
  
  
  

 السبعونالحادية و العالمية جمعية الصحة 
  
  

  Preliminary number  العدد التمهيدي
  May 2018 9 ٢٠١٨أيار/ مايو  ٩

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

الموفــدين دليــل المنــدوبين برنـامج العمــل المبــدئي لجمعيــة الصــحة. ويمكـن الحصــول علــى المزيــد مــن المعلومـات مــن 
  ).٢متنوعات/ /٧١ج(الوثيقة  إلى جمعية الصحة العالمية

  
ـــدة ســـجًال رســـميًا لمـــداوالت جمعيـــة الصـــحة. وهـــي تصـــدر تمثـــل ال و  ـــة والفرنســـية بالجري ـــة والصـــينية واإلنكليزي العربي

  .هاانعقادمدة طوال جمعية الصحة عمل  والروسية واألسبانية في كل يوم من أيام
  

    المحتويات
  ٢  ......................................................................  الموعد والمكان وساعات العمل  -١
  ٣  ...............................................................  امج العمل المبدئي لجمعية الصحةبرن  -٢
  ٦  ..........................................................................  الجلسات اإلعالمية التقنية  -٣
  ٨  ................................................................................  االجتماعات األخرى  -٤
  ١٣  ...........................................  راء المناقشات في الجلسات العامةالخاصة بإج الترتيبات  -٥
  ١٤  ........................  العامة الجلسات إطار في العامة المناقشة في المتحدثين بأسماء مؤقتة قائمة  -٦
  

    الشارات
علـــى جميـــع المنـــدوبين، ألغـــراض تتعلـــق بـــاألمن، أن يحملـــوا شـــارات هويـــة تحمـــل صـــورهم كـــي يتســـنى لهـــم ســـيلزم 

الوصول إلى قاعات االجتماعات. وسُيطلب من مسؤول االتصال أثناء عملية التسجيل اإللكترونـي أن يقـوم بتحميـل 
ة بخصـوص كيفيـة تعـديل صورة من نسق صور جـوازات السـفر لكـل عضـو مـن أعضـاء الوفـد. وتـرد إرشـادات مـوجز 

الرجــاء اإلحاطــة و  ./http://www.who.int/governance/en: التــالي حجــم الصــورة الموجــودة وتحميلهــا فــي الــرابط
 هميحصـلوا علـى شـاراتعلمًا بأن على المندوبين أن يسـجلوا أنفسـهم فـي المقـر الرئيسـي لمنظمـة الصـحة العالميـة وأن 

قصـــر األمـــم وقاعـــات االجتماعـــات علـــى مـــن يحملـــون هـــذه إلـــى دخول الـــقبـــل التوجـــه إلـــى قصـــر األمـــم. وسيقتصـــر 
  الشارات.

  
    الترجمة الفورية

) لمســاعدة الوفــود ســبانيةنســية والروســية واألاللغــات الرســمية (العربيــة والصــينية والفر تــاح خــدمات الترجمــة الفوريــة بتُ 
بــأكبر قــدر مــن الدقــة والوضــوح، ُيرجــى مــن الوفــود إرســال فوريــًا علــى متابعــة المناقشــات. ولضــمان ترجمــة البيانــات 

 بثالثـين هـاإلقائ قبـل ،interpret@who.int التـالي: العنوان اإللكتروني إلىإلقاءها نسخة من البيانات التي يعتزمون 
 علـــى االطـــالع ُيرجـــى هـــاإلقائمـــدة و  البيانـــات طـــول عـــن المعلومـــات مـــن المزيـــد علـــى وللحصـــول. األقـــل علـــى دقيقـــة
  .الجريدة من ٥ الفرع



Preliminary number - 2 - العدد التمهيدي 

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

  الموعد والمكان وساعات العمل  - ١
  
الســـاعة التاســـعة والنصـــف مـــن صـــباح جنيـــف فـــي بأعمالهـــا  الســـبعونالحاديـــة و جمعيـــة الصـــحة العالميـــة فتتح ســـت
مــن ميـــدان  الواقــع بــالقربفــي قصـــر األمــم،  عقد جمعيــة الصــحةوســتُ . ٢٠١٨أيــار/ مــايو  ٢١االثنــين الموافــق  يــوم

بوابـة الـدخول ، وأيسـر طريـق للوصـول إليـه هـو Avenue de la Paixوطريـق السـالم  Place des Nationsاألمـم 
 ٩,٠٠مـن السـاعة  اعتبـاراً  سـاعات عمـل جمعيـة الصـحةستبدأ . و Route de Pregnyشارع برينيي في  الموجودة

، باسـتثناء الجلســة العامـة األولـى التــي سـتبدأ فــي ١٧,٣٠إلـى الســاعة  ١٤,٣٠ومــن السـاعة  ١٢,٠٠إلـى السـاعة 
  .٩,٣٠ الساعة

  
حسبما قرره المجلس  ،٢٠١٨أيار/ مايو   ٢٦الموافق  السبت وسُتختتم أعمال جمعية الصحة في موعد أقصاه يوم

  بعد المائة. األربعينالثانية و التنفيذي في دورته 
  
  
  
  
  
  
  
  

   



Preliminary number - 3 - العدد التمهيدي 

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

  برنامج العمل المبدئي لجمعية الصحة  - ٢
  

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

ألســماء الـــدول األعضـــاء  اإلنكليـــزيســتجلس الوفـــود تبعــًا للترتيـــب األلفبــائي   
تقرر بعـد سـحب القرعـة. ويرجـى مـن المنـدوبين يحسبما  "X"ابتداًء بالحرف 

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

  العامة
  ١٠,٣٠الساعة   المستوى الرفيع الجزء

  
  في الجلسة العامة الجزء الرفيع المستوى مباشرة بعد االنتهاء من  ١اللجنة العامة

  :ما يلي وتقديم توصيات إلى جمعية الصحة عن مواضيع مثلبحث   
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  -  
  في أي بند إلى إحدى جمعيات الصحة القادمةإرجاء النظر   -  
  برنامج عمل جمعية الصحة  -  

  ١٤,٣٠الساعة   الجلسة العامة الثانية
  الرئيس كلمة  -

  افتتاح جمعية الصحة  (تابع) ١البند 
  اعتماد جدول األعمال وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيسيتين  -  ٤-١البند 
الثانيـة و بعد المائـة الحادية واألربعين  المجلس التنفيذي عن دورتيه تقرير  ٢البند 

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

-  
  

  ٣ البند

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

  المدير العامكلمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
  مناقشة عامة  -

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

 .http://www.who.int/governance اإللكتروني:الموقع 



Preliminary number - 4 - العدد التمهيدي 

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

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

  بما في ذلك انتخاب نائبي الرئيس والمقرر  -
  االستراتيجية ذات األولويةالمسائل   ١١البند 

  
  ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٢ ،الثالثاء

  ٩‚٠٠الساعة   ثالثة الجلسة العامة ال
  مناقشة عامة  -   (تابع) ٣البند 

  ٩,٠٠الساعة   الجلسة الثانية للجنة "أ"
  االستراتيجية ذات األولويةالمسائل   (تابع) ١١ البند

  ١٤,٠٠الساعة     االعتماد أوراق لجنة
      

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

  ١٤,٣٠الساعة   للجنة "أ" الثالثة ةالجلس
  االستراتيجية ذات األولويةالمسائل   (تابع) ١١البند 

  
  ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٣ ،ربعاء األ 

  

  ٩‚٠٠الساعة   الخامسة الجلسة العامة 

  االعتماد أوراق لجنة تقرير  -
  قبول الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة [ إن ُوجدت ]  ٥البند 

 في الجلسة العامة  ٥البند النتهاء من مباشرة بعد ا  للجنة "أ" الخامسةالرابعة و  الجلستان
  ١٤,٣٠الساعةوفي 

  االستراتيجية ذات األولويةالمسائل   (تابع) ١١ البند

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

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

األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس   ١٤ البند
  الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل

  ١٧,٣٠الساعة   اللجنة العامة



Preliminary number - 5 - العدد التمهيدي 

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

    ٢٠١٨مايو  /أيار ٢٤ ،خميسال

  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة   الجلستان السادسة والسابعة للجنة "أ"
  المسائل التقنية األخرى  ١٢البند 

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

  المالية الميزانية البرمجية والشؤون  ١٥البند 
  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  ١٦البند 
  شؤون العاملين  ١٧البند 
  المسائل اإلدارية والقانونية  ١٨البند 
األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية  التعاون داخل منظومة  ١٩البند 

  الدولية
    

    ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٥الجمعة، 
  ٩,٠٠الساعة   العامة السادسةالجلسة 

  الجوائز  ٧البند 
  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  ٦البند 
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  ٨ البند

    
 في في الجلسة العامة و  ٨بعد االنتهاء من البند  مباشرة  للجنة "أ"والتاسعة الثامنة  تانالجلس

  ١٤,٣٠الساعة 
  األخرى يةالمسائل التقن  (تابع) ١٢ البند

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

 ١٤,٣٠الساعة 
  مسائل للعلم  ٢٠ البند

    
    ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٦السبت، 
  ٩,٠٠الساعة   للجنة "أ" ةالعاشر  الجلسة

  وضع القرارات والتقارير في صيغتها النهائية  
    

  ٩,٠٠الساعة   "بة للجنة "السابعة الجلس
  وضع القرارات والتقارير في صيغتها النهائية  

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

  اختتام جمعية الصحة  ٩البند 



Preliminary number - 6 - العدد التمهيدي 

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

  الجلسات اإلعالمية التقنية   - ٣
  

  .السبعينالحادية و جمعية الصحة العالمية انعقاد ثناء أ سُتعقد الجلسات اإلعالمية التقنية التالية
  

 XIIالقاعة   ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة   ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٢ ،اءالثالث
   للجميع الصحة وتوفير الشاملة 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 

بوصـــفهاالرعايـــة 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
ــّرًا لهــا المجتمعــات المحليــة تّخــذ مــن تقويــة نظــم رعايــة أوليــة إقامــة أن بــ ضــروري لتحقيــق التغطيــة الصــحيةهــو أمــر مق

، ومــنســارية المفعــول ١٩٧٨صــادر فــي عــام لاآتــا  -ألمــاالــواردة فــي إعــالن القــيم والمبــادئ األساســية زالــت ماو . الشــاملة
فــــيمقــــّرر عقــــده الصــــحة للجميــــع، الصــــوب تــــوفير : لرعايــــة الصــــحية األوليــــةالمعنــــي بافــــي المــــؤتمر العــــالمي الُمتوّقــــع 
الرعايــةأن يجــّدد المجتمــع العــالمي تأكيــده علــى جمهوريــة كازاخســتان، ، أســتانافــي مــن هــذا العــام أكتــوبر  /األول تشــرين

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

  .تلّبي احتياجاتهمالناس و لكي تركز على أخرى ُمصّممة 
علــىالرعايــة الصــحية األوليــة قــديم خــدمات بشــأن تالعبــر الُمستخلصــة التقنيــة وســوف تســتعرض هــذه الجلســة اإلعالميــة 

فـي إطـار السـعيوّفر المعلومات الالزمة لتقـديمها فـي المسـتقبل من شأنه أن يالذي  ، األمرالعقود األربعة الماضيةمدى 
  .طابع العولمةغلب عليه الذي يهذا عالمنا بالتغطية الصحية الشاملة إلى تحقيق 

  
 XIIالقاعة   ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة  ٢٠١٨ مايو /أيار ٢٣ األربعاء،

  األفريقية لقارةا فيالتمنيع  جدوىبشأن  المنظمة لدراسة الرسمي التدشين
، فــإنإتاحــة التمنيــعيــادة فــي مجــال ز مكاســب هائلــة حّققــت فــي الســنوات الخمــس عشــرة الماضــية القــارة األفريقيــة مــع أن 
مـن بـين كـلتعـّذر 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،  ،أفارقةخمسة أطفال 
كـانون ٣١المعقـود يـوم قمة االتحاد األفريقي الثـامن والعشـرين الدول من أنحاء القارة األفريقية كاّفة قد أعربوا في مؤتمر 

إتاحـة التمنيـع للجميـع فـيبالتـالي بتحسـين التزمـوا ، و ابـا بشـأن التمنيـعبعـالن أديـس أعـن تأييـدهم إل ٢٠١٧الثاني/ يناير 
  .تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامةهو عنصر أساسي من عناصر ، و ككلأفريقيا أرجاء 

دراســة جــدوى بإعــدادالمنظمــة اإلقليمــي ألفريقيــا ومكتــب المنظمــة اإلقليمــي لشــرق المتوّســط  مكتــبالســياق  هــذا فــي قــامو 
الــدول األعضــاء جميــع تزويــد 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. 

الُمطّبقـــة واّتبـــاع نهـــوج جديـــدة بشـــأن التمنيـــع بوصـــفه عنصـــرًا أساســـيًا مـــن عناصـــر تحقيـــق التغطيـــةذج اتغييـــر النمـــ  •
  في القارة األفريقيةالصحية الشاملة 

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

 .برنامج التمنيع
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 XIIالقاعة   ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة   ٢٠١٨مايو  /أيار ٢٤الخميس، 
  المناخ وتغّير والبيئة الصحة

 األمــم اتفاقيــة فــي والعشــرين الثــاني األطــراف مــؤتمر 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 ، وفـــي تحســـين إدارتهـــاحةالصـــ علـــى

 ملتــزمأنــه و  وفــاة، مليــون ١٢,٦بواقــع عــن مخــاطر البيئــة الناجمــة ســنويًا  الوفيــاتعاجلــة تقّلــل  إجــراءات التخــاذ األولويــة
  .الهواء تلوثمشكلة  معالجةرامية 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 الرامية إلى معالجة األسباب الجذرية العتالل الصحة هفي جهود وتغير المناخ
العــالمي المنظمــة مــؤتمر وغــرض نطــاق بيــان التفاصــيل المتعلقــة بتلــوث الهــواء و بشــأن خطــة عمــل مشــتركة عــرض   •

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

  عمل مكافحة األمراض غير السارية
  .)BreatheLife( الحياة تنفس حملةمنجزات  عن تقرير تقديم  •
 

 XIIالقاعة   ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة    ٢٠١٨مايو  /أيار ٢٥، الجمعة
  دور أعضاء البرلمان في تحقيق التغطية الصحية الشاملة واستتباب األمن الصحي العالمي

٪ مــن ســكان٤٠ نســبة فتقــرتو العــالم، بمليــون شــخص علــى األقــل  ٤٠٠الخــدمات الصــحية األساســية لنحــو التُتــاح اليــوم 
تهميشـاً السـكان فئـات ، بمـا يشـمل تحقيقهـا ألكثـر التغطية الصـحية الشـاملةيمثل تحقيق . و العالم إلى الحماية االجتماعية

واحــد مــن البلـــدان كــلغرضــًا حاســمًا بالنســبة إلــى مثــل النســاء واألطفــال والمــراهقين والمســنين،  مجتمعاتنــافــي وضــعفًا 
أندون مــن خــدمات صــحية طــوال حيــاتهم مــا يلــزمهم مــن مــن الحصــول علــى جميعــًا النــاس تحديــدًا، ألن تحقيقهــا يمّكــن 

  .صعوبات ماليةواجهوا ي
عــام فــي نهــجهــي تســتلزم اتبــاع و مــن األمــراض، تعزيــز الصــحة والوقايــة علــى  التغطيــة الصــحية الشــاملةأيضــًا نطــوي وت

انتشــاردون  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 الصحية التغطيةفإن  ذا،وب
علــى المســتدامة، التنميــة أهــداف لتحقيــق أساســيتين ركيــزتين العــالمي الصــحي واألمــن الشــاملة الصــحية التغطيــةوتمثــل 

، علمًا بأن أعضاء البرلمـان يـؤدونعلى 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 

بمثابــةهــذه الجلســة اإلعالميــة وســتكون أيضــًا . والــدعوة الميزانيــة وتخصــيص والمســاءلة بالتشــريعات يتعلــق فيمــا ملموســة
، مع أعضاء البرلمان، وهي جلسة تُنّظم بالتعـاون٢٠٢٣-٢٠١٩ ،عشر الثالث العام العمل برنامجوسيلة لتبادل مسودة 

  .الدولي البرلماني االتحاد مع
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  االجتماعات األخرى   - ٤
. وفيمــا يلــي وأثناءهــا الســبعينالحاديــة و جمعيــة الصــحة العالميــة  قبــل أن االجتماعــات التاليــة ســُتعقدبــت األمانــة ُأبِلغــ

  :٢٠١٨أيار/ مايو  ٨المعلومات الواردة حتى 
  ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢١ثنين اال 
    

  ٨,٥٠- ٨,٠٠الساعة 
  ٤القاعة كونكورديا 

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي.

  ٩,٠٠- ٨,٠٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

  التابع للمنظمة. إقليم جنوب شرق آسيااجتماع وفود الدول األعضاء في 
  

  ٩,٠٠- ٨,٠٠الساعة 
  XVI القاعة

  التابع للمنظمة. اإلقليم األفريقيوفود الدول األعضاء في اجتماع 

  ٩,٢٠- ٨,٢٠الساعة 
  VIIالقاعة 

  اجتماع رؤساء وفود الدول األعضاء في إقليم األمريكتين.

  ٩,٢٠- ٨,٣٠الساعة 
  VIII القاعة

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

  ٩,٢٠- ٨,٤٥الساعة 
  IXالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.
  

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  ١كونكورديا  القاعة

  المحيط الهادئ.في إقليم  وزراء الصحة اجتماع

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VII القاعة 

تنظمـه وفـود -لعمـل ا لمـن أجـنـداء  –التغطية الصحية الشاملة أثناء الطوارئ تحقيق 
  .أفغانستان وهولندا ونيجيريا وسويسراكّل من 

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIIIالقاعة 

نظمــهتعلــى التغطيــة الصــحية الشــاملة. الشــمولية التكنولوجيــا المســاعدة: إضــفاء طــابع 
  .وجمهورية إيران اإلسالمية واألردن وباكستانالصين كّل من د و وف

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  XXIVالقاعة 

المقدمــــةالبّينــــات واإلســــهامات : الرعايــــة الصــــحية األوليــــة والتغطيــــة الصــــحية الشــــاملة
الجزائـر وٕاكـوادور وٕاثيوبيـاتنظمه وفود كّل مـن . الصحيين المجتمعيينوفعالية العاملين 

  .والنرويج وجمهورية تنزانيا المتحدة

  ١٤,٠٠-١٣,٠٠الساعة 
  ٤القاعة كونكورديا 

  العرب.وزراء الصحة مجلس اجتماع 

   ١٧,٠٠-١٥,٠٠ الساعة
   Xالقاعة 

  .الوزاري الرابع المعني بالصحة منظمة التعاون في الميدان االقتصادياجتماع 
  .فقط دعوة على بناءً 

   ٢٠,٠٠-١٨,٣٠ الساعة
  في قصر األمم، محكمة 

الشرف (في حالة هطول 
  األمطار على بار السربنتين)

.الســنوية الســبعين لتأســيس منظمــة الصــحة العالميــةمراســم اســتقبال لالحتفــاء بالــذكرى 
  .تُنّظم بالتشارك مع سويسرا
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 ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٢الثالثاء 
    

  ٨,٤٥- ٧,٤٥الساعة 
 VIIالقاعة 

ـــيم  األمـــريكتين (المكتـــب اإلقليمـــي لألمـــريكتين/اجتمـــاع وفـــود الـــدول األعضـــاء فـــي إقل
  .مجموعة 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 

  ي التابع للمنظمة.فريقاجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األ
  

  ٨,٤٥- ٨,١٥الساعة 
 IXالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.
  

  ٨,٤٥- ٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

  التابع للمنظمة.األوروبي قليم اإلاجتماع وفود الدول األعضاء في 
  

  ٨,٥٠- ٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

  في إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة. اجتماع الدول األعضاء

  ١٤,١٥-١٢,١٥الساعة 
 XVI القاعة 

  .االنحياز عدم حركة دول في الصحة وزراء اجتماع

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIIIالقاعة 

األمراض غير السارية بوصفه إسهامًا كبيرًا في تحقيق التغطية الصحية الشاملة:عالج 
بــدائل فعالــة التكلفــة؟ تنّظمــه وفــود كــّل مــن البرازيــل وكولومبيــاهــل التــدخالت التنظيميــة 

  .وكوستاريكا وٕاكوادور وفنلندا وهولندا وأوروغواي

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

بتقديم الخدمات والسلع الالزمة للوقاية من فيـروس تغطية شاملة تقترنسعيًا إلى تحقيق 
العــــوز المنــــاعي البشــــري. االئــــتالف العــــالمي المعنــــي بالوقايــــة مــــن األمــــراض وخارطــــة
الطريــق. تنّظمــه وفــود كــّل مــن إكــوادور وهــايتي وجمهوريــة إيــران اإلســالمية ولكســمبرغ

يرلنـدا الشـماليةأالعظمـى و وملديف والمكسيك وبنما وأوكرانيـا والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا 
  والمجموعة األفريقية.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

األنشــــطة التــــي تقودهــــا البلــــدان وتلــــك التــــي تمتلــــك زمــــام أمرهــــا بشــــأن الــــتخّلص مــــن
لتحقيــــق التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة. تنّظمــــه وفــــود كــــّل مــــن أســــتراليا والصــــين المالريــــا

سـبانيا وسـري النكـاأوجمهورية الو الديمقراطية الشـعبية ونيوزيلنـدا وبـابوا غينيـا الجديـدة و 
  وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

المنظمـة عمـل ببرنـامج للنهوض جديدة مستويات إلى المدني المجتمع مشاركةب االرتقاء
مـــن المليـــار أضـــعاف ثالثـــة تغطيـــة بشـــأن الُمحـــّددة الغايـــات وبلـــوغ عشـــر الثالـــث العـــام

لرابطــات الــدولي واالتحــاد الدوليــة كاريتــاس مؤسســة مــن كــلّ  تنّظمــه. بالخــدمات الســكان
كليـــات لطلبـــة الـــدولي واالتحـــاد األطفـــال ألطبـــاء الدوليـــة والرابطـــة الطـــب كليـــات طلبـــة

  .الدولية PATH منظمةو  الصيدلة
  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIIIالقاعة 

.فعالـــة شــاملة صــحية تغطيـــة تحقيــق لمـــن أجــ المرضــى المةبشـــأن ســ العــالمي العمــل
ولكســمبرغ وكينيــا واليابــان وألمانيــا والــدانمرك التشــيكيةكــّل مــن الجمهوريــة  وفــودتنّظمــه 
النكـا وسـري أفريقيـا وجنوب السعودية العربية والمملكة وبولندا وعمان ونيوزيلندا ةومالط

  .الشمالية يرلنداأو  العظمى لبريطانيا المتحدة والمملكة
  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

.الجميـــع صـــحة لحمايـــة التأهـــب: الجـــوائح مـــن الـــتخّلص علـــى عـــام ١٠٠ مـــرور ذكـــرى
  .أألمريكية المتحدة والواليات فنلندا من كلّ  وفدا ينّظمه

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

  اجتماع التنسيق اإلقليمي للدول األعضاء في الجماعة الكاريبية.



Preliminary number - 10 - العدد التمهيدي 

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

  ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٣األربعاء 
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

ـــيم  ـــدول األعضـــاء فـــي إقل األمـــريكتين (المكتـــب اإلقليمـــي لألمـــريكتين/اجتمـــاع وفـــود ال
  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 

  .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 اإلاجتماع وفود الدول األعضاء في 
  

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIقاعة ال

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

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

النســاء واألطفــال والمــراهقين والشــباب محــور تركيــزمـا األســباب التــي تقــف وراء اعتبــار 
تغطيــة صــحية شــاملة جيــدة ومنصــفة تصــون كــرامتهمالمضــي قــدمًا فــي تحقيــق عمليــة 

حقــوقهم فــي الصــحة الجنســية واإلنجابيــة. تنّظمــه وفــود كــّل مــنوتحــرص علــى إعمــال 
  .الدانمرك وفرنسا وجورجيا ومالوي وموزامبيق والنرويج والبرتغال وسلوفينيا والسويد

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
 XXIV القاعة 

إضـــفاء الطـــابع المؤسســـي علـــى مشـــاركة المجتمـــع واالســـتماع إلـــى آراء النـــاس ضـــمانًا
. تنّظمــه وفــود كــّل مــنامة فــي مجــال التغطيــة الصــحية الشــاملةلتحقيــق مكاســب مســتد

 شيلي وجمهورية إيران اإلسالمية وتايلند. 

  ١٤,١٥-١٢,٣٠الساعة 
  XXIIIقاعة ال

  التابع للمنظمة. األوروبيقليم اإلاجتماع وفود الدول األعضاء في 
  

  ١٨,٥٠-١٨,٠٠الساعة 
  IX القاعة

ينّظمـــه االتحـــاد الـــدولي لطـــب. اإلبكـــار فـــي الكشـــف عـــن األورام النســـائية والوقايـــة منهـــا
  النساء وطب التوليد.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

:التــزام الـــدول األعضـــاء بالحركـــة العالميـــة مـــن أجـــل تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة
وتوفير التمويل الـالزم لتقـديمها تركيز اإلجراءات المتخذة بشأن الرعاية الصحية األولية

تنّظمــه وفــود كــّل مــن أســتراليا وغانــا وٕاندونيســيا وملــديف والمكســيك وجمهوريــة. بفعاليــة
 كوريا وتركيا.

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIII القاعة

لتحقيــق التغطيــة الجهــود التــي تبــذلها مجموعــة بلــدان البــريكس –ســعيًا إلــى إنهــاء الســل 
الرفيــع المســتوى المعنــياألمــم المتحــدة الجتمــاع الصــحية الشــاملة فــي ســياق التحضــير 

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

. تنظمـه أمانـةالغينيـة دةالـدو اجتماع غير رسمي مع وزراء الصحة بالبلـدان المتضـررة ب
  .فقط عوةدعلى  بناءً  المنظمة.

  ١٩,٥٠-١٩,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

وطنيـــة اســـتجابات توجيـــهبوصـــفها مصـــدر إلهـــام فـــي مجـــال : المجتمـــعطاقـــات  حشـــد
  .المنظمة الدولية للزهايمر تنّظمه. للخرف



Preliminary number - 11 - العدد التمهيدي 

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

  ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٤ خميسال
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

األمــــريكتين (المكتــــب اإلقليمــــي لألمــــريكتين/وفــــود الــــدول األعضــــاء فــــي إقلــــيم اجتمــــاع 
  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 

  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 

  الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة. اجتماع وفود

  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
  .كّل من إثيوبيا وأوغندا واالتحاد األوروبي

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIII القاعة 

تنّظمـــه وفـــود كـــّل مـــن الجزائـــر. ســـعيًا إلـــى اإلتاحـــة الشـــاملة لعمليـــات زرع األعضـــاء الصـــّماء
واألرجنتـــين والصـــين وكوســـتاريكا وكرواتيـــا والجمهوريـــة الدومينيكيـــة وٕايطاليـــا والبرتغـــال وقطـــر

  .سبانيا وأوروغوايأالتحاد الروسي و وا
  ١٤,٣٠-١٢,٣٠الساعة 
  IX القاعة 

  .االجتماع الوزاري للدول النامية الجزرية الصغيرة

  ١٨,٥٠-١٨,٠٠الساعة 
  IX القاعة 

إنهــاء الســل ودحــر األمــراض -مــن مرحلــة تخفيــف العــبء إلــى مرحلــة إيجــاد الحلــول  االنتقــال
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

تهديــــد متــــرّبص بالصــــحة العالميــــة وتحقيــــق التغطيــــة: مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــاتمعالجــــة 
تنّظمه وفود كّل من كنـدا وشـيلي وفيجـي وٕايطاليـا وهولنـدا والفلبـين وجمهوريـة. الصحية الشاملة

  . كوريا والسويد وفييت نام
  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIII القاعة

:التصّدي للتحديات المواجهة في مجال مكافحـة المنتجـات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة والمغشوشـة
يرلنـدا واليابـان والمكسـيك والواليـاتأتنّظمه وفود كّل مـن كنـدا و . دور الجهات التنظيمية الحاسم

  .المتحدة األمريكية
  ١٩,٥٠-١٩,٠٠الساعة 
  IX القاعة 

العمـل المبادرة العالمية بشأن االتجاهات الُمختطة في الرضاعة الطبيعية بوصـفها وسـيلة لحفـز
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 تنظّمه شبكة العمل الدولية من أجل. تهافي ممارس
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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 ا /كتينيلألمر 

  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 

  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 
  VIIالقاعة 

نجاحــات البلــدان والعبــر المستخلصــة واألدوات الجديــدة فــي -تغذيــة التغطيــة الصــحية الشــاملة 
مجال دمج تغطية الرضع وصغار األطفال في الصحة، مع التركيـز علـى الرضـاعة الطبيعيـة.

  ومدغشقر والفلبين. و وكندا وفرنسا وأيرلنداصتنظمه وفود بنغالديش وبوركينا فا
  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

ضـــروري مـــن أجـــل تحقيـــق -إتاحـــة األدويـــة: التغلـــب علـــى العقبـــات الناجمـــة عـــن االحتكـــار 
. تنظمـه وفـود البرازيـل والهنـد والمغـرب٢٠٣٠التغطية الصحية الشـاملة والخطـة الخاصـة بعـام 

  والسنغال وتايلند.
  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 

  ١٩,٥٠-١٩,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

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

ـــــدولي، و التشخيصـــــي وتكنولوجيـــــا معلومـــــات الرعايـــــة الصـــــحية والعـــــالج باإلشـــــعاع االتحـــــاد ال
  .ت الصيدالنية وجمعياتهالمصنعي المستحضرا

  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 

  وفود الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة.اجتماع 
  

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

  العامة الجلسات في المناقشات بإجراء الخاصة الترتيبات  - ٥
 

  . موضوع المناقشة العامة: "الصحة للجميع: االلتزام بالتغطية الصحية الشاملة"الجلسة العامة
، بشــأن إصــالح جمعيــة الصــحة، أن تتخــذ المــديرة العامــة الترتيبــات المناســبة إلجــراء النقــاش ٢١-٥٢ج ص عطلــب القــرار 

ع إلقــاء البيانــات الجماعيــة أو اإلقليميــة أثنــاء المناقشــة العامــة. وُيرجــى مــن  فــي جلســة عامــة مقتضــبة، ولهــذه الغايــة ُشــجِّ
. ويمكـن أن تمتـد بيانـات المجموعـات أو ذه المناقشـةفـي هـ كلمة) ٥٥٠المندوبين أن يقصروا بياناتهم على خمس دقائق (

  دقائق. ١٠البيانات اإلقليمية حتى 
 إدارةوينبغــــــي للمنــــــدوبين الــــــذين يــــــودون إدراج أســــــمائهم فــــــي قائمــــــة المتحــــــدثين فــــــي إطــــــار المناقشــــــة العامــــــة إخطــــــار 

أو الفـــــــاكس  )piazzap@who.int(ذلـــــــك عـــــــن طريـــــــق البريـــــــد اإللكترونـــــــي و  والعالقـــــــات الخارجيـــــــة الرئاســـــــية األجهـــــــزة
  . +٤١ ٢٢ ٧٩١ ٤١٧٣ رقم

أو  )interpret@who.int(بالبريـــد اإللكترونـــي  التـــي ســـُتلقى خـــالل المناقشـــة العامـــة نســـخ مـــن البيانـــات إرســـالوينبغـــي 
ــــول صــــباح يــــوم االثنــــين الموافــــق A.656(القاعــــة  جمعيــــة الصــــحةتســــليمها إلــــى مكتــــب مســــاعد أمــــين  أيــــار/  ٢١) بحل

وعند إرسال النسـخ بالبريـد اإللكترونـي، ُيرجـى تحديـد اسـم البلـد وكتابـة اسـم الجلسـة: "المناقشـة العامـة"، فـي  .٢٠١٨ مايو
  "موضوع" الرسالة وفي أعلى البيان.

 وعلــــــــــــى المنــــــــــــدوبين الــــــــــــذين يرغبــــــــــــون فــــــــــــي نشــــــــــــر بيانــــــــــــاتهم علــــــــــــى الموقــــــــــــع اإللكترونــــــــــــي لجمعيــــــــــــة الصــــــــــــحة
.html71http://apps.who.int/gb/e/e_wha ،:أن يرســــلوها إلــــى البريــــد اإللكترونــــي التــــالي statements@who.int ،

معلومـات وأن يدرجوا في السطر الخاص بالموضوع في الرسالة اإللكترونية بند جدول األعمـال الـذي يتعلـق بـه البيـان. وال
  اإلضافية المقدمة على هذا النحو لن ُتدرج في المحضر الرسمي للجلسة.

  
  االجتماعات األخرى

) ســبانيةتُتــاح خــدمات الترجمــة الفوريــة إلــى اللغــات الســت الرســمية (العربيــة والصــينية واإلنكليزيــة والفرنســية والروســية واأل
لمساعدة المندوبين على متابعة المناقشات. وُيرجى من المندوبين إرسال نسخة من البيانات التي يعتزمـون إلقاءهـا بالبريـد 

الموجــودين فــي  المــؤتمرأو تســليم نســخة ورقيــة إلــى المــوظفين المســؤولين عــن  )interpret@who.int( اإللكترونــي علــى
ى األقـل. وال يمنـع ذلـك المنـدوبين مـن إدخـال تعـديالت علـى البيـان أثنـاء إلقائـه، القاعة قبل إلقاء البيـان بثالثـين دقيقـة علـ

ر المزيــد مــن الوضــوح والدقــة فــي جميــع اللغــات. وُيرجــى إدراج اســم البلــد/ المجموعــة والجلســة (مثــل الجلســة ولكنــه سيّســ
ل األعمــال ذي الصـلة تحـت عنــوان العامـة أو جلسـة اللجنـة "أ" أو اللجنــة "ب" أو جلسـة المجلـس التنفيــذي) ورقـم بنـد جـدو 

   "الموضوع" في أعلى البيان.
ـــائق ( ـــد بيانـــات األفـــراد التـــي ُتلقـــى فـــي اللجنتـــين "أ" و"ب" علـــى ثـــالث دق ـــد بيانـــات  ٣٣٠وينبغـــي أال تزي كلمـــة)، وأال تزي

من المندوبين التحـدث أثنـاء إلقـاء البيانـات بالسـرعة المعتـادة، حيـث  كلمة). وُيرجى 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 
نشــــــــــــر بيانــــــــــــاتهم علــــــــــــى الموقــــــــــــع اإللكترونــــــــــــي لجمعيــــــــــــة الصــــــــــــحة  وعلــــــــــــى المنــــــــــــدوبين الــــــــــــذين يرغبــــــــــــون فــــــــــــي

.html71http://apps.who.int/gb/e/e_wha ،أن يرســــلوها إلــــى البريــــد اإللكترونــــي التــــالي :statements@who.int ،
في السطر الخاص بالموضوع في الرسالة اإللكترونية بند جدول األعمـال الـذي يتعلـق بـه البيـان. والمعلومـات وأن يدرجوا 

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

  الصحة جمعية في الدول غير الفاعلة الجهات
للجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسمية مـع المنظمـة أن تطلـب إلقـاء كلمـة فـي اللجنـة "أ" أو اللجنـة "ب"  يمكن

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 الــدولأمانــة فــي إدراج أســمائها فــي قائمــة المتحــدثين أن تخطــر 

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

ـــــــــــــى الموقـــــــــــــع اإللكترونـــــــــــــي مـــــــــــــن خـــــــــــــالل الـــــــــــــرابط التـــــــــــــالي:  مخصـــــــــــــص، وهـــــــــــــي مـــــــــــــدعوة إلـــــــــــــى التســـــــــــــجيل عل
https://extranet.who.int/nonstateactorsstatements/ كلمة). ٣٠٠تزيد هذه البيانات على دقيقتين (. وينبغي أال  
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 ٢٠١٨ مايو /أيار ٢٦- ٢١ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الحادية العالمية الصحة جمعية

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

 (سيتحدث مندوب بلغاريا بالنيابة عن بلدان االتحاد األوروبي)   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

 الواليات المتحدة األمريكية
 يرلندا الشماليةأالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و 

 كوبا
 اد الروسياالتح
 كينيا

 كولومبيا
 هولندا
 الجزائر
 ملديف

 األرجنتين
 النيجر

 كوادورإ
 الفلبين
 بولندا
 أستراليا
  فنلندا

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

 جمهورية كوريا
 سلوفاكيا
 نيبال
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 بيالروس
 المكسيك
 نيوزيلندا
 السنغال
 موناكو

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

 جمهورية إيران اإلسالمية
 كوت ديفوار

 سبانياأ
 بيرو

 جمهورية تنزانيا المتحدة
 ألمانيا

 جنوب أفريقيا
 سلوفينيا
 تونس
 التشيك
 غيانا
 ناميبيا
 جورجيا

 أوروغواي
 كسمبورغل
 ريايليب

 إيطاليا
 موريتانيا
 المغرب
 إسرائيل

 بنغالديش
 السويد
 زامبيا

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

 أيسلندا
 وصبوركينا فا

 السابقةورية مقدونية اليوغوسالفية جمه
 بنما

 مالطة
 نيجيريا
 سنغافورة
 قبرص

 تعددة القومياتدولة بوليفيا الم
 بلجيكا
 شيلي

 سان مارينو
 إثيوبيا

 تركمانستان
 بوتسوانا
 ماليزيا



Preliminary number - 16 - العدد التمهيدي 

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

 أندورا
 الكاميرون

 تايلند
 ليتوانيا

 دار السالم نيبرو 
 الجمهورية العربية السورية

 ميانمار
 السلفادور
 العراق
 منغوليا

 جمهورية أفريقيا الوسطى
 باكستان
 جامايكا
 فييت نام

  الشعبية جمهورية كوريا الديمقراطية
 توغو

 الدانمرك
 مدغشقر
 باراغواي

 غينيا
 كازاخستان
 غواتيماال

 أنغوال
 قطر

 غينيا االستوائية
 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 بنين
 سانت كيتس ونيفيس

 سيشيل
 بوتان

  جمهورية الكونغو الديمقراطية
 جمهورية مولدوفا

 نيكاراغوا
 البحرين
 الغابون
 ُعمان 

  
 االتحاد األفريقي

 فلسطين
 االتحاد البرلماني الدولي

 نظام فرسان مالطة

=     =     = 


