
  
  
  

 السبعونالحادية و العالمية جمعية الصحة 
  

  N° 4  ٤العدد 
  May 2018 23 ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٤

  
  ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٤ الخميسبرنامج االجتماعات المعقودة يوم 

  
  اللجنة "أ"  الوقت

  XVIIIالقاعة 
  "باللجنة "
  XVIIالقاعة 

  الجلسة الثانية  الجلسة السابعة  ٩‚٠٠
  الجلسة الثالثة  الجلسة الثامنة  ١٤,٣٠
    الجلسة التاسعة  ١٨,٠٠

  
  الترجمة الفورية      المحتويات

تُتـــاح خـــدمات الترجمـــة الفوريـــة باللغـــات الرســـمية       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 
ثــين دقيقــة علــى األقــل. وللحصــول علــى ذلــك بثال

المزيد من المعلومات عـن طـول البيانـات وٕالقائهـا 
  من الجريدة. ٤ُيرجى االطالع على الفرع 

      ٨  ............................  تقرير عن االجتماعات  -٢
  ١٣  .........................  الجلسات اإلعالمية التقنية  -٣
  ١٤  ...............................  االجتماعات األخرى  -٤
  الترتيبات الخاصة بإجراء المناقشات في   -٥

  ١٧  .................................  العامةالجلسات      
  ١٨  .........................................  التبليغات  -٧

    

  بيانات اللجنة
 :برجــــــاء إرســــــال بيانــــــات اللجنــــــة إلــــــى. دقيقتــــــينعلــــــى خفــــــض مــــــدة إلقــــــاء البيانــــــات إلــــــى للجنــــــة "ب" واوافقــــــت اللجنــــــة "أ" 

interpret@who.int. 
  

  فريق الصياغة
  لرضع وصغار األطفالتغذية األمهات وا: ٦-١٢البند 

  )٥أ/ مؤتمر/ /٧١جو  ٤أ/ مؤتمر/ /٧١ج الوثيقتان(
  ١٢,٣٠-٩,٠٠الساعة  XXIIIالقاعة 

  غير رسمية مشاورة
  التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية: ٢-١١البند 

   ١(١٤٢م ت مشروع مقرر إجرائي(تنفيذ اللوائح الصحية الدولية((  
  ١٦,٠٠-١٤,٠٠الساعة  XXIIIالقاعة 
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 ٢٠١٨ مايو/ أيار ٢٦- ٢١ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الحادية العالمية الصحة جمعية

      جمعية الصحة عمل برنامج  - ١
    ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٤ ،لخميسا
  ١٨,٠٠و ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  – XVIII لقاعةا  السابعة والثامنة والتاسعة للجنة "أ" لجلساتا
  للجنة "أ" ألولامسودة التقرير   

  وفيها قرار واحد بعنوان: ٧١/٥٢الوثيقة (مسودة) ج
  ٢٠٢٣-٢٠١٩مسودة برنامج العمل العام الثالث عشر،   -

  إجرائيان بعنوان:ومقرران   
  وٕاتاحتها النقص العالمي في األدوية واللقاحاتمعالجة   -
 نيســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتاللاالســتعراض البرمجــي الشــامل   -

  بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
  ولويةاالستراتيجية ذات األ المسائل   (تابع) ١١ لبندا

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

  ٢٠١٨ عام في عقده
  ٢/أ/ مؤتمر /٧١وج ١ إضافة ٧١/١٤وج ٧١/١٤ج الوثائق

  ١إضافة  ٢/ أ/ مؤتمر/٧١وج
تخطـــيط االنتقـــال فـــي مجـــال شـــلل األطفـــال والمرحلـــة الالحقـــة لإلشـــهاد   -  (تابع) ٣-١١البند 

  على استئصاله
  ٧١/٩الوثيقة ج

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

    ١إضافة  ٧١/١٦وج ٧١/١٦وج ٧١/١٥ج الوثائق
  ١إضافة  ٦/ أ/ مؤتمر/٧١وج ٦/ أ/ مؤتمر/٧١وج

  التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية  -  ٢-١١البند 
  عمل المنظمة أثناء الطوارئ  •

  ١تنقيح  ٣/ أ/ مؤتمر/٧١جو  ٧١/٦ج الوثائق
  ١إضافة  ٣/ أ/ مؤتمر/٧١جو 

  المسائل التقنية األخرى  ١٢البند 

  العبء العالمي للدغ الثعابين  -  (تابع) ١-١٢البند 
  ، ١/ سجالت/١٤٢/٢٠١٨م تو ٧١/١٧الوثيقتان ج

  ٤ق١٤٢م تالقرار 
  النشاط البدني من أجل الصحة  -  ٢-١٢البند 

  ، ١/ سجالت/١٤٢/٢٠١٨م تو ٧١/١٨الوثيقتان ج
  ٥ق١٤٢ت  مالقرار 
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 ٢٠١٨ مايو/ أيار ٢٦- ٢١ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الحادية العالمية الصحة جمعية

 العالميـــــــــة بشـــــــــأن صـــــــــحة المـــــــــرأة والطفـــــــــل والمراهـــــــــق االســـــــــتراتيجية   -  ٣-١٢البند 
  ): النماء في مرحلة الطفولة المبكرة٢٠٣٠-٢٠١٦(

  ١تنقيح  ٧١/١٩الوثيقة ج
  حمولة في مجال الصحةالم التكنولوجيات  -  ٤-١٢البند 

    ١أ/ مؤتمر/ /٧١وج ٧١/٢٠ج لوثائقا
  ١إضافة  ١أ/ مؤتمر/ /٧١وج

  تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة  -  ٥-١٢البند 
  ، ١/ سجالت/١٤٢/٢٠١٨م تو ٧١/٢١الوثيقتان ج

  ٦ق١٤٢ت  مالقرار 
    :سمح الوقت ٕاذاو 

  األمهات والرضع وصغار األطفالتغذية   -  (تابع) ٦-١٢البند 
 وصـغارالشـاملة الخاصـة بتغذيـة األمهـات والرّضـع  التنفيـذ خطة 

 السنوات ثنائي تقرير: األطفال

  ٤أ/ مؤتمر/ /٧١وج ٧١/٢٢ج لوثائقا
  ٥أ/ مؤتمر/ /٧١وج ١إضافة  ٤أ/ مؤتمر/ /٧١وج

 الحماية من تضارب المصالح المحتمل في برامج التغذية 

  ٧١/٢٣الوثيقة ج

  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة – XVIIالقاعة   "بللجنة " الثانية والثالثةلجلستان ا
  "بللجنة " ألولامسودة التقرير   

  واحد بعنوان: قرر إجرائيموفيها  ٧١/٥٣الوثيقة (مسودة) ج
األحوال الصحية في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس   -

  الجوالن السوري المحتل الشرقية، وفي
  المالية الميزانية البرمجية والشؤون  ١٥البند 
، بمــا فــي ذلــك ٢٠١٧-٢٠١٦تقريــر المنظمــة البرمجــي والمــالي للفتــرة   -  ١-١٥البند 

  ٢٠١٧ البيانات المالية المراجعة لعام
  ٢/ معلومات/٧١وج ٧١/٤٥وج ٧١/٢٩وج ٧١/٢٨الوثائق ج

  ٢٠١٩-٢٠١٨ تمويل الميزانية البرمجية  -  ٢-١٥البند 
  ٧١/٤٦وج ٧١/٣٠ج الوثيقتان

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

  الدستور
  ٧١/٤٧وج ١تنقيح  ٧١/٣١ج الوثيقتان

  حسابات والمراقبةشؤون مراجعة ال  ١٦البند 
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  -  ١-١٦البند 

  ٧١/٤٨وج ٧١/٣٢ج الوثيقتان
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  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  -  ٢-١٦البند 
  التقرير السنوي  •

  ٧١/٤٩وج ١تصويب  ٧١/٣٣وج ٧١/٣٣ج الوثائق
التقــــدم المحــــرز فــــي تنفيــــذ توصــــيات مراجعــــة الحســــابات الخارجيــــة   •

  والداخلية
  ٧١/٣٤قة جالوثي

  شؤون العاملين  ١٧البند 
  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  -  ١-١٧البند 

  ١/ ب/ مؤتمر/٧١وج ٧١/٤٤وج ٧١/٣٥ج الوثائق
  ١إضافة  ١/ ب/ مؤتمر/٧١وج

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  -  ٢-١٧البند 
  ٧١/٣٦الوثيقة ج

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  -  ٣-١٧البند 
  ، ١/ سجالت/١٤٢/٢٠١٨م تو ٧١/٣٧ج الوثيقتان
  ٩ق١٤٢م تو ٨ق١٤٢ت  مالقراران 

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

  ٧١/٣٨الوثيقة ج
    :سمح الوقت ٕاذاو 

التعــاون داخــل منظومــة األمــم المتحــدة ومــع ســائر المنظمــات الحكوميــة   ١٩البند 
  الدولية

  ٧١/٤٣الوثيقة ج

    ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٥عة، الجم
  ٩,٠٠الساعة  -قاعة الجمعية   العامة السادسةالجلسة 

  الجوائز  ٧البند 
  ١معلومات/ /٧١الوثيقة ج

  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  ٦البند 
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين   ٨ البند

    
 في الجلسة العامة  ٨مباشرة بعد االنتهاء من البند  - XVIIIالقاعة   للجنة "أ" لعاشرة والحادية عشرا تانالجلس

  ١٤,٣٠الساعة في و 
  االستراتيجية ذات األولويةالمسائل   (تابع) ١١البند 
  التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية  -  (تابع) ٢-١١ البند

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

  )١(١٤٢ت  مالمقرر اإلجرائي 
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 ٢٠١٨ مايو/ أيار ٢٦- ٢١ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الحادية العالمية الصحة جمعية

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

  ٤أ/ مؤتمر/ /٧١ج لوثائقا
  ٥أ/ مؤتمر/ /٧١وج ١إضافة  ٤أ/ مؤتمر/ /٧١وج

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

 ٧١/٢٢جالوثيقة 

 الحماية من تضارب المصالح المحتمل في برامج التغذية 

  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 
  ١تنقيح  ١إضافة  ٧١/٢٥وج ٧١/٢٥الوثائق ج

  ١ق١٤١ت  م، القرار ١/ سجالت/١٤١/٢٠١٧م تو
  استئصال شلل األطفال  -  ٩-١٢البند 

  ٢إضافة  ٧١/٢٦وج ١إضافة  ٧١/٢٦وج ٧١/٢٦الوثائق ج
  يذ خطة العمل التعددية اللغوية: تنف  -  ١٠-١٢البند 

  ٧/ أ/ مؤتمر/٧١وج ٧١/٥٠جالوثيقتان 
    
 في الجلسة العامة  ٨مباشرة بعد االنتهاء من البند  – XVIIالقاعة   "بللجنة " لرابعة والخامسةالجلستان ا

  ١٤,٣٠الساعة في و 
  مسائل للعلم  ٢٠ البند
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  -  ١-٢٠البند 

  ٧١/٣٩الوثيقة ج
  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  -  ٢-٢٠لبند ا

  ٧١/٤٠الوثيقة ج
  التقارير المرحلية  -  ٣-٢٠البند 

  ٢تنقيح  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:
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  األمراض غير السارية
جرائــي الُبعــد الصــحي العمــومي لمشــكلة المخــدرات العالميــة (المقــّرر اإل  دال:

  ))٢٠١٧) (١٨(٧٠ج ص ع
 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  علـى العالمي للصرع وضرورة العمل المنسـقالعبء   واو:

واالجتماعيـــة وأثـــاره علـــى المعرفـــة  آلثـــاره الصـــحية مـــن أجـــل التصـــدي
  ))٢٠١٥( ٢٠-٦٨ع  ص  ج (القرار العامة

 خطـــــــــــــة العمـــــــــــــل الشـــــــــــــاملة الخاصـــــــــــــة بالصـــــــــــــحة النفســـــــــــــية فـــــــــــــي   زاي:
  ))٢٠١٣( ٨-٦٦ع  ص  ج (القرار ٢٠٢٠-٢٠١٣الفترة 

ير العالجـــــــي الجهـــــــود الشـــــــاملة والمنســـــــقة المبذولـــــــة مـــــــن أجـــــــل التـــــــدب  حاء:
  ))٢٠١٤( ٨-٦٧ع  ص  ج الضطرابات طيف التوّحد (القرار

  العمر طيلة الصحة تعزيز
وخطـــــــــــــة العمـــــــــــــل العالميتـــــــــــــان بشـــــــــــــأن الشـــــــــــــيخوخة االســـــــــــــتراتيجية   طاء:

أن يحيـــا حيـــاة  عـــالم يتســـنى فيـــه لكـــل فـــرد: 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 ع(القرار  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 هياكـــــــــل التمويـــــــــل الصـــــــــحي والتغطيـــــــــة الشـــــــــاملة اســـــــــتدامة   :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 صحة   :صاد

  برنامج الطوارئ الصحية
ـــــــدماستئصـــــــال   :قاف ـــــــروس الجـــــــدري الجـــــــدري: ت ـــــــات في ـــــــرار ير مخزون (الق

  ))٢٠٠٧( ١-٦٠ع  ص  ج
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 ٢٠١٨ مايو/ أيار ٢٦- ٢١ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الحادية العالمية الصحة جمعية

    ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٦السبت، 
  ٩,٠٠الساعة  -  XVIIIالقاعة   للجنة "أ" عشر لثانيةا الجلسة

  وضع القرارات والتقارير في صيغتها النهائية  
  
  

  

  ٩,٠٠الساعة  - XVIIالقاعة   "بللجنة " السادسةة الجلس
  

  
  لتقارير في صيغتها النهائيةوضع القرارات وا

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

  اختتام جمعية الصحة  ٩البند 
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 ٢٠١٨ مايو/ أيار ٢٦- ٢١ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الحادية العالمية الصحة جمعية

   تقرير عن االجتماعات  - ٢
  

  العامة الخامسةالجلسة 
  (زمبابوي) باغويزيس ديفيد باريرنياتواالدكتور   :سةفي مقعد الرئا  

  رئيس جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين  
  )ملديفالسيدة ك. عبدالصمد عبداهللا (  : الحقاً   

  لجمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين ثانينائب الرئيس ال  
  )خستاناكاز ( دكتور واي. بيرتانوفال  : الحقاً   

  لجمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين ثالثس النائب الرئي  
  (زمبابوي)باغويزيس ديفيد باريرنياتوا الدكتور   : الحقاً   

  رئيس جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين  
  تقرير لجنة أوراق االعتماد  -
عيــة )، والــذي وافقــت عليــه جم٧١/٥١قــدم الــرئيس تقريــر لجنــة أوراق االعتمــاد (الوثيقــة ج  

  .الصحة
  مناقشة عامة  (تابع) ٣ البند

"الصـــحة مـــع إيـــالء اهتمـــام خـــاص إلـــى موضـــوع  ٣اســـتأنف الـــرئيس النظـــر فـــي البنـــد   
المتحـــدثين األولـــين إلـــى الـــرئيس ودعـــا  للجميـــع: االلتـــزام بالتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة".

متحـدثين . وتنـاول الكلمـة بعـد هـذين الالبحرينومندوب  الدانمركالمنبر، وهما: مندوب 
وجيبــوتي وتوغــو الشــعبية  الديمقراطيــةإســتونيا وتايلنــد وجمهوريــة الو  منــدوبو كــل مــن

والسويد وباراغواي وبنن وسانت كيـتس ونيفـيس وسيشـيل ونيكـاراغوا وروانـدا وبربـادوس 
وموريتانيــــا وفيجــــي وأفغانســــتان وســــوازيلند وجمهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى وكــــابو فيــــردي 

سليمان وليسوتو ومـالوي وهـايتي وباكسـتان وموزامبيـق وسـري والكونغو واألردن وجزر 
ونــاورو  لوســيا ســانتوجــزر مارشــال وتشــاد و  وقيرغيزســتان وغيانــاالنكــا وجــزر القمــر 

 بيســــاو وألبانيــــا - وبــــاالو وغينيــــا وبرينســــيبي تــــومي ســــانو  وغرينــــادين فنســــنت ســــانتو 
 اإلنمــائي وبرنــامج األمــم المتحــدة ونظــام فرســان مالطــة الكرســي الرســوليممثلــين عــن و 

 لجمعيـــــات الـــــدولي االتحـــــادو  لالتصـــــاالت الـــــدولي االتحـــــادو  واالتحـــــاد البرلمـــــاني الـــــدولي
حق الرد صين ال ت، ومارسياإلسالم التعاون منظمةو  األحمر والهالل األحمر الصليب

 من النظام الداخلي. ٥٧للمادة  وفقاً 
  الجلسة. وُرِفعت  

  نة "أ"ة للجرابعالجلسة ال
  (الهند) ينغهالسرون آ السيد  الرئيس:  
  نائب الرئيس، بروستروم (الدانمرك) ورونسالدكتور   :الحقاً   

  المسائل االستراتيجية ذات األولوية  (تابع) ١١البند 
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 ٢٠١٨ مايو/ أيار ٢٦- ٢١ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الحادية العالمية الصحة جمعية

  ٢٠٢٣-٢٠١٩ عشر، الثالث العام العمل برنامج مسودة  -  (تابع) ١-١١البند 
للجنـــة إلـــى اســـتئناف مناقشـــة التقريـــر الـــوارد فـــي ا أعـــاد الـــرئيس فـــتح البنـــد الفرعـــي ودعـــا  

. ورد المــــدير العــــام علــــى المســــائل المطروحــــة. وأحاطــــت اللجنــــة علمــــًا ٧١/٤الوثيقــــة ج
ـــالتقرير مســـودة برنـــامج العمـــل العـــام بشـــأن  ٢ق١٤٢م تمشـــروع القـــرار ووافقـــت علـــى  ب

هـذا  وُأغِلـق. ١/ سـجالت/١٤٢/٢٠١٨م تالـوارد بالوثيقـة  ٢٠٢٣-٢٠١٩الثالث عشر، 
 البند الفرعي.

  األمهات والرضع وصغار األطفالتغذية   -  ٦-١٢البند 
افتـــتح الـــرئيس البنـــد الفرعـــي وأعلـــن، بنـــاًء علـــى اقتـــراح مـــن علـــى المنصـــة بإنشـــاء فريـــق   

علـى  الرضـع وصـغار األطفـالتغذيـة بصياغة، عن تعليق مناقشة مشروع القرار المعني 
األمهـــات  تغذيــةبمشــروع القــرار المعنــي ، و ٤ر// أ/ مـــؤتم٧١جالنحــو الــوارد فــي الوثيقــة 
، انتظـــارًا ٥مـــؤتمر/ أ/ /٧١جعلـــى النحـــو الـــوارد فـــي الوثيقـــة  والرضـــع وصـــغار األطفـــال

للنتــائج الصـــادرة عــن فريـــق الصــياغة. وســـوف ُينظــر فـــي مشــروعي القـــرارين فــي جلســـة 
  الحقة للجنة.

  التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية  -  ٢-١١البند 
   تقرير لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية  
   عمل المنظمة أثناء الطوارئ الصحية  
   ) ٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية(  
  فاشية اإليبوال  
جمهوريــة  افتــتح الــرئيس البنــد الفرعــي ودعــا معــالي الســيد زينــون موكونغــو نغــاي ســفير  

واألمانة إللقاء خطاب أمام اللجنة عن فاشية اإليبوال المندلعة حاليـًا  ةالكونغو الديمقراطي
  .جمهورية الكونغو الديمقراطيةفي 

 التأهــبالمعنــون مــن جــدول األعمــال  ٢-١١اللجنــة بــأن البنــد الفرعــي وأخطــر الــرئيس   
بـــالنظر فـــي  ،ســـُيناقش فـــي إطـــار ثـــالث نقـــاط العموميـــة الصـــحة مجـــال فـــي واالســـتجابة

 للطـــوارئ المنظمـــة لبرنـــامج المســـتقلة االستشـــارية اإلشـــراف لجنـــة تقريـــر ةالمعنونـــ طـــةالنق
  معًا. الصحية الطوارئ أثناء المنظمة عملوالنقطة المعنونة  الصحية

 ٧١/٦وج ٧١/٥جالنظـــــر فـــــي التقريـــــرين الـــــواردين فـــــي الـــــوثيقتين وُدعيـــــت اللجنـــــة إلـــــى 
الوثيقـــة فـــي الـــوارد  علـــى النحـــو ومكافحتهـــا الكـــوليرا مـــن الوقايـــة بشـــأنومشـــروع القـــرار 

لجنـــة اإلشــراف االستشــارية المســتقلة لبرنـــامج ودعــا الــرئيس رئــيس  .٣أ/ مــؤتمر/ /٧١ج
إلـــى اإلدالء  (جنـــوب أفريقيـــا)، ماتســـوزو بريشـــياسالمنظمـــة للطـــوارئ الصـــحية، الـــدكتور 

وردت األمانـــة علـــى مـــن علـــى المنصـــة ثـــم ُدعـــي الحضـــور إلـــى تقـــديم التعليقـــات ببيـــان. 
  .المسائل المطروحة

 االستشــارية اإلشــراف لجنــة تقريــرالنقطــة المعنونــة  تحــتعلمــًا بــالتقرير اللجنــة  وأحاطــت  
. ودعا ٧١/٥جعلى النحو الوارد في الوثيقة  الصحية للطوارئ المنظمة لبرنامج المستقلة

 أثنـاء المنظمـة عمـلالمعنونـة  تحـت النقطـةمشـروع القـرار الرئيس اللجنـة إلـى النظـر فـي 
وُدعـــي الحضـــور إلـــى تقــــديم  ٣مـــؤتمر/ أ/ /٧١جالـــوارد فـــي الوثيقــــة  الصـــحية الطـــوارئ

وُأعلـــن أن وتلـــت األمانـــة مختلـــف التعـــديالت المقترحـــة. . التعليقـــات مـــن علـــى المنصـــة
مشـــروع القـــرار ســـُينظر فيـــه خـــالل جلســـة الحقـــة بعـــد أن ُيتـــاح الـــنص المـــنقح ألعضـــاء 

  اللجنة. 
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 )٢٠٠٥( الدوليـة الصـحية اللـوائح تنفيـذالمعنونـة الرئيس أن مناقشة النقطة الثالثة  أعلنو   
  في الجلسة السادسة للجنة "أ".تبدأ سوف في إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال 

  الجلسة. وُرِفعت  
  ة للجنة "أ"خامسالجلسة ال

  رئيس، نائب ال)إكوادور( وندوينيوممارتينيز  ة مونيكاالسيد  الرئيس:  
  المسائل االستراتيجية ذات األولوية  (تابع) ١١البند 

  وٕاتاحتها النقص العالمي في األدوية واللقاحاتمعالجة   -  ٥-١١البند 
مناقشــة البنــد الفرعــي ودعــت اللجنــة إلــى اإلحاطــة علمــًا بــالتقرير الــوارد  ةاســتأنفت الرئيســ
معالجــة ) بشــأن ٣(١٤٢ت  موالنظــر فــي مشــروع المقــرر اإلجرائــي  ٧١/١٢فــي الوثيقــة ج

الــــــــــــوارد فــــــــــــي الوثيقــــــــــــة وٕاتاحتهــــــــــــا  الــــــــــــنقص العــــــــــــالمي فــــــــــــي األدويــــــــــــة واللقاحــــــــــــات
وردت األمانــة علــى المســائل المطروحــة. ووافقــت اللجنــة . ١ســجالت/ /١٤٢/٢٠١٨ت  م

  تمت مناقشة البند الفرعي.على مشروع المقرر اإلجرائي واختُ 
االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العالميتـــان بشـــأن الصـــحة العموميـــة واالبتكـــار والملكيـــة  -  ٦-١١البند 

  الفكرية
الــرئيس البنــد الفرعــي ودعــا اللجنــة إلــى اإلحاطــة علمــًا بــالتقرير الــوارد فــي الوثيقــة افتــتح   

المعنـــــي  )٤(١٤٢م تالنظـــــر فـــــي مشـــــروع المقـــــرر اإلجرائـــــي  نهـــــاموطلـــــب  ٧١/١٣ج
ن بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية: يتالمياالستراتيجية وخطة العمل العب

وُدعــي . ١/ ســجالت/١٤٢/٢٠١٨م ت، الــوارد فــي الوثيقــة شــاملاالســتعراض البرمجــي ال
واعتمـــدت . المطروحـــةمســـائل وردت األمانـــة علـــى ال ،اإلدالء بالتعليقـــاتإلـــى الحضـــور 

   ُأغلق بذلك هذا البند الفرعي.اللجنة مشروع المقرر اإلجرائي و 
لالجتمـــاع الثالـــث الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة المعنـــي بالوقايـــة مـــن  التحضـــير -  ٧-١١البند 

  ٢٠١٨ السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام األمراض غير المعدية (غير
ـــة إلـــى اإلحاطـــة علمـــًا    ـــد الفرعـــي ودعـــا اللجن ـــرئيس البن ـــافتـــتح ال ـــواردينب فـــي  التقريرين ال

التحضـــير  بشـــأن والنظـــر فـــي مشـــروع القـــرار ،١إضـــافة  ٧١/١٤وج ٧١/١٤الـــوثيقتين ج
لالجتمـــاع الثالـــث الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة المعنـــي بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر 

الـــوارد فـــي الوثيقـــة  ،٢٠١٨الســـارية) ومكافحتهـــا، المقـــرر عقـــده فـــي عـــام  المعديـــة (غيـــر
وف ُتعطــى ُعلقــت مناقشــة البنــد الفرعــي وســوُفــتح بــاب المناقشــة. و . ٢مــؤتمر/ أ/ /٧١ج

فـــي جلســـة الحقـــة مـــن جلســـات اللجنـــة عنـــدما  ،بـــت بإلقـــاء كلمـــةالكلمـــة للوفـــود التـــي طال
  ُتستأنف مناقشة البند الفرعي.

  
  ولى للجنة "ب"الجلسة األ 

  )أفغانستان(دكتور فيروز فيروز الدين الرئيس: ال  
  افتتاح أعمال اللجنة  ١٣البند 

ــًا للمــادة    مــن النظــام الــداخلي لجمعيــة الصــحة العالميــة انتخبــت اللجنــة الــدكتور  ٣٤طبق
) نــائبين للــرئيس، بوركينــا فاصــو( ســتاذ نيكــوالس ميــدا) واألنيوزيلنــدا( جيســامين ســتيوارت

  ) مقررًا.سلفادور(ال خوزيه إليسيو أوريالنا كتوروالد
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ــــبوُأعطيــــت الكلمــــة ألحــــد الوفــــود    ــــذي طال ــــدعوة االتحــــاد األوروبــــي  ال ــــى الحضــــور ب إل
أو أفرقـة الصـياغة أو اللجـان الفرعيـة أو  فـي مـداوالت الجلسـات دون تصويت والمشاركة

، فـــي جمعيـــة هتنـــاول المســـائل التـــي تقـــع ضـــمن اختصاصـــاتالتـــي ت ،التقســـيمات األخـــرى
 الصحة العالمية الحادية والسبعين.

، وفـي الجـوالن األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشـرقية  ١٤ البند
  السوري المحتل

افتــتح الــرئيس بــاب مناقشــة البنــد ودعــا اللجنــة إلــى النظــر فــي مشــروع المقــرر اإلجرائــي   
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية بشــأن  ٢/ ب/ مــؤتمر/٧١جالــوارد فــي الوثيقــة 

  .المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل
من النظام الداخلي، تم التصويت بنداء األسماء. سحب الرئيس حرفًا كي  ٧٢للمادة  وفقاً   

صـوتًا مؤيـدًا مقابـل  ٩٠. وأسفر التصويت عن "Kحرف "كان ، و للتصويتبلد  أول يحدد
دولـــة  ٦٨دولـــة عضـــوًا عـــن التصـــويت وتغيـــب  ٢٠ســـتة أصـــوات معارضـــة، مـــع امتنـــاع 

  عضوًا، على النحو التالي:
ذربيجــان، البحــرين، آأفغانســتان، الجزائــر، أنــدورا، أنغــوال، األرجنتــين،  :ؤيــدةاألصــوات الم  

، بوتســوانا، البرازيــل، برونــي دار القوميــات المتعــددة بوليفيــا دولــةبــيالروس، بلجيكــا، بــنن، 
 الديمقراطيـة كوريـا جمهوريـةريكا، كوبـا، قبـرص، م، كمبوديا، شـيلي، الصـين، كوسـتاالسال

، فنلندا، فرنسا، اليونان، أيسلندا، إندونيسـيا، إريتيرياور، دمصر، السلفا، إكوادور، الشعبية
، اليابـــــــان، األردن، جامايكـــــــاجمهوريـــــــة إيـــــــران اإلســـــــالمية، العـــــــراق، أيرلنـــــــدا، إيطاليـــــــا، 

، ا، ليبيا، لكسـمبرغ، ماليزيـالشعبية جمهورية الو الديمقراطيةكازاخستان، الكويت، لبنان، 
يتانيـا، مونـاكو، الجبـل األسـود، ميانمـار، ناميبيـا، نيوزيلنـدا، ملديف، مالطة، المغرب، مور 

باكســـتان، بنمـــا، بيـــرو، الفلبـــين، بولنـــدا، البرتغـــال، رويج، عمـــان، نـــنيكـــاراغوا، النيجـــر، ال
قطـــر، جمهوريـــة كوريـــا، رومانيـــا، االتحـــاد الروســـي، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، صـــربيا، 

يقيــا، أســبانيا، ســري النكــا، الســودان، الســويد، ســنغافورة، ســلوفينيا، الصــومال، جنــوب أفر 
سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، تايلند، تونس، تركيا، اإلمـارات العربيـة 

، فييــت نــام، البوليفاريــة فنــزويال جمهوريــة، المتحــدة تنزانيــا جمهوريــةالمتحــدة، أوروغــواي، 
 اليمن، زمبابوي.

 لبريطانيــــا المتحـــدة المملكـــةأســـتراليا، كنــــدا، غواتيمـــاال، إســـرائيل،  :األصـــوات المعارضـــة  
  ، الواليات المتحدة األمريكية.الشمالية وأيرلندا العظمى

النمسا، بوتان، البوسنة والهرسـك، بلغاريـا، كولومبيـا، كرواتيـا،  :الممتنعون عن التصويت  
ــــدانمرك،  ــــةالجمهوريــــة التشــــيكية، ال ــــدوراس، ، الدومينيكيــــة الجمهوري ــــا، هن إســــتونيا، ألماني

  المكسيك، نيبال، هولندا، سلوفاكيا. هنغاريا، الهند، التفيا، ليتوانيا،
بليــــــز،  ، بــــــنغالديش، بربــــــادوس،البهامــــــا جــــــزر، وبربــــــودا أنتيغــــــوالبانيــــــا، أ :المتغيبــــــون  

، جــزر ديفــوار كـوتفاصــو، بورونـدي، كــابو فيــردي، الكـاميرون، تشــاد، الكونغــو،  بوركينـا
ــــة الكونغــــوكــــوك،  ــــا، فيجــــي، الديمقراطيــــة جمهوري ــــا االســــتوائية، إثيوبي ــــوتي، غيني ، جيب

، قيرغيزســتان، كيريبــاتيغــابون، جورجيــا، غانــا، غرينــادا، غينيــا، غيانــا، هــايتي، كينيــا، 
 ميكرونيزيـا واليـاتليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، مالوي، مالي، جـزر مارشـال، موريشـيوس، 

ـــا، الموحـــدة ـــاراغواي، ، موزامبيـــق، منغولي ـــا الجديـــدة، ب ـــابوا غيني ـــا، بـــاالو، ب نـــاورو، نيجيري
 ســـانت، ســـان مـــارينو، ونيفـــيس كيـــتس ســـانت، روانـــدا، ســـانت لوســـيا، مولـــدوفا جمهوريـــة
سيشــيل، ســيراليون، جــزر ســليمان، ، الســنغال، وبرينســيبي تــومي ســان، وغرينــادين فنســنت

، توغو، تونغا، لشتي -تيمور، السابقة اليوغوسالفية مقدونية جمهوريةسورينام، سوازيلند، 
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  فانواتو، زامبيا. ، توفالو، أوغندا، أوزبكستان،تركمانستان، وتوباغو ترينيداد
مشـروع ُأِقر . و من النظام الداخلي ٧٥لمادة اتها بموجب يصو توقدمت سبعة وفود تفسيرًا ل  

  الجلسة. وُرِفعتالمقرر اإلجرائي، وُأغِلق البند. 

  "أللجنة " لسادسةاالجلسة 
  الدكتور سورين بروستروم (الدانمرك)، نائب الرئيس الرئيس:   

 المسائل االستراتيجية ذات األولوية (تابع) ١١البند 
 التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية – (تابع) ٢-١١البند 

  ) ٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية( 
تنفيــذ اللــوائح أعــاد الــرئيس فــتح البنــد الفرعــي، مــع النظــر فــي النقطــة الثالثــة منهــا، وهــي   

فــــي  التقريرين الــــواردينبــــ، ودعــــا اللجنــــة إلــــى اإلحاطــــة علمــــا )٢٠٠٥الصــــحية الدوليــــة (
ــــوثيقتين ج ) تنفيــــذ ١(١٤٢م توالنظــــر فــــي مشــــروع المقــــرر اإلجرائــــي  ٧٢/٨وج ٧١/٧ال

مســــــودة الخطــــــة االســــــتراتيجية العالميــــــة الخمســــــية ): ٢٠٠٥اللــــــوائح الصــــــحية الدوليــــــة (
ــــــة واســــــتجابتها،  تأهــــــب لتحســــــين ــــــوارد ٢٠٢٣-٢٠١٨الصــــــحة العمومي ــــــة  ال ــــــي الوثيق ف

لمســـــائل ا. ثُـــــم فــــتح بـــــاب المناقشــــة. وردت األمانـــــة علــــى ١/ ســــجالت/١٤٢/٢٠١٨ت  م
 ، وتلت التعديالت المقترح إدخالها على مشروع المقرر اإلجرائي.المطروحة

ـــ وبنـــاءً    ـــرئيس، ظـــل البنـــد الفرعـــي مـــن جـــدول األعمـــال مفتوحـــًا حتـــى عل ى اقتـــراح مـــن ال
. اإلجرائـــــي التوصـــــل إلـــــى نتيجـــــة المشـــــاورات غيـــــر الرســـــمية المتعلقـــــة بمشـــــروع المقـــــرر

 وسيستأنف النظر في البند الفرعي في جلسة الحقة للجنة.
 استئصالهاالنتقال في مجال شلل األطفال والمرحلة الالحقة لإلشهاد على  –  ٣-١١البند 

، ٧١/٩افتتح الرئيس البند الفرعي ودعا اللجنة إلى النظر في التقرير الوارد في الوثيقـة ج  
وفتح باب إبداء التعليقات. وأعلن الرئيس أنه نظرًا للقيـود الزمنيـة، سـُتعطى الكلمـة للوفـود 

 التي طلبت الكالم في جلسة الحقة للجنة عندما تستمر مناقشة هذا البند الفرعي.
 رفعت الجلسة.و   
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   الجلسات اإلعالمية التقنية  - ٣
  

عيــة جمانعقــاد ثنــاء أ ١٤,١٥وحتــى الســاعة  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  ٢٤الخميس، 
  المناخ وتغّير والبيئة الصحة

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

صـاحبة المصـلحة  لجهـاتوا 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 لها اجهود 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 األسباب الجذرية العتالل الصحة الرامية إلى معالجة 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 بلــك المتعلقــة هــا تدات 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      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 األالم على نصف سكان العاليوم  زاليال
التغطيــة يمثــل تحقيــق . و قهم علــى الصــحةاون نفقــات كارثيــة مــن جــراء إنفــيتكّبــدمليــون نســمة مّمــن  ٨٠٠مــنهم يزيــد علــى 
مثـل النسـاء واألطفـال والمـراهقين  اتنـامجتمعفـي 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، الصــحة والوقايــة  تعزيــزعلــى  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 الصحية التغطيةفإن  ذا،وب

علــى  المســتدامة، التنميــة أهــداف لتحقيــق أساســيتين ركيــزتين العــالمي الصــحي واألمــن الشــاملة الصــحية التغطيــةوتمثــل 
أعضاء البرلمـان يـؤدون  ، علمًا بأنعلى 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 وســتكون أيضــًا . وةوالــدع 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   - ٤
  . السبعينالحادية و جمعية الصحة العالمية  أثناء سُتعقد أن االجتماعات التاليةبت األمانة ُأبِلغ

  ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٤ خميسال
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤القاعة كونكورديا 

  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 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIقاعة ال

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

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIII القاعة 

ئـــر تنّظمـــه وفـــود كـــّل مـــن الجزا. 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

  .ميةالنا 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. لتعـــاطي الكحـــو 
  .  للمتعبدين األخيار

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
   VIIالقاعة

تهديــــد متــــرّبص بالصــــحة العالميــــة وتحقيــــق التغطيــــة : مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــاتمعالجــــة 
وهولنـدا وماليزيـا يلي وفيجـي وٕايطاليـا كنـدا وشـو  أسـتراليا تنّظمـه وفـود كـّل مـن. الصحية الشـاملة

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

: التصّدي للتحديات المواجهة في مجال مكافحـة المنتجـات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة والمغشوشـة
 والمملكـةيرلنـدا واليابـان والمكسـيك أه وفـود كـّل مـن كنـدا و تنّظم. دور الجهات التنظيمية الحاسم

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

العمـل  المبادرة العالمية بشأن االتجاهات الُمختطة في الرضاعة الطبيعية بوصـفها وسـيلة لحفـز
ات جمعيـــة الصـــحة العالميـــة والشـــراكة الجماعيـــة العالميـــة المعنيـــة بالرضـــاعة علـــى بلـــوغ غايـــ

زيــادة معـدالت التعويـل علـى ممارســة الرضـاعة الطبيعيـة حصـرًا واالســتمرار  الطبيعيـة مـن أجـل
  .أغذية الرضع تنظّمه شبكة العمل الدولية من أجل. في ممارستها

  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

  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 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

  د الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.اجتماع وفو 

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIII القاعة

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

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIالقاعة 

 فيـــة تعزيـــزتحســـينًا لتغذيـــة المليـــارات مـــن الســـكان: كي الـــدوالرات توظيـــف االســـتثمارات بماليـــين
الرضاعة الطبيعية. تنظمـه وفـود  بواسطة البرامج المجتمعية، بما فيها التغطية الصحية الشاملة

  .وتايلند 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  -تاحـــة األدويـــة: التغلـــب علـــى العقبـــات الناجمـــة عـــن االحتكـــار إ
البرازيــل والهنــد كــّل مــن . تنظمــه وفــود ٢٠٣٠التغطيــة الصــحية الشــاملة والخطــة الخاصــة بعــام 

  والمغرب والسنغال وتايلند.وماليزيا 
  

  .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 

  ١٩,٥٠-١٩,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

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

ـــــدولي ، و التشخيصـــــي وتكنولوجيـــــا معلومـــــات الرعايـــــة الصـــــحية والعـــــالج باإلشـــــعاع االتحـــــاد 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
  



N° 4 - 16 -  ٤العدد  

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

  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 

  المحيط الهادئ التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم غرب 
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  العامة الجلسات في المناقشات بإجراء الخاصة الترتيبات  - ٥
 

  
ســبانية) ة واأل(العربيــة والصــينية واإلنكليزيــة والفرنســية والروســيالســت تُتــاح خــدمات الترجمــة الفوريــة إلــى اللغــات الرســمية 

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

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

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

بيانــــات ال مــــدة كلمــــة)، و  ٢٢٠( دقيقتــــينبيانــــات األفــــراد التــــي ُتلقــــى فــــي اللجنتــــين "أ" و"ب" علــــى  مــــدة وينبغــــي أال تزيــــد
نـات بالسـرعة المعتـادة، حيـث كلمة). وُيرجـى مـن المنـدوبين التحـدث أثنـاء إلقـاء البيا ٣٣٠دقائق ( ثالثالمجموعات على 

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 نشرها المقّرر المندوبين بيانات

فــــــــــــــــي نشــــــــــــــــر بيانــــــــــــــــاتهم علــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــع اإللكترونــــــــــــــــي لجمعيــــــــــــــــة الصــــــــــــــــحة راغبين المنــــــــــــــــدوبين الــــــــــــــــعلــــــــــــــــى 
http://apps.who.int/gb/e/e_wha71.html ،أن يرســــلوها إلــــى البريــــد اإللكترونــــي التــــالي :who.intstatements@ ،

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 جمعية في الدول غير الفاعلة الجهات

الدول ذات العالقات الرسـمية مـع المنظمـة إلقـاء كلمـة فـي اللجنـة "أ" أو اللجنـة "ب"  لجهات الفاعلة غيرب الأن تطجوز ي
لجمعية الصحة في إطار البنود التقنية التي تتمتع فيها بخبـرات خاصـة. وينبغـي للجهـات الفاعلـة غيـر الـدول التـي ترغـب 

عــن طريــق البريــد  ت الفاعلــة غيــر الــدولإدارة الشــراكات والجهــافــي إدراج أســمائها فــي قائمــة المتحــدثين أن تخطــر أمانــة 
صــباحًا مــن اليــوم المحــدد للجلســة المعنيــة.  ٨,٠٠فــي موعــد أقصــاه الســاعة  )nsastatements@who.int(اإللكترونــي 

األمانـــة علـــى موقـــع إلكترونـــي والجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول يمكنهـــا أن تقـــدم هـــذه البيانـــات فـــي وقـــت ســـابق كـــي تنشـــرها 
ـــــــــــــى الموقـــــــــــــع اإللكترونـــــــــــــي مـــــــــــــن خـــــــــــــالل الـــــــــــــرابط التـــــــــــــالي:  مخصـــــــــــــص، وهـــــــــــــي مـــــــــــــدعوة إلـــــــــــــى التســـــــــــــجيل عل

https://extranet.who.int/nonstateactorsstatements/كلمة). ٣٠٠ين (. وينبغي أال تزيد هذه البيانات على دقيقت  
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  تبليغاتال - ٦
  
  

  التسهيالت
  

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

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

 .htmlhttp://www.who.int/gb/e/index: موقع وثائق جمعية الصحة والمجلس التنفيذي –
  

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

ة ومكاتبهــــا منظمــــال 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، اليوميــًا مــن ا 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 إلى مكتب االستعالمات ال يوم
  

  الخدمات الطبية
  

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

  اإللكتروني العالمية الصحة جمعية تطبيق
  

جمعيــة  رنــامج عمــلإمكانيــة الحصــول علــى أحــدث المعلومــات عــن بتطبيــق جمعيــة الصــحة العالميــة  مكيتــيح أمــام
ركـن في البحث لذا، ُيرجى . لمحمولم امباشرة 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 المحمـــولالتطبيـــق 
  .مايو/ أيار ١٧معية الصحة العالمية، وذلك اعتبارًا من يوم بجمقصورة التسجيل اور لمن المكان المج التطبيق
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  اً يفيديو وقائع ال بثّ 
  

، بلغـات األمـم المتحـدة السـتشـبكة اإلنترنـت بـر ع" ب"و" أ"وجلسـات اللجنتـين الجلسـات العامـة وقـائع فيديويًا ستُبّث 
بمـا فيهــا،  المحمولـة األجهـزة جميـعب الشخصـية وعلـى ياك والحواسـحواسـيب مـ 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

  http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/zh/index.html  :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  :الفرنسية

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

  http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/es/index.html  :سبانيةألا
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