
  
  
  

 السبعونالحادية و العالمية جمعية الصحة 
  

  N° 5  ٥العدد 
  May 2018 25 ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٥

  
  ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٥ الجمعةبرنامج االجتماعات المعقودة يوم 

  
  الجلسة العامة  الوقت

  قاعة الجمعية
  اللجنة "أ"

  XVIIIالقاعة 
  "باللجنة "
  XVIIالقاعة 

      الجلسة العامة السادسة  ٩‚٠٠
  الجلسة الرابعة  الجلسة العاشرة    مباشرًة بعد ختام الجلسة العامة

  الجلسة الخامسة  الجلسة الحادية عشر    ١٤,٣٠
  

  بيانات اللجنة      المحتويات
  ٢  ........................برنامج عمل جمعية الصحة  -١
  ٧  ............................  تقرير عن االجتماعات  -٢
  ١١  ...........................  اإلعالمية التقنية الجلسة  -٣
  ١٢  ...............................  االجتماعات األخرى  -٤
  الخاصة بإجراء المناقشات في  الترتيبات  -٥

  ١٣  .................................  الجلسات العامة    
  ١٤  .........................................  التبليغات  -٦

وافقــت اللجنــة "أ" واللجنــة "ب" علــى خفــض مــدة     
للــــدول األعضــــاء  دقيقتــــينإلقـــاء البيانــــات إلـــى 
ـــــــــة واحـــــــــدة ـــــــــر  ودقيق ـــــــــة غي للجهـــــــــات الفاعل

برجــــــاء إرســــــال بيانــــــات اللجنــــــة إلــــــى:  الــــــدول.
interpret@who.int..  

    
    

  فريق الصياغة
  تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال :٦-١٢البند 

  ١٢,٠٠-٩,٠٠الساعة  XXIVالقاعة   )٥/ أ/ مؤتمر/٧١وج ٤/ أ/ مؤتمر/٧١(الوثيقتين ج

  
قاعــة  -لرئيســي للمنظمــة ، المقــر ا٢٠١٨أيــار/ مــايو  ٢٩-٢٨، التنفيــذيالــدورة الثالثــة واألربعــون بعــد المائــة للمجلــس 

  المجلس التنفيذي
  التالية: التنظيميةُيرجى مالحظة الترتيبات 

، وبـاب التسـجيل مفتـوح حتـى للمجلـس التنفيـذي يلزم التسجيل اإللكتروني في الدورة الثالثـة واألربعـين بعـد المائـة  التسجيل اإللكتروني
المعلومـات المتعلقـة بالتسـجيل اإللكترونـي علـى  ). ويمكن االطالع علـى٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٩( الجلسة اختتام

  http://www.who.int/governance/registration/en/index.htmlالرابط التالي: 
ألعضـاء والمنظمـات المـدعوين للحضـور تصدر شارات أعضاء المجلس وبدالئهم ومستشاريهم وممثلـي الـدول ا  الشارات

  على النحو التالي:
 ١٥والبوابة  ١٣"كونكورديا" بين البوابة  بهومكتب التوزيع بقصر األمم، أمام مكتب الوثائق في  -

  ١٧,٠٠-٨,٠٠الساعة   أيار/ مايو: ٢٥الجمعة 
ــــــى أال يتجــــــاوز  العامــــــة حتــــــى اختتــــــام الجلســــــة ٨,٠٠مــــــن الســــــاعة   أيار/ مايو: ٢٦السبت  ــــــك عل ذل
  ١٨,٠٠  الساعة

 المدخل الرئيسي للمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية -
  ١٧,٣٠-٧,٣٠الساعة   أيار/ مايو: ٢٨االثنين 

  ١٧,٣٠-١٤,٣٠والساعة  ١٢,٣٠-٩,٣٠الساعة   ساعات العمل
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      جمعية الصحة عمل برنامج  - ١
    ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٥الجمعة، 
  ٩,٠٠الساعة  -قاعة الجمعية   العامة السادسةالجلسة 

  الجوائز  ٧البند 
  ١معلومات/ /٧١الوثيقة ج

  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  ٦البند 
  ٧١/٥٤الوثيقة ج

  تقارير اللجنتين الرئيسيتين   ٨ البند
  مسودة التقرير األول للجنة "أ"  -

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

  ومقرران إجرائيان بعنوان:  
  وٕاتاحتها النقص العالمي في األدوية واللقاحاتمعالجة   -
االســتعراض البرمجــي الشــامل لالســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين   -

  بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
  مسودة التقرير األول للجنة "ب"  

  واحد بعنوان: مقرر إجرائيوفيها  ٧١/٥٣الوثيقة (مسودة) ج
األحوال الصحية فـي األراضـي الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس   -

  الجوالن السوري المحتل الشرقية، وفي
    

 مباشرة بعد االنتهاء من الجلسة العامة  - XVIIIالقاعة   للجنة "أ"تان العاشرة والحادية عشر الجلس
  ١٤,٣٠وفي الساعة 

  تقرير الثاني للجنة "أ"مسودة ال  
  بعنوان: خمس قراراتوفيها  ٧١/٥٦الوثيقة (مسودة) ج  
لالجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة المعنــي  التحضــير  -  

الســــارية) ومكافحتهــــا،  بالوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر المعديــــة (غيــــر
  ٢٠١٨المقرر عقده في عام 

معيــة العامــة المعنــي بإنهــاء التحضــير لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للج  -
  السل

  الوقاية من الكوليرا ومكافحتها  -
  لعبء التسّمم الناجم عن لدغ الثعابينالتصدي   -

 للمنظمــــــــــــة بشــــــــــــأن النشــــــــــــاط البــــــــــــدني خطــــــــــــة العمــــــــــــل العالميــــــــــــة   -  
  ٢٠٣٠-٢٠١٨للفترة 
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  المسائل التقنية األخرى  (تابع) ١٢ لبندا
ـــــــــل والمراهـــــــــق العالماالســـــــــتراتيجية   -  (تابع) ٣-١٢البند  ـــــــــة بشـــــــــأن صـــــــــحة المـــــــــرأة والطف  ي

  ): النماء في مرحلة الطفولة المبكرة٢٠٣٠-٢٠١٦(
  ١تنقيح  ٧١/١٩الوثيقة ج

  المحمولة في مجال الصحة التكنولوجيات  -  ٤-١٢البند 
    ١/ أ/ مؤتمر/٧١وج ٧١/٢٠ج الوثائق

  ١إضافة  ١/ أ/ مؤتمر/٧١وج
  عدةتحسين إتاحة التكنولوجيات المسا  -  ٥-١٢البند 

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

  تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال  -   ٦-١٢البند 
  ٤/ أ/ مؤتمر/٧١ج الوثائق

  ٥/ أ/ مؤتمر/٧١وج ١إضافة  ٤/ أ/ مؤتمر/٧١وج
 وصــغارالشــاملة الخاصــة بتغذيــة األمهــات والرّضــع  التنفيــذ خطــة 

 سنواتال ثنائي تقرير: األطفال

 ٧١/٢٢جالوثيقة 

 الحماية من تضارب المصالح المحتمل في برامج التغذية 

  ٧١/٢٣الوثيقة ج
  االستراتيجية ذات األولويةالمسائل   (تابع) ١١ البند
  التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية  -  (تابع) ٢-١١ البند

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  •
 ٧/ أ/ مؤتمر/٧١وج ٧١/٨وج ٧١/٧الوثائق ج

  
 مباشرة بعد االنتهاء من الجلسة العامة  – XVIIالقاعة   "بللجنة " الرابعة والخامسةالجلستان 

  ١٤,٣٠وفي الساعة 
  مسودة التقرير الثاني للجنة "ب"  -

  بعنوان: ثالث مقررات إجرائيةوفيها  ٧١/٥٥الوثيقة (مسودة) ج  
، بمـا فـي ذلـك ٢٠١٧-٢٠١٦ترة تقرير المنظمة البرمجي والمالي للف  -  

  ٢٠١٧ البيانات المالية المراجعة لعام
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  -
تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمـة الصـحة   -

  العالمية
  وأربعة قرارات بعنوان:

حالـــة تحصـــيل االشـــتراكات المقـــدرة، بمـــا فـــي ذلـــك الـــدول األعضـــاء   -
 ٧داد اشــتراكاتها إلــى حــد يبــرر تطبيــق أحكــام المــادة المتــأخرة فــي ســ

  من الدستور
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  إصالح البرنامج العالمي للتدريب الداخلي  -
  نّواب المدير العام  -
غيـــر المصـــنفة فـــي رتـــب ومرتـــب  لمـــوظفين فـــي الوظـــائفامرتبـــات   -

  المدير العام
  مسائل للعلم  ٢٠ البند
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  -  ١-٢٠البند 

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

  ٧١/٤٠الوثيقة ج

  [ بنود نقلت من اللجنة "أ" ] المسائل التقنية األخرى  (تابع) ١٢ لبندا
اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسـات   -  ٧-١٢البند 

  إلى اللقاحات والفوائد األخرى األنفلونزا والتوصل
  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  ٧١/٢٦جو  ٧١/٢٦الوثائق ج
  التعددية اللغوية: تنفيذ خطة العمل   -  ١٠-١٢البند 

  ٣/ مؤتمر/ب/ ٧١وج ٧١/٥٠الوثيقتان ج
  ١إضافة  ٣/ ب/ مؤتمر/٧١وج

  مسائل للعلم  (تابع) ٢٠ البند
  التقارير المرحلية  -  ٣-٢٠البند 

  ٢تنقيح  ٧١/٤١الوثيقة ج
  األمراض السارية

فيــــــــروس العــــــــوز العالميــــــــة لقطــــــــاع الصــــــــحة بشــــــــأن ات االســــــــتراتيجي  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 فتيات،وال 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
 خطـــــــــــــة العمـــــــــــــل الشـــــــــــــاملة الخاصـــــــــــــة بالصـــــــــــــحة النفســـــــــــــية فـــــــــــــي   زاي:

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

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

أن يحيـــا حيـــاة  ه لكـــل فـــردعـــالم يتســـنى فيـــ: 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 الشـــــــــاملةاســـــــــتدامة   :نون

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

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

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

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

  ))٢٠٠٧( ١-٦٠ع  ص  ج
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    ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٦السبت، 
  ٩,٠٠الساعة  -  XVIIIالقاعة   للجنة "أ" عشر الثانية الجلسة

  في صيغتها النهائية وضع القرارات والتقارير  
  
  

  

  ٩,٠٠الساعة  - XVIIالقاعة   الجلسة السادسة للجنة "ب"
  

  
  وضع القرارات والتقارير في صيغتها النهائية

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

  تام جمعية الصحةاخت  ٩البند 
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   تقرير عن االجتماعات  - ٢
  

  السابعة للجنة "أ"الجلسة 
  نائب الرئيس، بروستروم (الدانمرك) نسور الدكتور   الرئيس:  
  "أ" للجنة األول التقرير مسّودة  
ة مسـّودة التقريـر دعا الرئيس المقّرر (الدكتور ألن إتونـدي مبـاّال [ الكـاميرون ]) إلـى تـالو   

  التي تحتوي على قرار واحد بعنوان: ٧١/٥٢األول للجنة "أ"، الوثيقة (مسّودة) ج
  ٢٠٢٣-٢٠١٩دة برنامج العمل العام الثالث عشر، مسوّ   -  
  وعلى مقررين إجرائيين بالعنوانين التاليين:  -
  معالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات وٕاتاحتها  -  

لبرمجـــي الشـــامل لالســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة االســـتعراض ا  -
  العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  واعُتمد القرار والمقرران اإلجرائيان ومسّودة التقرير.  
  المسائل االستراتيجية ذات األولوية  (تابع) ١١البند 
توى للجمعيـــة العامـــة المعنـــي بالوقايـــة مـــن التحضـــير لالجتمـــاع الثالـــث الرفيـــع المســـ -  (تابع) ٧-١١البند 

  ٢٠١٨ السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام األمراض غير المعدية (غير

أعــاد الـــرئيس افتتـــاح البنـــد الفرعـــي ودعـــا اللجنـــة إلـــى اإلحاطـــة علمـــًا بـــالتقرير الـــوارد فـــي   
ونظـرًا إلـى . ٢أ/ مـؤتمر/ /٧١وارد فـي الوثيقـة جالـ وفـي مشـروع القـرار ٧١/١٤الوثيقة ج

ضــيق الوقــت، اتفقــت اللجنــة علــى تقلــيص مــدة بيانــات الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول إلــى 
اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة بشــأن كلمــات). ودعــا الــرئيس رئــيس أمانــة  ١١٠دقيقــة واحــدة (
إلـــى إلقـــاء كلمـــة أمـــام اللجنـــة. وردت األمانـــة علـــى المســـائل المطروحـــة.  مكافحـــة التبـــغ

ًا بـــالتقرير واعتمـــدت مشـــروع القـــرار. واختُـــتم البنـــد الفرعـــي وُرفعـــت وأحاطـــت اللجنـــة علمـــ
  الجلسة.

  
  "بللجنة " لثانيةاالجلسة 

  الدكتور ستيوارت جيسامين (نيوزيلندا)، نائب الرئيس :الرئيس  
  مسودة التقرير األول للجنة "ب"  -

مســودة إلــى تــالوة  )] الســلفادور [خوزيــه إليســيو أوريالنــا دعــا الــرئيس المقــرر (الــدكتور   
التــي تحتــوي علــى مقــرر إجرائــي  ٧١/٥٣"ب"، الوثيقــة (مســودة) ج لتقريــر األول للجنــةا

 واحد بعنوان:

الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وفــي  األحــوال -  
  الجوالن السوري المحتل

  لجنة "ب".ل لتقرير األولامسودة واعُتِمدت   
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  الميزانية البرمجية والشؤون المالية  ١٥ البند
ـــرة  -  ١-١٥البند  ، بمـــا فـــي ذلـــك البيانـــات ٢٠١٧-٢٠١٦تقريـــر المنظمـــة البرمجـــي والمـــالي للفت

  ٢٠١٧المالية المراجعة لعام 

افتتح الرئيس البند الفرعي ودعا إلى اإلدالء بالتعليقات من على المنصة. وردت األمانـة   
ـــوارد فـــي الوثيقـــة اللجنـــة أقـــرت علـــى المســـائل المطروحـــة. و  مشـــروع المقـــرر اإلجرائـــي ال

 .٧١/٤٥ج
  ٢٠١٩-٢٠١٨تمويل الميزانية البرمجية  -  ٢-١٥البند 

افتتح الرئيس البند الفرعي ودعا إلى اإلدالء بالتعليقات من على المنصة. وردت األمانـة   
 .٧١/٤٦، وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة جعلى المسائل المطروحة

االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتـأخرة فـي سـداد  تحصيلحالة  -  ٣-١٥البند 
  من الدستور ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

وأنــه ينبغــي حــذفها  ٧أفــاد الــرئيس اللجنــة أن ســورينام لــم تعــد تنطبــق عليهــا أحكــام المــادة   
  .صيغته المعدلةب ٧١/٤٧من القائمة. وُأِقر مشروع القرار الوارد في الوثيقة ج

  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  ١٦البند 
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي -  ١-١٦البند 

تقريــره، ثــم فــتح بــاب المناقشــة مــن  عــرضالحســابات الخــارجي إلــى مراجــع دعــا الــرئيس   
المطروحـــة، وأقـــرت اللجنـــة مشـــروع المقـــرر األســـئلة وردت األمانـــة علـــى علـــى المنصـــة. 

 .٧١/٤٨اإلجرائي الوارد في الوثيقة ج
  تقرير مراجع الحسابات الداخلي -  ٢-١٦البند 

افتتح الرئيس البند الفرعي ودعا إلى اإلدالء بالتعليقات من على المنصة. وردت األمانـة   
 ٧١/٣٣ج ةفـي الوثيقـ ينالـوارد ينالمطروحة، وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير  األسئلةعلى 

  .٧١/٣٤ج الوثيقةو 

  الجلسة. وُرِفعت  

  للجنة "أ" الثامنةلجلسة ا
  بروستروم (الدانمرك)، نائب الرئيس ورنسالدكتور  الرئيس:  

  ، نائب الرئيس)إكوادور( موندوينيومارتينيز  ة مونيكاالسيد  الحقًا:
  المسائل االستراتيجية ذات األولوية  (تابع) ١١البند 

 الحقة لإلشهاد على استئصالهاالنتقال في مجال شلل األطفال والمرحلة ال –  (تابع) ٣-١١البند 
البند الفرعي ودعا اللجنة إلى النظر في التقرير الوارد مجددًا باب نقاش هذا ح الرئيس فت

ــــــ .٧١/٩فــــــي الوثيقــــــة ج ــــــى المســــــائل تح بــــــاب وُف النقــــــاش للحضــــــور وردت األمانــــــة عل
  المطروحة. وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير واختتم بالتالي نقاش هذا البند الفرعي.

  السل بإنهاء المعني العامة للجمعية المستوى الرفيع لالجتماع التحضير –  ٨-١١البند 
 ينالـوارد ينإلـى النظـر فـي التقريـر فتح الرئيس باب نقـاش هـذا البنـد الفرعـي ودعـا اللجنـة 

. ودعـــــا الـــــرئيس أحـــــد الوفـــــود إلـــــى إحاطـــــة اللجنـــــة ٧١/١٦وج ٧١/١٥ج تينفـــــي الـــــوثيق
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غير الرسمية بشأن مشروع القـرار علـى النحـو الـوارد  بالمعلومات عن حصيلة المشاورات
علــى دعــوة مــن  . ثــم ُفــتح بــاب النقــاش للحضــور. وبنــاءً ٦مــؤتمر/ أ/ /٧١فــي الوثيقــة ج

الرئيس، تحدث رئيس أمانة اتفاقية المنظمـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ وممثـل شـراكة 
وأحاطـت اللجنـة علمـًا دحر السل إلى اللجنة. ثم ردت األمانة علـى المسـائل المطروحـة. 

  بالتقريرين ووافقت على مشروع القرار. واختتم بالتالي نقاش هذا البند الفرعي.
 التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية – (تابع) ٢-١١البند 

  عمل المنظمة أثناء الطوارئ الصحية 
فـي  ئ الصـحيةعمـل المنظمـة أثنـاء الطـوار  النقطـة المعنونـةباب نقـاش أعاد الرئيس فتح   

مـن  الوقايـةودعـا اللجنـة إلـى النظـر فـي مشـروع القـرار بشـأن  ٢-١١إطار البنـد الفرعـي 
. ووافقــت ١تنقــيح  ٣/مــؤتمرأ/  /٧١ج الوثيقــة فــي الــوارد النحــو علــىالكــوليرا ومكافحتهــا 

  المعدلة.  صيغتهباللجنة على مشروع القرار 
  ورفعت الجلسة.  

  
  للجنة "ب" لثالثةاالجلسة 

 الدكتور ستيوارت جيسامين (نيوزيلندا)، نائب الرئيس  الرئيس:  
 شؤون العاملين  ١٧البند 

  السنوي عن الموارد البشريةلتقرير ا  ١-١٧البند 

افتــتح الــرئيس البنــد الفرعــي ودعــا إلــى إبــداء التعليقــات مــن علــى المنصــة. وردت األمانــة   
ـــوارد فـــي الوثيقـــة جعلـــى األســـئلة   ٧١/٤٤المطروحـــة وأحاطـــت اللجنـــة علمـــا بـــالتقرير ال

 .١مؤتمر/ ب/ /٧١وأقرت مشروع القرار الوارد في الوثيقة ج

 تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية –  ٢-١٧البند 

افتتح الرئيس البند الفرعي ودعا إلى إبداء التعليقات مـن علـى المنصـة. وأحاطـت اللجنـة   
 .٧١/٣٦الوارد في الوثيقة جبالتقرير  علماً 

 تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين –  ٣-١٧البند 

افتــــتح الــــرئيس البنــــد الفرعــــي ودعــــا اللجنــــة إلــــى النظــــر فــــي التقريــــر الــــوارد فــــي الوثيقــــة   
 ٩ق١٤٢ت مو ٨ق١٤٢م ت. وأحاطـــت اللجنـــة علمـــا بـــالتقرير وأقـــرت القـــرارين ٧١/٣٧ج

 .يالمقدمين من المجلس التنفيذ

  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية –  ٤-١٧البند 

افتــتح الــرئيس البنــد الفرعــي ووافقــت اللجنــة علــى ترشــيح الــدكتور أســعد حفــيظ (باكســتان)   
ـــدكتور أالن لودوفيـــك ـــة  وال ـــة المعاشـــات التقاعدي ـــا عضـــوين فـــي لجن (ســـري النكـــا) ليكون

 لمــــــوظفي منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة للفتــــــرة المتبقيــــــة مــــــن فتــــــرة واليتهمــــــا حتــــــى أيــــــار/
على ترشيح الدكتور تشيكو إيكيـدا (اليابـان) والـدكتور  ووافقت اللجنة أيضاً  .٢٠٢٠ مايو

المعاشــــات التقاعديــــة  كريســــتوف هوسشــــيلد (ألمانيــــا) ليكونــــا عضــــوين بــــديلين فــــي لجنــــة
 .٢٠٢١مايو  لموظفي منظمة الصحة العالمية لمدة ثالث سنوات حتى أيار/

 المقدم في الجلسة العامة.وسُيدرج مشروع مقرر إجرائي في تقرير اللجنة   
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 التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  ١٩البند 

وردت األمانـــة علـــى  ودعـــا إلـــى إبـــداء التعليقـــات مـــن علـــى المنصـــة. افتـــتح الـــرئيس البنـــد  
 .٧١/٤٣بالتقرير الوارد في الوثيقة ج المطروحة. وأحاطت اللجنة علماً  لمسائلا

 وُرفعت الجلسة.  

  للجنة "ب" لتاسعةاالجلسة 
 بروستروم (الدانمرك)، نائب الرئيس ورنسالدكتور  الرئيس:   

 المسائل التقنية األخرى  (تابع) ١٢البند 
 العبء العالمي للدغ الثعابين –  ١-١٢البند 

بــالتقرير الــوارد فــي الوثيقــة  افتــتح الــرئيس البنــد الفرعــي ودعــا اللجنــة إلــى اإلحاطــة علمــاً   
التصدي لعبء التسمم الناجم المعنون  ٤ق١٤٢م توالنظر في مشروع القرار  ٧١/١٧ج

. وُدعــي ١ســجالت/ /١٤٢/٢٠١٨م تالــوارد فــي الوثيقــة علــى النحــو عــن لــدغ الثعــابين 
إلـــى إبـــداء التعليقـــات مـــن علـــى المنصـــة، ورّدت األمانـــة علـــى القضـــايا المثـــارة. ووافقـــت 

 اللجنة على مشروع القرار، وأغلق البند الفرعي.
 النشاط البدني من أجل الصحة –  ٢-١٢البند 

وطلـــب منهـــا  ٧١/١٨افتـــتح الـــرئيس البنـــد الفرعـــي واســـترعى انتبـــاه اللجنـــة إلـــى الوثيقـــة ج  
مســـودة خطـــة عمـــل المنظمـــة العالميـــة المعنـــون  ٥ق١٤٢م تالنظـــر فـــي مشـــروع القـــرار 

علـــــــــى النحـــــــــو الـــــــــوارد فـــــــــي الوثيقـــــــــة  ٢٠٣٠-٢٠١٨بشـــــــــأن النشـــــــــاط البـــــــــدني للفتـــــــــرة 
 ائللمســــــادت األمانــــــة علــــــى . وفــــــتح بــــــاب المناقشــــــة. ور ١ســــــجالت/ /١٤٢/٢٠١٨ت  م

 بالتقرير وأقرت مشروع القرار. وأغلق البند الفرعي. المطروحة. وأحاطت اللجنة علماً 
): النمـاء ٢٠٣٠-٢٠١٦االستراتيجية العالمية بشأن صـحة المـرأة والطفـل والمراهـق ( –  ٣-١٢البند 

 في مرحلة الطفولة المبكرة
افتــــتح الــــرئيس البنــــد الفرعــــي ودعــــا اللجنــــة إلــــى النظــــر فــــي التقريــــر الــــوارد فــــي الوثيقــــة   

. وُدعـــي الحضـــور إلـــى إبـــداء التعليقـــات مـــن علـــى المنصـــة. وأعلـــن ١تنقـــيح ٧١/١٩ج
الوقـــت، ستســـتأنف مناقشـــة هـــذا البنـــد الفرعـــي فـــي الجلســـة  يقضـــإلـــى  الـــرئيس أنـــه نظـــراً 
 العاشرة للجنة "أ".

 وُرفعت الجلسة.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



N° 5 - 11 -  ٥العدد  
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  اإلعالمية التقنية  لجلسةا  - ٣
  

جمعيـــة انعقـــاد ثنـــاء أ ١٤,١٥وحتـــى الســـاعة  ١٢,٣٠اعتبـــارًا مـــن الســـاعة  اإلعالميـــة التقنيـــة التاليـــة لجلســـةاســـُتعقد 
مــة الترجمــة الفوريــة بالعربيــة والصــينية واإلنكليزيــة والفرنســية ، وســتُتاح بشــأنها خدالســبعينالحاديــة و الصــحة العالميــة 

  .سبانيةألوالروسية وا
  
 

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

، ويوجـد عـدد آخـر الخدمات الصحية األساسيةلة بكامتغطية غير مشمولين بقل األنصف سكان العالم على اليوم  زاليال
التغطيــة يمثــل تحقيــق . و قهم علــى الصــحةاون نفقــات كارثيــة مــن جــراء إنفــيتكّبــدمليــون نســمة مّمــن  ٨٠٠مــنهم يزيــد علــى 
لمـراهقين مثـل النسـاء واألطفـال وا 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،تعزيــز الصــحة والوقايــة علــى  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 
، علمًا بأن أعضاء البرلمـان يـؤدون على عاتق كل بلد هماتتابعتقع مسؤولية مالمطاف و  نهايةأنهما خياران سياسيان في 

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

بمثابــة اإلعالميــة  هــذه الجلســةوســتكون أيضــًا . 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   - ٤
  . السبعينو الحادية جمعية الصحة العالمية  أثناء أن االجتماعات التالية سُتعقدبت األمانة ُأبِلغ

  ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٥ الجمعة
    

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤القاعة كونكورديا 

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي.

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  IVقاعة ال

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

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

  اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة. اجتماع وفود الدول األعضاء في

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIII القاعة

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

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  VIIالقاعة 

 تحســـينًا لتغذيـــة المليـــارات مـــن الســـكان: كيفيـــة تعزيـــز الـــدوالرات توظيـــف االســـتثمارات بماليـــين
الرضاعة الطبيعية. تنظمـه وفـود  بواسطة البرامج المجتمعية، بما فيها الصحية الشاملةالتغطية 
  .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  -لـــب علـــى العقبـــات الناجمـــة عـــن االحتكـــار إتاحـــة األدويـــة: التغ
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 

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

  ١٩,٥٠-١٩,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

االبتكــارات تحســين اإلتاحــة للجميــع عــن طريــق ُنظــم التمويــل المســتدامة: دور القطــاع الخــاص و 
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 لقاعة ا

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي. 

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  
ســبانية) واإلنكليزيــة والفرنســية والروســية واأل(العربيــة والصــينية الســت 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

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

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

بيانــــات ال مــــدة كلمــــة)، و  ٢٢٠( دقيقتــــينبيانــــات األفــــراد التــــي ُتلقــــى فــــي اللجنتــــين "أ" و"ب" علــــى  مــــدة وينبغــــي أال تزيــــد
وبين التحـدث أثنـاء إلقـاء البيانـات بالسـرعة المعتـادة، حيـث كلمة). وُيرجـى مـن المنـد 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 عموق على نشرها 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 جمعية في الدول غير الفاعلة الجهات

لجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسـمية مـع المنظمـة إلقـاء كلمـة فـي اللجنـة "أ" أو اللجنـة "ب" ب الأن تطوز جي
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 الــدولر أمانــة فــي إدراج أســمائها فــي قائمــة المتحــدثين أن تخطــ
صــباحًا مــن اليــوم المحــدد للجلســة المعنيــة.  ٨,٠٠فــي موعــد أقصــاه الســاعة  )nsastatements@who.int(اإللكترونــي 

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

https://extranet.who.int/nonstateactorsstatements/كلمة). ٣٠٠ تزيد هذه البيانات على دقيقتين (. وينبغي أال  
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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 

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

 .who.int/gb/e/index.htmlhttp://www: 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

منظمــــة ومكاتبهــــا ال ة الصــــادرة عــــنأحــــدث المطبوعــــات والمنتجــــات اإلعالميــــ، 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 عناية طبية االتصال الذين تلزمهم  بإمكان المندوبين
  

  اإللكتروني العالمية الصحة جمعية تطبيق
  

جمعيــة  رنــامج عمــلإمكانيــة الحصــول علــى أحــدث المعلومــات عــن بتطبيــق جمعيــة الصــحة العالميــة  مكيتــيح أمــام
ركـن في البحث لذا، ُيرجى م المحمول. مباشرة على جهازكها وثائقعلى االطالع و الصحة العالمية الحادية والسبعين 

تنزيـل لغـرض مسـحًا ضـوئيًا المبـّين أدنـاه مسح رمز االستجابة السـريعة أو اإللكتروني "األجهزة الرئاسية" من المتجر 
الســـتخدام التعريـــف وكلمـــة المـــرور الالزمتـــين  الحصـــول علـــى هويـــةيمكـــن و  هـــذا،علـــى جهـــازكم المحمـــول. التطبيـــق 

  .مايوأيار/  ١٧معية الصحة العالمية، وذلك اعتبارًا من يوم بجمقصورة التسجيل من المكان المجاور ل طبيقالت
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  اً يفيديو وقائع ال بثّ 
  

، بلغـات األمـم المتحـدة السـتشـبكة اإلنترنـت بـر عوجلسـات اللجنتـين "أ" و"ب" الجلسـات العامـة وقـائع فيديويًا ستُبّث 
بمـا فيهــا،  المحمولـة األجهـزة جميـعب الشخصـية وعلـى يحواسـيب مـاك والحواسـ لـىرونيـًا عبّثهـا إلكتيمكـن 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

  index.htmlhttp://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/en/  :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

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