى يةالمسائل التقن  (تابع) ١٢ لبندا
  األمهات والرضع وصغار األطفالتغذية   -  ٦-١٢البند 

 وصــغارالشــاملة الخاصــة بتغذيــة األمهــات والرّضــع  التنفيــذ خطــة 
 السنوات ثنائي تقرير: األطفال

  ٧١/٢٢ج الوثيقة
 رامج التغذيةالحماية من تضارب المصالح المحتمل في ب 

  ٧١/٢٣الوثيقة ج
اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسـات   -  ٧-١٢البند 

  األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى
  ٧١/٤٢وج ١إضافة  ٧١/٢٤وج ٧١/٢٤الوثائق ج

  الروماتيزمية وأمراض القلب الروماتيزميةالحمى   -  ٨-١٢البند 
   ١إضافة  ٧١/٢٥وج ٧١/٢٥ئق جالوثا
  ١ق١٤١ت  م، القرار ١/ سجالت/١٤١/٢٠١٧م تو

  استئصال شلل األطفال  -  ٩-١٢البند 
  ٢إضافة  ٧١/٢٦وج ١إضافة  ٧١/٢٦وج ٧١/٢٦الوثائق ج

    
في الجلسة العامة  ٨مباشرة بعد االنتهاء من البند  - XVIIالقاعة   للجنة "ب" ةالخامسة والسادس تانالجلس

 ١٤,٣٠اعة السفي و 
  مسائل للعلم  ٢٠ البند

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  -  ١-٢٠البند 
  ٧١/٣٩الوثيقة ج

  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  -  ٢-٢٠البند 
  ٧١/٤٠الوثيقة ج

  التقارير المرحلية  -  ٣-٢٠البند 
  ١تنقيح  ٧١/٤١الوثيقة ج
  األمراض السارية

فيــــــــروس العــــــــوز العالميــــــــة لقطــــــــاع الصــــــــحة بشــــــــأن االســــــــتراتيجيات   :ألف
المنقولــــة جنســــيًا  والعــــدوىوالتهــــاب الكبــــد الفيروســــي  البشــــري المنــــاعي

  ))٢٠١٦( ٢٢-٦٩ع  ص  ج (القرار ٢٠٢١-٢٠١٦  للفترة
  ))٢٠١١( ١٦-٦٤ع  ص  ج استئصال داء التنينات (القرار  باء:
  ))٢٠١٢( ٢١-٦٥ع  ص  ج (القرار من داء البلهارسياتالتخّلص   جيم:

  األمراض غير السارية
الُبعــد الصــحي العمــومي لمشــكلة المخــدرات العالميــة (المقــّرر اإلجرائــي   دال:

  ))٢٠١٧) (١٨(٧٠ج ص ع
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 إطــار فــي الصــحي النظــام دور لتعزيــز للمنظمــة العالميــة العمــل خطــة  هاء:
 األفـــــراد، بـــــين للعنـــــف للتصـــــدي القطاعـــــات متعـــــددة وطنيـــــة اســـــتجابة

 ٥-٦٩ج ص ع(القرار  األطفال وضد والفتيات، النساء ضد وخصوصاً 
)٢٠١٦((  

المسـتوى الُقطـري  العالمي للصرع وضرورة العمل المنسـق علـىالعبء   واو:
واالجتماعيـــة وأثـــاره علـــى المعرفـــة  آلثـــاره الصـــحية مـــن أجـــل التصـــدي

  ))٢٠١٥( ٢٠-٦٨ع  ص  ج (القرار العامة
 ة فـــــــــــــي خطـــــــــــــة العمـــــــــــــل الشـــــــــــــاملة الخاصـــــــــــــة بالصـــــــــــــحة النفســـــــــــــي  زاي:

  ))٢٠١٣( ٨-٦٦ع  ص  ج (القرار ٢٠٢٠-٢٠١٣الفترة 
الجهـــــــود الشـــــــاملة والمنســـــــقة المبذولـــــــة مـــــــن أجـــــــل التـــــــدبير العالجـــــــي   حاء:

  ))٢٠١٤( ٨-٦٧ع  ص  ج الضطرابات طيف التوّحد (القرار
  العمر طيلة الصحة تعزيز
وخطـــــــــــــة العمـــــــــــــل العالميتـــــــــــــان بشـــــــــــــأن الشـــــــــــــيخوخة االســـــــــــــتراتيجية   طاء:

أن يحيـــا حيـــاة  م يتســـنى فيـــه لكـــل فـــردعـــال: ٢٠٢٠-٢٠١٦ والصـــحة
  ))٢٠١٦( ٣-٦٩ع  ص  ج (القرار طويلة ويتمتع بالصحة

 األهـداف بلـوغ نحـو التقـدم تسـريع استراتيجية مسّودة: اإلنجابية الصحة  :ياء
  ))٢٠٠٤( ١٢-٥٧ج ص ع(القرار  الدولية اإلنمائية والمرامي
  النظم الصحية

  ))٢٠١٧( ١٥-٧٠ج ص عار (القر  الالجئين والمهاجرينصحة تعزيز   :كاف
ـــة التـــي تركـــز علـــى النـــاس (القـــرار   :الم تعزيـــز الخـــدمات الصـــحية المتكامل

  ))٢٠١٦( ٢٤-٦٩ص ع  ج
جيــــدة والمأمونــــة والناجعــــة والميســــورة ال األطفــــالابتكــــار أدويــــة تعزيــــز   :ميم

  ))٢٠١٦( ٢٠-٦٩ج ص عالتكلفة وٕاتاحتها (القرار 
(القـــــــــرار يـــــــــة الشـــــــــاملة هياكـــــــــل التمويـــــــــل الصـــــــــحي والتغطاســـــــــتدامة   :نون

  ))٢٠١١( ٩-٦٤ع  ص  ج
 ١٢-٦٣ج ص ع(القــــــرار منتجـــــات الــــــدم ومأمونيتهـــــا وجودتهـــــا تـــــوافر   :سين

)٢٠١٠((  
  ))٢٠١٠( ٢٢-٦٣ج ص ع(القرار زرع األعضاء والُنسج البشرية   :عين
(القــرار اســتراتيجية منظمــة الصــحة العالميــة للبحــوث مــن أجــل الصــحة   :فاء

  ))٢٠١٠( ٢١-٦٣ج ص ع
  ))٢٠٠٧( ٢٦-٦٠ج ص ع(القرار العمال: خطة عمل عالمية حة ص  :صاد

  برنامج الطوارئ الصحية
ـــــــروس الجـــــــدري استئصـــــــال   :قاف ـــــــات في ـــــــدمير مخزون ـــــــرار الجـــــــدري: ت (الق

 ))٢٠٠٧( ١-٦٠ع  ص  ج

  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية
 ١٢-٦١ج ص ع(القـــــــــرار  اللغويـــــــــة: تنفيـــــــــذ خطــــــــة العمـــــــــلالتعّدديــــــــة   :راء

)٢٠٠٨((  
  
  
  

  



N° 1 - 9 -  ١العدد  
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    ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٦السبت، 
  ٩,٠٠الساعة  - XVIIIالقاعة   للجنة "أ" ةالعاشر  الجلسة

  وضع القرارات والتقارير في صيغتها النهائية  
  
  

  

  ٩,٠٠الساعة  - XVIIالقاعة   "بة للجنة "السابعة الجلس
  

  

  وضع القرارات والتقارير في صيغتها النهائية

  و"ب" "أ"تين اللجنأعمال مباشرة بعد اختتام  -لجمعية قاعة ا  ةالسابع الجلسة العامة
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  (تابع) ٨البند 

  اختتام جمعية الصحة  ٩البند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



N° 1 - 10 -  ١العدد  
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  الجلسات اإلعالمية التقنية   - ٢
  

جمعيــة انعقــاد ثنــاء أ ١٤,١٥ســاعة وحتــى ال ١٢,٣٠اعتبــارًا مــن الســاعة  ســُتعقد الجلســات اإلعالميــة التقنيــة التاليــة
، وســتُتاح بشــأنها خدمــة الترجمــة الفوريــة بالعربيــة والصــينية واإلنكليزيــة والفرنســية الســبعينالحاديــة و الصــحة العالميــة 

  .سبانيةألوالروسية وا
  

 XIIالقاعة     ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٢ ،اءالثالث
   للجميع الصحة وتوفير لشاملةا الصحية التغطية لتحقيق ضروريةاألولية  الصحية الرعاية

 المستوى الرفيع االجتماعانعقاد و  آتا - ألماعالن إل األربعين السنوية لذكرىالحتفاء باالسابقة مباشرة ل(الفترة 
  )الشاملة الصحية التغطيةالمعني ب ٢٠١٩للجمعية العامة في عام 

بوصـــفها الرعايـــة الصـــحية األوليـــة تقـــديم أول إعـــالن دولـــي يـــدعو إلـــى  ١٩٧٨عـــام الصـــادر فـــي آتـــا  -عـــالن ألمـــاكـــان إ
 منـذ ذلـك الحـينجـرى التسـليم و . لجميـعلالـذي تحـّدده المنظمـة بشـأن تـوفير الصـحة هـدف الرئيسـية لتحقيـق ال ستراتيجيةاال
ــ ــّرًا لهــا المجتمعــات المحليــة تّخــذ مــن تقويــة نظــم رعايــة أوليــة إقامــة أن ب ضــروري لتحقيــق التغطيــة الصــحية هــو أمــر مق

، ومــن ســارية المفعــول ١٩٧٨صــادر فــي عــام لاآتــا  -ألمــاالــواردة فــي إعــالن القــيم والمبــادئ األساســية زالــت ماو . الشــاملة
فــــي مقــــّرر عقــــده الصــــحة للجميــــع، الصــــوب تــــوفير : لرعايــــة الصــــحية األوليــــةالمعنــــي بافــــي المــــؤتمر العــــالمي الُمتوّقــــع 
الرعايــة أن يجــّدد المجتمــع العــالمي تأكيــده علــى تان، جمهوريــة كازاخســ، أســتانافــي مــن هــذا العــام أكتــوبر / األول تشــرين

. شــاملةالصــحية التغطيــة ال النــاس وتفضــي إلــى تحقيــقتركــز علــى الرئيســي إلقامــة نظــم صــحية  دافعبوصــفها الــاألوليــة 
األمـراض إلـى ترّكـز علـى إحـداث نقلـة فـي تصـميم الـنظم والمؤسسـات الصـحية التـي يستدعي تحقيق هذه التغطية فعليـًا و 

  .تلّبي احتياجاتهمالناس و لكي تركز على ى ُمصّممة أخر 
علــى الرعايــة الصــحية األوليــة قــديم خــدمات بشــأن تالعبــر الُمستخلصــة التقنيــة وســوف تســتعرض هــذه الجلســة اإلعالميــة 

عي فـي إطـار السـوّفر المعلومات الالزمة لتقـديمها فـي المسـتقبل من شأنه أن ي، األمر الذي العقود األربعة الماضيةمدى 
  .طابع العولمةغلب عليه الذي يهذا عالمنا بالتغطية الصحية الشاملة إلى تحقيق 

  
 XIIالقاعة     ٢٠١٨ مايو/ أيار ٢٣ األربعاء،

  األفريقية لقارةا فيالتمنيع  جدوىبشأن  المنظمة لدراسة الرسمي التدشين
، فــإن إتاحــة التمنيــعيــادة فــي مجــال ز ائلــة مكاســب هحّققــت فــي الســنوات الخمــس عشــرة الماضــية القــارة األفريقيــة مــع أن 
مـن بـين كـل تعـّذر إتاحـة اللقاحـات المنقـذة لـألرواح لطفـل واحـد وأسـفر عـن  الركـودالُمحرز في هذا الصـدد أصـابه التقدم 

كـان رؤسـاء . و ةكثيـر أرواحـًا حصـد تـزال تيمكن الوقايـة منهـا باللقاحـات ال إن األمراض التيفوعليه،  ،خمسة أطفال أفارقة
كـانون  ٣١المعقـود يـوم قمة االتحاد األفريقي الثـامن والعشـرين دول من أنحاء القارة األفريقية كاّفة قد أعربوا في مؤتمر ال

إتاحـة التمنيـع للجميـع فـي بالتـالي بتحسـين التزمـوا ، و ابـا بشـأن التمنيـععـالن أديـس أبعـن تأييـدهم إل ٢٠١٧الثاني/ يناير 
  .تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامةمن عناصر  هو عنصر أساسي، و ككلأفريقيا أرجاء 

دراســة جــدوى  بإعــدادالمنظمــة اإلقليمــي ألفريقيــا ومكتــب المنظمــة اإلقليمــي لشــرق المتوّســط  مكتــبالســياق  هــذا فــي قــامو 
الــدول األعضــاء  جميــع دتزويــ مواصــلةالمنظمــة مــن  تمّكــن كافيــة مــوارد تعبئــةمــن أجــل  األفريقيــة القــارة فــيبشـأن التمنيــع 

المقطوعة بموجب إعالن أديـس أبابـا  لتزاماتباال بالكامل لوفائها الالزم بالدعمدولة  ٥٤عددها  بالغوال القارة هذهب الواقعة
  :  يلي ما ومنها التمنيع، بشأن جديدة وتطورات أطر التقنية اإلعالمية الجلسة هذه في وسُتعرضبشأن التمنيع. 

ُمطّبقـــة واّتبـــاع نهـــوج جديـــدة بشـــأن التمنيـــع بوصـــفه عنصـــرًا أساســـيًا مـــن عناصـــر تحقيـــق التغطيـــة الذج اتغييـــر النمـــ  •
  ؛في القارة األفريقيةالصحية الشاملة 

  ؛نموذج تقييم معدالت التمنيعتطبيق   •
  ؛يةالبلدان في القارة األفريقتصنيف   •
  ؛نسمة مليون ١,٩ أرواح إنقاذبشأن  ٢٠٣٠عام الُمحّددة لطموحات التحقيق   •
ي تحـّول فـلبلـدان، وٕاحـداث تلبيـة احتياجـات الوالـنهج الُمصـّمم خّصيصـًا بشـأن إضـافة القيمـة المنظمة الجديـد مقترح   •

 .برنامج التمنيع
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 XIIالقاعة     ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٤الخميس، 
  المناخ وتغّير والبيئة الصحة

 األمــم اتفاقيــة فــي والعشــرين الثــاني األطــراف تمرمــؤ  انعقــاد أثنــاء ٢٠١٦ عــام فــي الصــادر الــوزاري مــراكش إعــالن كــان
 الجويـة لألرصـاد العالميـة والمنظمة للبيئة المتحدة األمم برنامجو  منظمةال كّلف قد المناخ ربتغيّ  المتعلقة اإلطارية المتحدة

صـاحبة المصـلحة  والجهـات وكـاالتالو  البيئة ووزارات الصحة وزارات هاومن ،المعنية الوزارات بين عالميتشكيل ائتالف ب
مـن آثـار  والمنـاخ البيئـةمـا يترتّـب علـى تقلّـل  إجـراءات اتخـاذ في قدماً  المضي أجل منوذلك  ،المتحدة األمم في رئيسيةلا

 والمنـاخ ةالبيئـ خـاطرمهو االشـتراك فـي تعزيـز إدارة الئتالف ل الرئيسي الهدفعافيته. و و  اإلنسان صحة على تؤثرضارة 
فـــي أولـــى مراحـــل تشـــكيله علـــى إعطـــاء حـــريص  االئـــتالف أن إلـــى اإلشـــارة تجـــدر. و ارتهـــا، وفـــي تحســـين إدحةالصـــ علـــى

 ملتــزمأنــه و  وفــاة، مليــون ١٢,٦بواقــع عــن مخــاطر البيئــة الناجمــة ســنويًا  الوفيــاتعاجلــة تقّلــل  إجــراءات التخــاذ األولويــة
  .الهواء تلوثمشكلة  لجةمعارامية إلى ها الجهود في المصلحةالجهات صاحبة و  األعضاء الدول بدعمتحديدًا 

  المشتركة بين الوكاالت إلى تحقيق ما يلي:و مية التقنية الجلسة اإلعالهذه وستفضي 
الصــحة والبيئــة االئــتالف المعنــي ببــدعم مــن جديــد تمكــين رؤســاء الوكــاالت والــدول األعضــاء مــن تأكيــد التزامــاتهم   •

  ؛بسبب البيئة ية العتالل الصحةالرامية إلى معالجة األسباب الجذر  هفي جهود وتغير المناخ
العــالمي المنظمــة مــؤتمر وغــرض نطــاق بيــان التفاصــيل المتعلقــة بتلــوث الهــواء و بشــأن خطــة عمــل مشــتركة رض عــ  •

  ؛بشأن تلوث الهواءالمقبل األول 
رنــامج ببهــا تلــك المتعلقــة دات البيئيــة للصــحة، بمــا فيعلميــة عــن حالــة المعــارف المتعلقــة بالمحــدّ عقــد جلســة إعالميــة   •

  ؛اريةعمل مكافحة األمراض غير الس
  .)BreatheLife( الحياة تنفس حملةمنجزات  عن تقرير تقديم  •
 

 XIIالقاعة      ٢٠١٨/ مايو أيار ٢٥، الجمعة
  دور أعضاء البرلمان في تحقيق التغطية الصحية الشاملة واستتباب األمن الصحي العالمي

، ويوجـد عـدد آخـر الخدمات الصحية األساسيةلة بكامغير مشمولين بتغطية قل األنصف سكان العالم على اليوم  زاليال
التغطيــة يمثــل تحقيــق . و قهم علــى الصــحةاون نفقــات كارثيــة مــن جــراء إنفــيتكّبــدمليــون نســمة مّمــن  ٨٠٠مــنهم يزيــد علــى 
ء واألطفـال والمـراهقين مثـل النسـا مجتمعاتنـافـي وضعفًا  تهميشاً السكان فئات ، بما يشمل تحقيقها ألكثر الصحية الشاملة

مـن الحصـول علـى جميعـًا النـاس واحد مـن البلـدان تحديـدًا، ألن تحقيقهـا يمّكـن  كلغرضًا حاسمًا بالنسبة إلى والمسنين، 
  .صعوبات ماليةواجهوا أن يدون من هم عمر  خدمات صحية طوالما يلزمهم من 

عــام فــي  نهــجهــي تســتلزم اتبــاع و مــن األمــراض، ة تعزيــز الصــحة والوقايــعلــى  التغطيــة الصــحية الشــاملةأيضــًا نطــوي وت
انتشــار دون  ولتحــدفــاع نظــم أفضــل الــنظم الصــحية القويــة بوصــف . و الصــحيةمجــال الصــحة العموميــة يعــّزز الــنظم 

، الصــحية األزمــات مــن للوقايــة وســيلة أفضــلأيضــًا  فهــي الصــحية، للطــوارئ تتصــدىو  أوبئــةلتصــبح األمــراض  فاشــيات
  .واحدة لعملة وجهان العالمي الصحي واألمن الشاملة صحيةال التغطيةفإن  ذا،وب

علــى  المســتدامة، التنميــة أهــداف لتحقيــق أساســيتين ركيــزتين العــالمي الصــحي واألمــن الشــاملة الصــحية التغطيــةوتمثــل 
ن يـؤدون ، علمًا بأن أعضاء البرلمـاعلى عاتق كل بلد هماتتابعتقع مسؤولية مالمطاف و  نهايةأنهما خياران سياسيان في 

  .الوطنية ةيلصحالمضي قدمًا بتنفيذ برامج العمل ا فيًا رئيسيًا دور 
 إجـراءاتاتخـاذ وتبـادل الخبـرات بشـأن  البرلمـانآراء أعضـاء لالسـتماع إلـى  فرصـةتيح هذه الجلسة اإلعالمية التقنية وستُ 

بمثابــة هــذه الجلســة اإلعالميــة ًا وســتكون أيضــ. والــدعوة الميزانيــة وتخصــيص والمســاءلة بالتشــريعات يتعلــق فيمــا ملموســة
، مع أعضاء البرلمان، وهي جلسة تُنّظم بالتعـاون ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،عشر الثالث العام العمل برنامجوسيلة لتبادل مسودة 

  .الدولي البرلماني االتحاد مع
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  االجتماعات األخرى   - ٣
. وفيمــا يلــي وأثناءهــا الســبعينالحاديــة و ميــة جمعيــة الصــحة العال قبــل أن االجتماعــات التاليــة ســُتعقدبــت األمانــة ُأبِلغــ

  :٢٠١٨أيار/ مايو  ٢١المعلومات الواردة حتى 
  ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢١ثنين اال 
    

  ٨,٥٠- ٨,٠٠الساعة 
  ٤القاعة كونكورديا 

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي.

  ٩,٠٠- ٨,٠٠الساعة 
  VIالقاعة 

  التابع للمنظمة. شرق آسيا إقليم جنوباجتماع وفود الدول األعضاء في 
  

  ٩,٠٠- ٨,٠٠الساعة 
  XVI القاعة

  التابع للمنظمة. اإلقليم األفريقياجتماع وفود الدول األعضاء في 

  ٩,٢٠- ٨,٢٠الساعة 
  VIIالقاعة 
  ٩,١٥- ٨,٣٠الساعة 
  IXالقاعة 

  اجتماع رؤساء وفود الدول األعضاء في إقليم األمريكتين.
  

  إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة. اجتماع وفود الدول األعضاء في

  
  ٩,٢٠- ٨,٣٠الساعة 
  VIII القاعة

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

  ١٤,٠٠- ١٢,٣٠الساعة 
  ١كونكورديا  القاعة

  ١٤,٠٠- ١٢,٣٠الساعة 
  IV القاعة

  المحيط الهادئ.في إقليم  وزراء الصحة اجتماع
  

  تنسيق اإلقليمي للدول األعضاء في الجماعة الكاريبية.اجتماع ال

  ١٤,٠٠- ١٢,٣٠الساعة 
  VII القاعة

ـــأثرة بالنزاعـــات. – ةالتغطيـــة الصـــحية الشـــاملفعيـــل ت ـــدول الهّشـــة والحـــاالت المت  فـــي ال
  .وسويسراوالصومال وهولندا ونيجيريا  وكندا وٕاسرائيل أفغانستانكّل من  تنظمه وفود

  ١٤,٠٠- ١٢,٣٠الساعة 
  XXIIIالقاعة 

نظمــه تعلــى التغطيــة الصــحية الشــاملة. الشــمولية كنولوجيــا المســاعدة: إضــفاء طــابع الت
  .وباكستانٕايطاليا و العراق و الصين كّل من د و وف

  ١٤,٠٠- ١٢,٣٠ الساعة
  XXIVالقاعة 

  
  ١٤,٠٠- ١٣,٠٠ الساعة
  XVالقاعة 

المقدمــــة البّينــــات واإلســــهامات : الرعايــــة الصــــحية األوليــــة والتغطيــــة الصــــحية الشــــاملة
والــــدانمرك الجزائــــر تنظمــــه وفــــود كــــّل مــــن . الصــــحيين المجتمعيــــينوفعاليــــة العــــاملين 

  .وٕاكوادور وٕاثيوبيا والنرويج وجمهورية تنزانيا المتحدة
  .مجموعة دول أوروبا الغربية والدول األخرى اجتماع

  ١٤,٠٠- ١٣,٠٠الساعة 
  ٤القاعة كونكورديا 

  وزراء الصحة العرب.مجلس اجتماع 

   ٢١,٣٠- ١٨,٣٠الساعة 
  في قصر األمم، محكمة 
الشرف (في حالة هطول 

  )األمطار على بار السربنتين

. مراســم اســتقبال لالحتفــاء بالــذكرى الســنوية الســبعين لتأســيس منظمــة الصــحة العالميــة
  .تُنّظم بالتشارك مع سويسرا
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 ٢٠١٨ مايو/ أيار ٢٦- ٢١ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الحادية العالمية الصحة جمعية

 ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٢الثالثاء 
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
 VIIالقاعة 

ــيم اجتمــاع وفــود الــد األمــريكتين (المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين/ مجموعــة ول األعضــاء فــي إقل
  .األمريكتين)

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا القاعة 

  .مجموعة بلدان الشمال األوروبي اجتماع

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
 IVالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  مطعم المندوبين،

 Aالطابق الثامن، البناية 

  ي التابع للمنظمة.فريقاجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األ
  

تغّيــر المنــاخ بشــأن الصــحة العالميــة ة الخاصــة المقدمــة مــن منظمــة ر لمبــادوزاريــة حــول امشــاورة 
  .النامية الجزرية الصغيرةفي الدول  والصحة

  .فقط دعوة على بناءً 
  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
 IXالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.
  

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

  اجتماع الدول األعضاء في إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة.

  ١٤,١٥-١٢,١٥الساعة 
 XVI القاعة 

  .االنحياز عدم حركة دول في الصحة زراءو  اجتماع

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIIIالقاعة 

األمــراض غيــر الســارية بوصــفه إســهامًا كبيــرًا فــي تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة: هــل عــالج 
التــدخالت التنظيميــة بــدائل فعالــة التكلفــة؟ تنّظمــه وفــود كــّل مــن البرازيــل وكولومبيــا وكوســتاريكا 

  .وأوروغوايوالنرويج وبنما وسويسرا وهولندا وماليزيا ا وٕاكوادور وفنلند

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

  
  
  

  ١٤,٠٠-١٣,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

تغطية شاملة تقترن بتقديم الخدمات والسـلع الالزمـة للوقايـة مـن فيـروس العـوز سعيًا إلى تحقيق 
خارطـــة الطريــق. تنّظمـــه المنــاعي البشــري. االئـــتالف العــالمي المعنـــي بالوقايــة مـــن األمــراض و 

ــًة عــن وفــود كــّل مــن  وألمانيــا إكــوادور المجموعــة األفريقيــة) وبوتســوانا وكنــدا والصــين بــنن (نياب
ولكســـــمبرغ وملـــــديف  وكينيـــــا وليســـــوتو وجمهوريـــــة إيـــــران اإلســـــالميةوٕاندونيســـــيا وهـــــايتي وغانـــــا 

يـــا والمملكـــة المتحـــدة وأوكرانوروانـــدا وســـوازيالند وأوغنـــدا وبنمـــا وموزامبيـــق وميانمـــار والمكســـيك 
  .زمبابوي يرلندا الشمالية و ألبريطانيا العظمى و 

  .مجموعة دول أوروبا الغربية والدول األخرىاجتماع 

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

لتحقيـق  األنشطة التي تقودها البلـدان وتلـك التـي تمتلـك زمـام أمرهـا بشـأن الـتخّلص مـن المالريـا
تنّظمـــه وفـــود كـــّل مـــن أســـتراليا والصـــين وجمهوريـــة الو الديمقراطيـــة  التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة.

سـبانيا وسـري النكـا وجمهوريـة تنزانيـا المتحـدة أوبابوا غينيا الجديـدة و  ملديف  وميانمارالشعبية و 
  وزامبيا.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

 العــام المنظمــة عمــل ببرنـامج للنهــوض جديــدة مســتويات إلـى المــدني المجتمــع مشــاركةب االرتقـاء
. بالخـدمات السـكان من المليار أضعاف ثالثة تغطية بشأن الُمحّددة الغايات وبلوغ عشر الثالث
 والرابطـة الطـب كليـات طلبـة لرابطـات الـدولي واالتحـاد الدوليـة كاريتـاس مؤسسـة مـن كلّ  تنّظمه
  .الدولية PATH منظمةو  الصيدلة كليات لطلبة الدولي واالتحاد األطفال ألطباء الدولية

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIIIالقاعة 

 وفـود. تنّظمـه فعالـة شاملة صحية تغطية تحقيق لمن أج المرضى المةبشأن س العالمي العمل
 ولكســـمبرغ وكينيـــا واليابـــانوٕايطاليـــا  وألمانيـــا والـــدانمرك التشـــيكيةالجمهوريـــة الصـــين و كـــّل مـــن 

 والمملكـة النكا وسري أفريقيا وجنوب السعودية بيةالعر  والمملكة وبولندا وعمانج يرو نالو  ةومالط
  .وأمانة المنظمة الشمالية يرلنداأو  العظمى لبريطانيا المتحدة

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

ود وفـ نّظمـهت .الجميـع صحة لحماية التأهب: الجوائح من التخّلص على عام ١٠٠ مرور ذكرى
وغانـــا واليابـــان والمملكـــة العربيـــة الســـعودية وتايلنـــد  نـــدافنلأســـتراليا والبرازيـــل والصـــين و  مـــن كـــلّ 

  .أألمريكية المتحدة والواليات الشمالية يرلنداأو  العظمى لبريطانيا المتحدة والمملكة
  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

  اجتماع التنسيق اإلقليمي للدول األعضاء في الجماعة الكاريبية.
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 ٢٠١٨ مايو/ أيار ٢٦- ٢١ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الحادية العالمية الصحة جمعية

  ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٣األربعاء 
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

األمـــــريكتين (المكتـــــب اإلقليمـــــي لألمـــــريكتين/ اجتمـــــاع وفـــــود الـــــدول األعضـــــاء فـــــي إقلـــــيم 
  األمريكتين) مجموعة

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤القاعة كونكورديا 

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي.

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

  يم جنوب شرق آسيا التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في إقل

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  .اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
 IXالقاعة 

  التابع للمنظمة. شرق المتوسطاجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم 

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIقاعة ال

  التابع للمنظمة. األوروبيقليم اإلد الدول األعضاء في اجتماع وفو 
  

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIقاعة ال

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

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

تركيـــز النســـاء واألطفـــال والمـــراهقين والشـــباب محـــور مـــا األســـباب التـــي تقـــف وراء اعتبـــار 
تغطيـــة صـــحية شـــاملة جيـــدة ومنصـــفة تصـــون كـــرامتهم المضـــي قـــدمًا فـــي تحقيـــق عمليـــة 

كنــدا وتحــرص علــى إعمــال حقــوقهم فــي الصــحة الجنســية واإلنجابيــة. تنّظمــه وفــود كــّل مــن 
 الـــــدانمرك وفرنســـــا وجورجيـــــا ومـــــالوي وموزامبيـــــق والنـــــرويج والبرتغـــــال وســـــلوفينيا والســـــويدو 

  .وسويسرا وتايلند
  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
 XXIV القاعة 

إضفاء الطابع المؤسسي علـى مشـاركة المجتمـع واالسـتماع إلـى آراء النـاس ضـمانًا لتحقيـق 
شــــيلي . تنّظمــــه وفــــود كــــّل مــــن مكاســــب مســــتدامة فــــي مجــــال التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة

 وجمهورية إيران اإلسالمية وتايلند. 

  ١٤,١٥-١٢,٣٠الساعة 
  XXIIIقاعة ال

  ١٤,٠٠- ١٣,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا  القاعة

فــي وقــت جلســة إعالميــة  التــابع للمنظمــة. األوروبــيقلــيم اإلاجتمــاع وفــود الــدول األعضــاء فــي 
  استراحة الغداء بشأن عمل المنظمة على الصعيد القطري: رومانيا.

  .مجموعة دول أوروبا الغربية والدول األخرىاجتماع 

  ١٨,٥٠-١٨,٠٠الساعة 
  IX القاعة

ينّظمـه االتحـاد الـدولي لطـب النسـاء . كشف عـن األورام النسـائية والوقايـة منهـااإلبكار في ال
  وطب التوليد.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

تركيـز : التزام الدول األعضـاء بالحركـة العالميـة مـن أجـل تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة
. يـل الـالزم لتقـديمها بفعاليـةاإلجراءات المتخذة بشـأن الرعايـة الصـحية األوليـة وتـوفير التمو 

 تنّظمه وفود كّل من أستراليا وغانا وٕاندونيسيا وملديف والمكسيك وجمهورية كوريا وتركيا.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIII القاعة

الجهـــود التـــي تبـــذلها مجموعـــة بلـــدان البـــريكس لتحقيـــق التغطيـــة  –ســـعيًا إلـــى إنهـــاء الســـل 
الرفيع المستوى المعني بإنهاء األمم المتحدة تماع الجالصحية الشاملة في سياق التحضير 

  والهند واالتحاد الروسي وجنوب أفريقيا.والصين تنّظمه وفود كّل من البرازيل . السل
  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIIالقاعة 

. تنظمـــه أمانـــة الغينيــة الـــدودةاجتمــاع غيـــر رســمي مـــع وزراء الصــحة بالبلـــدان المتضــررة ب
  .فقط عوةدعلى  بناءً  المنظمة.

  ١٩,٥٠-١٩,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

. للخـرف وطنيـة اسـتجابات توجيـهبوصـفها مصـدر إلهـام فـي مجـال : المجتمعطاقات  حشد
  .المنظمة الدولية للزهايمر تنّظمه
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 ٢٠١٨ مايو/ أيار ٢٦- ٢١ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الحادية العالمية الصحة جمعية

  ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٤ خميسال
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

ب اإلقليمــــي لألمــــريكتين/ األمــــريكتين (المكتــــاجتمــــاع وفــــود الــــدول األعضــــاء فــــي إقلــــيم 
  مجموعة األمريكتين)

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤القاعة كونكورديا 

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي.

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول 

  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 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIالقاعة 

تنّظمـه وفـود . صـياغة سياسـات وبـرامج شـاملة ُمسـندة بالبّينـات بشـأن التغطيـة الصـحية الشـاملة
  .وأوغندا واالتحاد األوروبيوالنرويج كّل من إثيوبيا 

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIII القاعة 

تنّظمـــه وفـــود كـــّل مـــن الجزائـــر . ســـعيًا إلـــى اإلتاحـــة الشـــاملة لعمليـــات زرع األعضـــاء الصـــّماء
وكوســتاريكا وكرواتيــا والجمهوريــة الدومينيكيــة وكولومبيــا والصــين وأســتراليا وبلغاريــا واألرجنتــين 

  .سبانيا وأوروغوايأوٕايطاليا والبرتغال وقطر واالتحاد الروسي و 
  ١٤,٣٠-١٢,٣٠الساعة 
  IX القاعة 

  ١٤,٠٠- ١٣,٠٠الساعة 
  IV القاعة

  .النامية االجتماع الوزاري للدول الجزرية الصغيرة
  

  .مجموعة دول أوروبا الغربية والدول األخرىاجتماع 

  ١٨,٥٠-١٨,٠٠الساعة 
  IX القاعة 

 إنهــاء الســل ودحــر األمــراض -االنتقــال مــن مرحلــة تخفيــف العــبء إلــى مرحلــة إيجــاد الحلــول 
غير السارية وتوفير الصحة للجميع من خالل تطبيق أفضل السياسات المختارة بشـأن مكافحـة 

والمنظمـــة الدوليـــة  تنّظمـــه وفـــود كـــّل مـــن بوتســـوانا وليتوانيـــا وســـلوفينيا وتايلنـــد. تعـــاطي الكحـــول
  .  للمتعبدين األخيار

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
   VIIالقاعة

يــــد متــــرّبص بالصــــحة العالميــــة وتحقيــــق التغطيــــة تهد: مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــاتمعالجــــة 
وهولنـدا وماليزيـا كنـدا وشـيلي وفيجـي وٕايطاليـا و  أسـتراليا تنّظمـه وفـود كـّل مـن. الصحية الشـاملة

  .  وفييت ناموسويسرا وتايلند والفلبين وجمهورية كوريا والسويد والنرويج 
  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIII القاعة

: افحـة المنتجـات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة والمغشوشـةالتصّدي للتحديات المواجهة في مجال مك
 والمملكـةيرلنـدا واليابـان والمكسـيك أتنّظمه وفـود كـّل مـن كنـدا و . دور الجهات التنظيمية الحاسم

  .والواليات المتحدة األمريكية الشمالية يرلنداأو  العظمى لبريطانيا المتحدة
  ١٩,٥٠-١٩,٠٠الساعة 
  IX القاعة 

العمـل  ية بشأن االتجاهات الُمختطة في الرضاعة الطبيعية بوصـفها وسـيلة لحفـزالمبادرة العالم
علـــى بلـــوغ غايـــات جمعيـــة الصـــحة العالميـــة والشـــراكة الجماعيـــة العالميـــة المعنيـــة بالرضـــاعة 

زيــادة معـدالت التعويـل علـى ممارســة الرضـاعة الطبيعيـة حصـرًا واالســتمرار  الطبيعيـة مـن أجـل
  .أغذية الرضع ة العمل الدولية من أجلتنظّمه شبك. في ممارستها
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 ٢٠١٨ مايو/ أيار ٢٦- ٢١ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الحادية العالمية الصحة جمعية

  ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٥الجمعة 
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

اجتمـــــاع وفـــــود الـــــدول األعضـــــاء فـــــي اإلقلـــــيم األمريكـــــي التـــــابع للمنظمـــــة (المكتـــــب اإلقليمـــــي 
  ألمريكتين). / مجموعة اكتينيلألمر 

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا  القاعة

  بلدان الشمال األوروبي.اجتماع مجموعة 

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة.

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

  عضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األ

  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 
  VIIقاعة ال

 تحســـينًا لتغذيـــة المليـــارات مـــن الســـكان: كيفيـــة تعزيـــز الـــدوالرات توظيـــف االســـتثمارات بماليـــين
الرضاعة الطبيعية. تنظمـه وفـود  بواسطة البرامج المجتمعية، بما فيها التغطية الصحية الشاملة

  .ندوتايل والفلبينونيجيريا و وكندا وفرنسا وأيرلندا ومدغشقر صبنغالديش وبوركينا فاكل من 
  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

  
  ١٤,٠٠- ١٣,٠٠الساعة 
  ١ة كونوكورديا القاع

ضـــروري مـــن أجـــل تحقيـــق  -إتاحـــة األدويـــة: التغلـــب علـــى العقبـــات الناجمـــة عـــن االحتكـــار 
البرازيــل والهنــد كــّل مــن . تنظمــه وفــود ٢٠٣٠التغطيــة الصــحية الشــاملة والخطــة الخاصــة بعــام 

  ال وتايلند.والمغرب والسنغوماليزيا 
  

  .مجموعة دول أوروبا الغربية والدول األخرىاجتماع 

  ١٨,٥٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

الصحة الرقمية والذكاء االصطناعي لتقديم الخـدمات الجيـدة فـي سـبيل تحقيـق التغطيـة الشـاملة 
  عد والصحة اإللكترونية.بالرعاية الصحية. تنظمه الجمعية الدولية للتطبيب عن بُ 

  ١٩,٥٠-١٩,٠٠ة الساع
  IXالقاعة 

تحســين اإلتاحــة للجميــع عــن طريــق ُنظــم التمويــل المســتدامة: دور القطــاع الخــاص واالبتكــارات 
الرابطــــة التجاريــــة العالميــــة للتصــــوير الجديــــدة فــــي تحقيــــق التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة. تنظمــــه 

ـــــدولي  االتحـــــاد، و التشخيصـــــي وتكنولوجيـــــا معلومـــــات الرعايـــــة الصـــــحية والعـــــالج باإلشـــــعاع ال
  .لمصنعي المستحضرات الصيدالنية وجمعياتها

  ٢٠١٨ مايو/ أيار ٢٦ السبت
  

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا القاعة 

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي. 

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة.
  

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

  لمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع ل

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة.
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 ٢٠١٨ مايو/ أيار ٢٦- ٢١ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الحادية العالمية الصحة جمعية

  العامة الجلسات في المناقشات بإجراء الخاصة الترتيبات  - ٤
 

  . موضوع المناقشة العامة: "الصحة للجميع: االلتزام بالتغطية الصحية الشاملة"الجلسة العامة
الترتيبات المناسـبة إلجـراء النقـاش أن تّتخذ  العام المدير من ، بشأن إصالح جمعية الصحة،٢١-٥٢ج ص عالقرار طلب 

إلقـاء البيانـات الجماعيـة أو اإلقليميـة أثنـاء المناقشـة العامـة.  لـىع، لهـذه الغايـةشـّجع، تحقيقـًا في جلسـة عامـة مقتضـبة، و 
 تطويــل مــدة جــوز. ويفــي هــذه المناقشــة كلمــة) ٥٥٠( خمــس دقــائقهم علــى بيانــاتمــدة وُيرجــى مــن المنــدوبين أن يقصــروا 

  دقائق. ١٠بيانات المجموعات أو البيانات اإلقليمية حتى 
 إدارةإدراج أســــــمائهم فــــــي قائمــــــة المتحــــــدثين فــــــي إطــــــار المناقشــــــة العامــــــة إخطــــــار  فــــــيراغبين وينبغــــــي للمنــــــدوبين الــــــ

الفـــاكس علـــى رقـــم أو  )piazza@who.int(طريـــق البريـــد اإللكترونـــي  ذلـــك عـــنو  والعالقـــات الخارجيـــة الرئاســـية األجهـــزة
٤١ ٢٢ ٧٩١  ٤١٧٣.+    
أو  )interpret@who.int(البريـد اإللكترونـي واسطة ب التي سُتلقى خالل المناقشة العامة نسخ من البيانات إرسالوينبغي 

ــــول صــــباح يــــومA.656(القاعــــة  جمعيــــة الصــــحةتســــليمها إلــــى مكتــــب مســــاعد أمــــين  أيــــار/  ٢١االثنــــين الموافــــق  ) بحل
البريد اإللكتروني تحديد اسم البلد وكتابة اسم الجلسة: "المناقشة العامـة"، واسطة عند إرسال النسخ بُيرجى و  .٢٠١٨ مايو

  في "موضوع" الرسالة وفي أعلى البيان.
  

  االجتماعات األخرى
ســبانية) ة والصــينية واإلنكليزيــة والفرنســية والروســية واأل(العربيــالســت تُتــاح خــدمات الترجمــة الفوريــة إلــى اللغــات الرســمية 

لمساعدة المندوبين على متابعة المناقشات. وُيرجى من المندوبين إرسال نسخة من البيانات التي يعتزمـون إلقاءهـا بالبريـد 
لموجــودين فــي ا المــؤتمرأو تســليم نســخة ورقيــة إلــى المــوظفين المســؤولين عــن  )interpret@who.int( اإللكترونــي علــى

القاعة قبل إلقاء البيـان بثالثـين دقيقـة علـى األقـل. وال يمنـع ذلـك المنـدوبين مـن إدخـال تعـديالت علـى البيـان أثنـاء إلقائـه، 
ر المزيــد مــن الوضــوح والدقــة فــي جميــع اللغــات. وُيرجــى إدراج اســم البلــد/ المجموعــة والجلســة (مثــل الجلســة ولكنــه سيّســ

أو اللجنــة "ب" أو جلسـة المجلـس التنفيــذي) ورقـم بنـد جـدول األعمــال ذي الصـلة تحـت عنــوان  العامـة أو جلسـة اللجنـة "أ"
   "الموضوع" في أعلى البيان.

بيانــات ال مــدة كلمــة)، و  ٣٣٠بيانــات األفــراد التــي ُتلقــى فــي اللجنتــين "أ" و"ب" علــى ثــالث دقــائق ( مــدة وينبغــي أال تزيــد
رجى من المندوبين التحـدث أثنـاء إلقـاء البيانـات بالسـرعة المعتـادة، حيـث كلمة). ويُ  ٥٥٠المجموعات على خمس دقائق (

إن التحدث بسرعة قد يعوق وضوح الترجمة ودقتها. وُتعامـل البيانـات المقدمـة مسـبقًا علـى أنهـا سـرية ويجـري التحقـق مـن 
  الرسمي. المحضرمطابقتها للبيانات التي ُيدلى بها ألغراض 

  اإللكتروني الصحة جمعية موقع على شرهان المقّرر المندوبين بيانات
فــــــــــــــــي نشــــــــــــــــر بيانــــــــــــــــاتهم علــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــع اإللكترونــــــــــــــــي لجمعيــــــــــــــــة الصــــــــــــــــحة راغبين علــــــــــــــــى المنــــــــــــــــدوبين الــــــــــــــــ

http://apps.who.int/gb/e/e_wha71.html ،أن يرســــلوها إلــــى البريــــد اإللكترونــــي التــــالي :statements@who.int ،
وأن يدرجوا في السطر الخاص بالموضوع في الرسالة اإللكترونية بند جدول األعمـال الـذي يتعلـق بـه البيـان. والمعلومـات 

  اإلضافية المقدمة على هذا النحو لن ُتدرج في المحضر الرسمي للجلسة.
  

  الصحة عيةجم في الدول غير الفاعلة الجهات
لجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسمية مع المنظمة إلقاء كلمة فـي اللجنـة "أ" أو اللجنـة "ب" ب الأن تط جوز ي

لجمعية الصحة في إطار البنود التقنية التي تتمتع فيها بخبـرات خاصـة. وينبغـي للجهـات الفاعلـة غيـر الـدول التـي ترغـب 
عــن طريــق البريــد  إدارة الشــراكات والجهــات الفاعلــة غيــر الــدولتحــدثين أن تخطــر أمانــة فــي إدراج أســمائها فــي قائمــة الم

صــباحًا مــن اليــوم المحــدد للجلســة المعنيــة.  ٨,٠٠فــي موعــد أقصــاه الســاعة  )nsastatements@who.int(اإللكترونــي 
ن تقـــدم هـــذه البيانـــات فـــي وقـــت ســـابق كـــي تنشـــرها األمانـــة علـــى موقـــع إلكترونـــي والجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول يمكنهـــا أ

ـــــــــــــى الموقـــــــــــــع اإللكترونـــــــــــــي مـــــــــــــن خـــــــــــــالل الـــــــــــــرابط التـــــــــــــالي:  مخصـــــــــــــص، وهـــــــــــــي مـــــــــــــدعوة إلـــــــــــــى التســـــــــــــجيل عل
/https://extranet.who.int/nonstateactorsstatements) كلمة). ٣٠٠. وينبغي أال تزيد هذه البيانات على دقيقتين  
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  قائمة مؤقتة بأسماء المتحدثين في المناقشة العامة في إطار الجلسات العامة  - ٥
  

  :٢٠١٨أيار/ مايو  ٢١إلى يوم الواردة معلومات الهذه القائمة بّين ت
  

 د األوروبي)(سيتحدث مندوب بلغاريا بالنيابة عن بلدان االتحا    بلغاريا
 (سيتحدث مندوب كندا بالنيابة عن الدول األعضاء في إقليم األمريكتين)    كندا

 مبابوي بالنيابة عن الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي)(سيتحدث مندوب ز        مبابويز 
 الهند

 الصين
 (سيقدم مندوب لبنان البيان الصادر عن مجلس وزراء الصحة العرب)         لبنان
 فرنسا

 باكو 
  يرلندا الشماليةألمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ا

  ألمانيا
 األرجنتين

 االتحاد الروسي
 كينيا

  هندوراس
 هولندا
 الجزائر
  كولومبيا
 النيجر

  السابقة اليوغوسالفية مقدونيا جمهورية
  (سيتحّدث مندوب جنوب أفريقيا نيابًة عن مجموعة بلدان البريكس)      جنوب أفريقيا

 كوادورإ
 الفلبين
  فنلندا
  غانا

  نيوزيلندا
  بولندا

  النرويج
  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  / (سيتحدث مندوب البرازيل بالنيابة عن مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية    البرازيل
 )البلدان الناطقة بالبرتغالية        
 البرتغال
 اليابان
 اليونان

 جمهورية كوريا
 سلوفاكيا
 نيبال

 ركيات
 ترينيداد وتوباغو
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 بيالروس
  المكسيك
  أستراليا
  السنغال
  موناكو

 الواليات المتحدة األمريكية
  إندونيسيا

 لجمهورية التشيكيةا
  كوستاريكا

  مالطة
 سلوفينيا

 جمهورية إيران اإلسالمية
 كوت ديفوار

 سبانياأ
 بيرو

 جمهورية تنزانيا المتحدة
  كازاخستان

  إيطاليا
  جامايكا
 تونس
 غيانا
 ناميبيا
  جورجيا

 ابونغ
 أوروغواي

 كسمبورغل
 ريايليب

 العراق
 موريتانيا
 المغرب
 إسرائيل

 بنغالديش
 السويد
 زامبيا

  رومانيا
 أوكرانيا

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

 و صبوركينا فا
 بنما

 نيجيريا



N° 1 - 20 -  ١العدد  

 ٢٠١٨ مايو/ أيار ٢٦- ٢١ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الحادية العالمية الصحة جمعية

 سنغافورة
 بوليفيا المتعددة القوميات دولة
  (سيتحّدث مندوب توفالو نيابًة عن البلدان واألقاليم الجزرية في المحيط الهادئ)        توفالو
 شيلي

 سان مارينو
 إثيوبيا

 تركمانستان
 بوتسوانا
 ماليزيا
 أندورا

 الكاميرون
 تايلند
 ليتوانيا

 دار السالم نيبرو 
 الجمهورية العربية السورية

 ميانمار
 ورالسلفاد
 منغوليا

 جمهورية أفريقيا الوسطى
 باكستان
 فييت نام

  الشعبية جمهورية كوريا الديمقراطية
 توغو

 الدانمرك
 مدغشقر
 باراغواي

 غينيا
 غواتيماال

 أنغوال
 قطر

 غينيا االستوائية
 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 نبن
 سانت كيتس ونيفيس

 سيشيل
 جمهورية مولدوفا

 نيكاراغوا
 البحرين

  مان عُ 
  رواندا

  الكونغو
  إستونيا

  موريشيوس
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  فيجي
  أفغانستان
  سوايالند

  كابو فيردي
  كيريباتي
  بربادوس
  األردن

  جزر سليمان
  ليسوتو
  مالوي
  هايتي

  موزامبيق
  سري النكا

  مالي
  جزر القمر

  فانواتو
  )منظمة دول شرق البحر الكاريبينيابًة عن غرينادا سيتحّدث مندوب (      غرينادا

  أوزبكستان
  نداأوغ

  قيرغيزستان
  

  فلسطين
 الكرسي الرسولي

  فرسان مالطةنظام 
 االتحاد األفريقي

 االتحاد البرلماني الدولي
  االتحاد الدولي لالتصاالت
  منظمة التعاون اإلسالمي
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  تبليغاتال - ٦
  
  

  التسهيالت
  

لغـرض تلبيـة  الموفـدين لحضـور جمعيـة الصـحةص للمنـدوبين مخّصـ A.821يوجد مركز إلنجاز األعمال في القاعـة 
  معالجة النصوص وتصوير المستندات.احتياجاتهم من 

  
  دون أسالك في جميع المناطق المشتركة من قصر األمم.نًا خدمة التوصيل باإلنترنت من اتاح مجّ وتُ 
  
  http://www.who.intالموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية:  –

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

  لمنظمة الصحة العالمية المعروضة للبيعوالتذكارية المنتجات اإلعالمية 
  
بــــين ا" الجديــــدة الواقعــــة قاعــــة "كونكورديــــقصــــر األمــــم بفــــي متجــــر بيــــع مطبوعــــات منظمــــة الصــــحة العالميــــة  وجــــدي

منظمــــة ومكاتبهــــا ال أحــــدث المطبوعــــات والمنتجــــات اإلعالميــــة الصــــادرة عــــن، وتُتــــاح فيــــه للبيــــع ١٥و ١٣ البــــوابتين
رات المنظمـة. ويفـتح متجـر المنظمـة فـي قصـر األمـم أبوابـه مـن اتـذكفيـه ُتعـرض ، كما ٪٥٠بتخفيض قدره  اإلقليمية
فــي مقــر المنظمــة الكــائن متجرهــا بينمــا يفــتح ثنــين إلــى الجمعــة، المــن ا يوميــاً  ١٦,٣٠إلــى الســاعة  ٩,٠٠الســاعة 
  . ١٦,٣٠إلى الساعة  ٩,٠٠أبوابه من الساعة الرئيسي 

  
  البريد الشخصي

  
كـل كّرمـوا بالتوّجـه ُيرجى من المندوبين وممثلـي المنظمـات غيـر الحكوميـة ذات العالقـات الرسـمية مـع المنظمـة أن يت

  هة إليهم.الدعوات الموجّ و  رسائلالبريدهم الشخصي و لتقاط ت الإلى مكتب االستعالما يوم
  

  الخدمات الطبية
  

  .٠٢٢ ٧٩١ ٣٠٤٠ الهاتف التالي: رقمعلى عناية طبية االتصال بإمكان المندوبين الذين تلزمهم 
  

  اإللكتروني العالمية الصحة جمعية تطبيق
  

جمعيــة  رنــامج عمــللــى أحــدث المعلومــات عــن بإمكانيــة الحصــول عتطبيــق جمعيــة الصــحة العالميــة  مكيتــيح أمــام
ركـن في البحث لذا، ُيرجى . م المحمولمباشرة على جهازك هاوثائقعلى االطالع و الصحة العالمية الحادية والسبعين 

تنزيـل لغـرض مسـحًا ضـوئيًا المبـّين أدنـاه مسح رمز االستجابة السـريعة أو اإللكتروني من المتجر " األجهزة الرئاسية"
الســـتخدام التعريـــف وكلمـــة المـــرور الالزمتـــين  الحصـــول علـــى هويـــةيمكـــن و  هـــذا،. علـــى جهـــازكم المحمـــول التطبيـــق
  .مايو/ أيار ١٧معية الصحة العالمية، وذلك اعتبارًا من يوم بجمقصورة التسجيل من المكان المجاور ل التطبيق
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  اً يفيديو وقائع ال بثّ 
  

، بلغـات األمـم المتحـدة السـتشـبكة اإلنترنـت بـر ع" ب"و" أ"جلسـات اللجنتـين و الجلسـات العامـة وقـائع فيديويًا ستُبّث 
بمـا فيهــا،  المحمولـة األجهـزة جميـعب الشخصـية وعلـى يحواسـيب مـاك والحواسـ لـىبّثهـا إلكترونيـًا عيمكـن مشـاهدة و 

  .ويندوز ببرنامج المدعمة والهواتف وأندرويد وآيباد آيفون أجهزة
  

   http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/ar/index.html : العربية

  p://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/zh/index.htmlhtt :الصينية

  http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/en/index.html :اإلنكليزية

  http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/fr/index.html :فرنسيةال

  http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/ru/index.html :الروسية

  ming/es/index.htmlhttp://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstrea :سبانيةألا
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