
  
  
  

 السبعونالحادية و العالمية جمعية الصحة 
  

  N° 6  ٦العدد 
  May 2018 26 ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٦

  
  ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٦ السبتبرنامج االجتماعات المعقودة يوم 

  
  الجلسة العامة  الوقت

  قاعة الجمعية
  اللجنة "أ"

  XVIIIالقاعة 
  "باللجنة "
  XVIIالقاعة 

  الجلسة السادسة  الجلسة الثانية عشرة    ٩‚٠٠
اللجنتـين "أ"  ختتـام أعمـالاباشرًة بعد م

  و"ب"
      الجلسة العامة السابعة

  
  بيانات اللجنة      المحتويات

  ٢  ........................برنامج عمل جمعية الصحة  -١
  ٥  ............................  تقرير عن االجتماعات  -٢
  ١١  ...............................  االجتماعات األخرى  -٣
  الترتيبات الخاصة بإجراء المناقشات في   -٤

  ١١  .................................  الجلسات العامة    
  ١٢  .........................................  التبليغات  -٥

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

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

    
    

  
قاعــة  -، المقــر الرئيســي للمنظمــة ٢٠١٨أيــار/ 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
). ويمكن االطالع علـى المعلومـات المتعلقـة بالتسـجيل اإللكترونـي علـى ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٩( الجلسة اختتام

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

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

   العامة حتى اختتام الجلسة ٨,٠٠من الساعة   أيار/ مايو: ٢٦السبت 
 للمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية المدخل الرئيسي -

  ١٧,٣٠-٧,٣٠الساعة   أيار/ مايو: ٢٨االثنين 
  ١٧,٣٠-١٤,٣٠والساعة  ١٢,٣٠-٩,٣٠الساعة   ساعات العمل

  
  ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٦المرافق المتاحة بقصر األمم يوم السبت، 

  ٩,٠٠- ٧,٣٠): الساعة ١٥و ١٣ البوابتينبهو "كونكورديا" بين ( الوجبات الخفيفةبار   المطاعم
  وحتى اختتام جلسات اللجان ٩,٠٠، الطابق األول): من الساعة Eبار الثعبان (المبنى 

  ١٤,٣٠-١١,٣٠الرئيسية: الساعة الكافيتريا 
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    جمعية الصحة عمل برنامج  - ١

    ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٦، لسبتا
  ٩,٠٠الساعة  -XVIIIلقاعة ا  لثانية عشرة للجنة "أ"االجلسة 

  للجنة "أ" لثالثاودة التقرير مس  -
  بعنوان: رارينقوفيها  ٧١/٥٧الوثيقة (مسودة) ج  
  الصحة الرقمية  -  

  تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة  -
  إجرائي واحد بعنوان:ومقرر 

 لعالميةا): الخطة االستراتيجية ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( تنفيذ  -  
الخمســـــــــية لتحســـــــــين التأهـــــــــب واالســـــــــتجابة فـــــــــي مجـــــــــال الصـــــــــحة 

  ٢٠٢٣-٢٠١٨ العمومية،
  المسائل التقنية األخرى  (تابع) ١٢ لبندا

  تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال  -  (تابع) ٦-١٢البند 
 وصــغارالشــاملة الخاصــة بتغذيــة األمهــات والرّضــع  التنفيــذ خطــة 

 السنوات ائيثن تقرير: األطفال

   ١تنقيح  ٤/ أ/ مؤتمر/٧١ج ئقاالوث
   ٥/ أ/ مؤتمر/٧١جو  ١ضافة إ ٤/ أ/ مؤتمر/٧١جو 
  ١إضافة  ٥/ أ/ مؤتمر/٧١جو 

  صيغتها النهائيةوضع القرارات والتقارير في   
    

  ٩,٠٠الساعة  - XVIIالقاعة   "بللجنة " لسادسةا الجلسة
  "بللجنة " لثالثاودة التقرير مس  
 قرر إجرائي واحد بصيغته المعدلةموفيها  ٧١/٥٨الوثيقة (مسودة) ج  

  بعنوان:
اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسـات   -  

  األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى
  بعنوان:ين وقرار 

  الروماتيزمية وأمراض القلب الروماتيزميةالحمى   -
  اللغوية: احترام المساواة بين اللغات الرسمية التعّددية  -

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

  ٢تنقيح  ٧١/٤١الوثيقة ج
  النظم الصحية

  ))٢٠١٧( ١٥-٧٠ج ص ع(القرار  الالجئين والمهاجرينصحة تعزيز   :كاف
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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 والتغطيـــــــــة الشـــــــــاملة هياكـــــــــل التمويـــــــــل الصـــــــــحي اســـــــــتدامة   :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 عصحة العمال: خطة عمل عالمية (القرار   :صاد

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

  ))٢٠٠٧( ١-٦٠ع  ص  ج

  من اللجنة "أ" ] ند منقولب[  المسائل التقنية األخرى  (تابع) ١٢ لبندا
  استئصال شلل األطفال  -  (تابع) ٩-١٢البند 

   ٢إضافة  ٧١/٢٦وج ١إضافة  ٧١/٢٦الوثائق ج
  ٤/ ب/ مؤتمر/٧١وج

  صيغتها النهائيةوضع القرارات والتقارير في   
    

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

  التقرير الثاني للجنة "أ"  

  :العناوين التاليةب 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 
التحضــير لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة المعنــي بإنهــاء   -

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

 للمنظمــــــــــــة بشــــــــــــأن النشــــــــــــاط البــــــــــــدني خطــــــــــــة العمــــــــــــل العالميــــــــــــة   -  
  ٢٠٣٠-٢٠١٨للفترة 
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  التقرير الثاني للجنة "ب"  -

العنـــــاوين ب ثـــــالث مقـــــررات إجرائيـــــةوفيهـــــا  ٧١/٥٥الوثيقـــــة (مســـــودة) ج  
  :التالية

، بمـا فـي ذلـك ٢٠١٧-٢٠١٦لي للفترة تقرير المنظمة البرمجي والما  -  
  ٢٠١٧ البيانات المالية المراجعة لعام

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  -
تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمـة الصـحة   -

  العالمية
  :اليةالعناوين التبوأربعة قرارات 

حالـــة تحصـــيل االشـــتراكات المقـــدرة، بمـــا فـــي ذلـــك الـــدول األعضـــاء   -
 ٧ة فــي ســداد اشــتراكاتها إلــى حــد يبــرر تطبيــق أحكــام المــادة المتــأخر 

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

  المدير العام
  للجنة "أ" لثالثاالتقرير   

  بعنوان: رارينقوفيها  ٧١/٥٧الوثيقة (مسودة) ج  

  الصحة الرقمية  -  
  تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة  -

  إجرائي واحد بعنوان:ومقرر 

 لعالميةا): الخطة االستراتيجية ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( تنفيذ  -  
الخمســـــــــية لتحســـــــــين التأهـــــــــب واالســـــــــتجابة فـــــــــي مجـــــــــال الصـــــــــحة 

  ٢٠٢٣-٢٠١٨ العمومية،
  "بللجنة " لثالثاالتقرير   

 قرر إجرائي واحد بصيغته المعدلةموفيها  ٧١/٥٨الوثيقة (مسودة) ج  
  بعنوان:

اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسـات   -  
  األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى

  بعنوان:ين وقرار 
  الروماتيزمية وأمراض القلب الروماتيزميةالحمى   -
  اللغوية: احترام المساواة بين اللغات الرسمية التعّددية  -

  اختتام جمعية الصحة  ٩البند 
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   تقرير عن االجتماعات  - ٢
  

  لعامة السادسةاالجلسة 
  ديفيد باريرنياتوا (زمبابوي) الدكتور باغويزيس  مقعد الرئاسةي ف  

  رئيس جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين  
ــا.     ووفقــاً أبلــغ رئــيس جمعيــة الصــحة بأنــه تــم اســتالم أوراق االعتمــاد الرســمية مــن أرميني

 النظــام مــع متوافقــة ووجــدها هــذه االعتمــاد أوراق بفحــص الــرئيس قــام الســابقة، للممارســة
أوراق اعتمـــاد لـــديها أوصـــى الـــرئيس بقبـــول أرمينيـــا بصـــفتها و . الصـــحة لجمعيـــة الـــداخلي
  .الصحة على توصية الرئيسوافقت جمعية و رسمية. 

  )٧١/٥٤(الوثيقة جانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي   ٦البند 
دولـة عضـوًا لهـا حـق تعيـين شـخص للعمـل  ١٢قبلت جمعية الصـحة القائمـة التـي تضـّم   

مـن  ١٠٠دته اللجنة العامة عمًال بأحكام المـادة عضوًا في المجلس التنفيذي وفقًا لما حدّ 
  تالي تم اإلعالن عن انتخاب الدول التالية:النظام الداخلي. وبال

  ألمانيا          أستراليا
  إندونيسيا          شيلي
  إسرائيل          الصين
  رومانيا          جيبوتي
  السودان          فنلندا
  الواليات المتحدة األمريكية          غابون

  الجوائز  ٧لبند ا
الحاصـلين علـى الجـوائز وبممثلـي المؤسسـات.  بالشخصـيات المرموقـة مـنرّحب الـرئيس 

  وُدِعي المدير العام إلى إلقاء كلمة أمام جمعية الصحة.
   جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة 

قـد ُمِنحـت  ٢٠١٨لعـام  إحسـان دغرمجـي لصـحة األسـرةمؤسسـة أعلن الـرئيس أن جـائزة 
  إلى البروفيسور فينود كومار بول من الهند.

عــن  غرمجــي، رئــيس جامعــة بيلكنــت، كلمــة أمــام الجمعيــة نيابــةً البروفســور علــي دوألقــى 
  مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة.

  البروفيسور فينود كومار بول الجائزة وألقى كلمة أمام جمعية الصحة. استلمو 
   جائزة ساساكاوا للصحة 

مؤسســة دعــم وحــدات العنايــة ساســاكاوا للصــحة قــد ُمِنحــت إلــى أعلــن الــرئيس أن جــائزة 
  الملّطفة في كوستاريكا.

وألقـــى الســـيد يـــوهي ساســـاكاوا، ســـفير منظمـــة الصـــحة العالميـــة للنوايـــا الحســـنة مـــن أجـــل 
ـــة نيابـــةً  ـــون، كلمـــة أمـــام الجمعي عـــن مؤسســـة  القضـــاء علـــى الجـــذام ورئـــيس مؤسســـة نيّب

  ساساكاوا التذكارية الصحية.
مؤسسـة دعـم وحـدات العنايـة الملّطفـة يسـتان، رئيسـة الـدكتورة ليزبـث كويسـادا تر  استلمتو 

  الجائزة وألقت كلمة أمام جمعية الصحة. ،افي كوستاريك
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   جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة 
قـد ُمِنحـت  ٢٠١٨أعلن الرئيس أن جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصـحة لعـام 

  مخاطر في جمهورية كوريا.الإلى المعهد الكوري لمراقبة تداول العقاقير وٕادارة 
وألقــى ســعادة الســفير عبيــد ســالم ســعيد الزعــابي الممثــل الــدائم لإلمــارات العربيــة المتحــدة 

، ممثًال لمؤسسـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة للصـحة، كلمـة أمـام لدى مكتب األمم المتحدة
  الجمعية.

الـــدكتور ســـو يـــون تشـــونغ، مـــدير المعهـــد الكـــوري لمراقبـــة تـــداول العقـــاقير وٕادارة  اســـتلمو 
  مخاطر، الجائزة وألقى كلمة أمام جمعية الصحة.ال

 يـة الرعا يجائزة سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح للبحـوث فـي مجـال
 وتعزيز الصحة الصحية للمسّنين

 يأعلــن الــرئيس أن جــائزة ســمو الشــيخ صــباح األحمــد الجــابر الصــباح للبحــوث فــي مجــال
قـد ُمِنحـت إلـى جمعيـة البـدر لمسـاعدة مرضـى وتعزيـز الصـحة الرعاية الصحية للمسّنين 

  الجزائر.في السرطان 
 لجمعيــةا، كلمــة أمــام يالكــويتالصــباح، وزيــر الصــحة حمــود باســل وألقـى معــالي الــدكتور 

  عن مؤسسة دولة الكويت لتعزيز الصحة. نيابةً 
الـــدكتور مصـــطفى موســـوي، رئـــيس جمعيـــة البـــدر لمســـاعدة مرضـــى الســـرطان،  اســـتلمو 

  الجائزة وألقى كلمة أمام جمعية الصحة.
 ووك التذكارية للصحة العمومية -جائزة الدكتور لي جونغ 

ووك التذكاريــة للصــحة العموميــة قــد ُمِنحــت  -لــي جونــغأعلــن الــرئيس أن جــائزة الــدكتور 
  إلى الدكتور ناظني واسي أحمد من ماليزيا.

إهـن، رئـيس المؤسسـة الكوريـة للرعايـة الصـحية الدوليـة، كلمـة أمـام  يوهانالدكتور وألقى 
  ووك التذكاري. -صندوق الدكتور لي جونغعن  نيابةً  لجمعيةا

  اسي أحمد الجائزة وألقى كلمة أمام جمعية الصحة.واستلم الدكتور ناظني و 
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  ٨البند 

  التقرير األول للجنة "أ"  
 ٧١/٥٢لجنـة "أ"، الوثيقـة (مسـودة) جول لاألتقريـر لاتال الـرئيس (زمبـابوي) نـص مسـودة 

  وفيها قرار واحد بعنوان:
 ٢٠٢٣-٢٠١٩مسودة برنامج العمل العام الثالث عشر،  -
  ين بعنوان:رين إجرائيّ ومقرّ 

 معالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات وٕاتاحتها -
االســــتعراض البرمجــــي الشــــامل لالســــتراتيجية وخطــــة العمــــل العــــالميتين بشــــأن  -

 الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
  ."أ"ير األول للجنة التقر  ُأِقرّ و 
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  األول للجنة "ب"التقرير 
 ٧١/٥٣للجنة "ب"، الوثيقة (مسـودة) جتال الرئيس (زمبابوي) نص مسودة التقرير األول 

  ر إجرائي واحد بعنوان:وفيها مقرّ 
األحــوال الصــحية فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية،  -

 وفي الجوالن السوري المحتل
  .للجنة "ب"التقرير األول  وُأِقرّ 

  
  للجنة "أ"العاشرة  ةالجلس

  (الهند) سينغهال آرونالسيد الرئيس:   

  مسودة التقرير الثاني للجنة "أ"  

]) أن يتلــو مســودة  الكــاميرون طلــب الــرئيس مــن المقــرر (الــدكتور آالن إتونــدي مبــاال [  
  بعنوان: خمس قراراتوفيها  ٧١/٥٦الوثيقة (مسودة) ج، التقرير الثاني للجنة "أ"

ـــة مـــن  التحضـــير  -   لالجتمـــاع الثالـــث الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة المعنـــي بالوقاي
  ٢٠١٨السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام  األمراض غير المعدية (غير

  التحضير لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بإنهاء السل  -
  الوقاية من الكوليرا ومكافحتها  -
  التسّمم الناجم عن لدغ الثعابينلعبء التصدي   -

  ٢٠٣٠-٢٠١٨للفترة  للمنظمة بشأن النشاط البدنيخطة العمل العالمية   -  

  واعُتمدت مسودة التقرير.وتمت الموافقة على القرارات   
المسائل التقنية األخرى تم نقلها  ١٢عدد من البنود الفرعية تحت البند  الرئيس أنأعلن و 

  .إلى اللجنة "ب"

  المسائل التقنية األخرى  (تابع) ١٢ لبندا
): النمـاء ٢٠٣٠-٢٠١٦(العالمية بشأن صـحة المـرأة والطفـل والمراهـق االستراتيجية   -  (تابع) ٣-١٢البند 

  في مرحلة الطفولة المبكرة
ودعــا اللجنــة إلــى النظــر فــي التقريــر افتــتح الــرئيس مجــددًا بــاب نقــاش هــذا البنــد الفرعــي 

. وُفــتح بــاب النقــاش للحضــور وردت األمانــة علــى ١تنقــيح  ٧١/١٩الوثيقــة جالــوارد فــي 
  نقاش هذا البند الفرعي. اختتمو المطروحة. وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير المسائل 

  المحمولة في مجال الصحة التكنولوجيات  -  (تابع) ٤-١٢البند 
 ٧١/٢٠ج يقـــةالوثولفـــت انتبـــاه اللجنـــة إلـــى افتـــتح الـــرئيس بـــاب نقـــاش هـــذا البنـــد الفرعـــي 
على النحو الـوارد فـي الوثيقـة  الرقميةالصحة ودعاها إلى النظر في مشروع القرار بشأن 

وُدعــــي الحضــــور إلــــى تقــــديم التعليقــــات مــــن علــــى المنصــــة وردت . ١/ أ/ مــــؤتمر/٧١ج
اللجنــة علــى مشــروع القــرار واختــتم نقــاش هــذا األمانــة علــى المســائل المطروحــة. ووافقــت 

  البند الفرعي.
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 التأهــــبالمعنــــون  ٢-١١وُعــــدل برنــــامج العمــــل حتــــى يتســــنى النظــــر فــــي البنــــد الفرعــــي 
 ٥-١٢علـــى الفـــور بعـــد مناقشـــة البنـــد الفرعـــي  العموميـــة الصـــحة مجـــال فـــي واالســـتجابة

  وقبلت اللجنة ذلك.. تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدةالمعنون 
  

  وُرفعت الجلسة.
  

  الجلسة الرابعة للجنة "ب"
  الرئيس: الدكتور فيروز فيروز الدين (أفغانستان)  
  مسّودة التقرير الثاني للجنة "ب"  -
إلـــى تـــالوة مســـّودة  ] الســـلفادور دعـــا الـــرئيس المقـــرر الـــدكتور خوســـيه إليســـيو أوريالنـــا [  

(مســّودة) التــي تحتــوي علــى ثالثــة مقــررات  ٧١/٥٥التقريــر الثــاني للجنــة "ب"، الوثيقــة ج
  إجرائية بالعناوين التالية:

، بما في ذلك البيانات الماليـة ٢٠١٧-٢٠١٦تقرير المنظمة البرمجي والمالي للفترة   -  
  ٢٠١٧ المراجعة لعام

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  -
  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  -

  وأربعة قرارات بالعناوين التالية:  

حالة تحصـيل االشـتراكات المقـدرة، بمـا فـي ذلـك الـدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـداد   -  
  رمن الدستو  ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  العالمي للتدريب الداخلي المنظمة برنامجإصالح   -
  نّواب المدير العام  -
  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  -

  واعُتمدت مسّودة التقرير الثاني للجنة "ب".  

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

الفرعــي ودعــا الحضــور إلــى اإلدالء بالتعليقــات. وردت األمانــة علــى افتــتح الــرئيس البنــد   
  .٧١/٣٩المسائل المطروحة، وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة ج

  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  -  ٢-٢٠البند 
افتــتح الــرئيس البنــد الفرعــي ودعــا الحضــور إلــى اإلدالء بالتعليقــات. وردت األمانــة علــى   

  .٧١/٤٠المسائل المطروحة، وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة ج
  ]بند منقول من اللجنة "أ" [ المسائل التقنية األخرى  (تابع) ١٢البند 
لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة لتبـــادل فيروســـات األنفلـــونزا اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب   -  ٧-١٢البند 

  ىوالتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخر 
افتــتح الــرئيس البنــد الفرعــي ودعــا الحضــور إلــى اإلدالء بالتعليقــات. وردت األمانــة علــى   

 ٧١/٢٤المســــائل المطروحــــة، واعتمــــدت اللجنــــة المقــــرر اإلجرائــــي الــــوارد فــــي الوثيقــــة ج
  ّدلة.بصيغته المع



N° 6 - 9 -  ٦العدد  

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

  استئصال شلل األطفال  -  ٩-١٢البند 
افتتح الرئيس البند الفرعي بناًء على طلـب أحـد الوفـود. وُأعطيـت األمانـة الكلمـة لتوضـح   

التعــــديالت المقترحــــة أن حــــول هــــذا البنــــد الفرعــــي و ســــُتجرى أن المناقشــــة غيــــر الرســــمية 
  للجنة.سُتجسد في ورقة مؤتمر. وسوف ُتستأنف المناقشة في جلسة الحقة 

  وُرفعت الجلسة.  

  "أللجنة " حادية عشرةاللجلسة ا
  ، نائب الرئيس)إكوادور( مارتينيز ميندوينو ة مونيكاالسيد  الرئيس:  
  نائب الرئيس، رين بروستروم (الدانمرك)الدكتور سو   الحقًا:  

  المسائل التقنية األخرى  (تابع) ١٢البند 
  التكنولوجيات المساعدةتحسين إتاحة  -  ٥-١٢البند 

، ٧١/٢١جاللجنة إلى النظر فـي التقريـر الـوارد بالوثيقـة افتتح الرئيس البند الفرعي ودعا   
علـــى النحـــو  تحســـين إتاحـــة التكنولوجيـــات المســـاعدةبشـــأن  ٦ق١٤٢م تومشـــروع القـــرار 

ح بـــــاب المناقشـــــة مـــــن علـــــى تِ ثـــــم فُـــــ. ١/ ســـــجالت/١٤٢/٢٠١٨م تالـــــوارد فـــــي الوثيقـــــة 
المطروحة، وأقـرت اللجنـة  المسائلردت األمانة على وبناًء على دعوة الرئيس، المنصة. 

 البند الفرعي. هذا اختتم نقاشو . رامشروع القر 
  المسائل االستراتيجية ذات األولوية  (تابع) ١١البند 
  التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية -  ٢-١١البند 

   ٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح تنفيذ(  

فـي إطـار البنـد  )٢٠٠٥( الدوليـة الصـحية اللـوائح تنفيذبنقطة المعنية أعاد الرئيس فتح ال  
. وُدعـي رئـيس ٧١/٧الوارد فـي الوثيقـة ج وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير، ٢-١١الفرعي 

المشــاورة غيــر الرســمية (أســتراليا) لعــرض مشــروع المقــرر اإلجرائــي المــنقح، والــوارد فــي 
 .بصــيغته المعدلــةأقــرت اللجنــة مشــروع المقــرر اإلجرائــي و  .٧مــؤتمر// أ/ ٧١جالوثيقــة 

  هذا البند الفرعي. اختتم نقاشو 
  المسائل التقنية األخرى  (تابع) ١٢البند 
  وصغار األطفال والرضعاألمهات تغذية  -  (تابع) ٦-١٢ البند

ر االقــر  البنــد الفرعــي. وُأعِلــن أنــه ســيتم توزيــع الصــيغة المنقحــة لمشــروعأعــاد الــرئيس فــتح   
علــى أعضــاء اللجنــة كــي ُينظــر فيــه فــي الجلســة  ٤/ أ/ مــؤتمر/٧١جالــوارد فــي الوثيقــة 

 ."الثانية عشرة للجنة "أ
والوثيقــــــة  ٧١/٢٢الوثيقــــــة جب ينالــــــوارد ينالتقريــــــر ُدعيــــــت اللجنــــــة إلــــــى النظــــــر فــــــي  ثــــــم  

ــــ. ٧١/٢٣ج  المســــائلوردت األمانــــة علــــى ح بــــاب المناقشــــة مــــن علــــى المنصــــة. تِ ثــــم ُف
  ين.وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير ، المطروحة

سُتســتأنف مناقشـة البنــد الفرعــي فـي الجلســة التاليــة أعلـن الــرئيس أنـه نظــرًا لضــيق الوقـت   
  للجنة "أ".

  الجلسة. وُرِفعت  
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  للجنة "ب" لخامسةاالجلسة 
  الدكتور فيروز فيروز الدين (أفغانستان) الرئيس:   
  الدكتور ستيوارت جيسامين (نيوزيلندا)، نائب الرئيس : الحقاً   

 ] من اللجنة "أ" ند منقولب [المسائل التقنية األخرى  (تابع) ١٢البند 
 الروماتيزميةالحمى الروماتيزمية وأمراض القلب  – ٨-١٢البند 

وردت األمانــة إبــداء التعليقــات مــن علــى المنصــة. افتــتح الــرئيس البنــد الفرعــي ودعــا إلــى   
بـالتقرير وأقـرت مشـروع القـرار الـوارد فـي  على األسئلة المطروحـة، وأحاطـت اللجنـة علمـاً 

 .١ق١٤١م ت لقرارا
 استئصال شلل األطفال – (تابع) ٩-١٢البند 

الفرعـــي ودعـــا إلـــى إبـــداء التعليقـــات مـــن علـــى المنصـــة.  وردت أعـــاد الـــرئيس فـــتح البنـــد   
للنظــر فيــه فــي الجلســة التاليــة  األمانــة علــى األســئلة المطروحــة. وظــل هــذا البنــد مفتوحــاً 

 للجنة "ب".
 التعددية اللغوية: تنفيذ خطة العمل – ١٠-١٢البند 

المنصـة.  وردت األمانـة افتتح الرئيس البند الفرعـي ودعـا إلـى إبـداء التعليقـات مـن علـى   
على األسئلة المطروحة. وطلب أحد الوفود إدخـال تعـديل علـى مشـروع القـرار الـوارد فـي 

 ، وقد اعُتمد بصيغته المعدلة.٣ب/ مؤتمر/ /٧١الوثيقة ج
 مسائل للعلم (تابع) ٢٠البند 
 التقارير المرحلية – ٣-٢٠البند 

التقارير المرحلية فـي ِحـزم، بحيـث ودعا اللجنة إلى النظر في  الفرعي افتتح الرئيس البند  
للقيــود  ونظــراً . ٢تنقــيح ٧١/٤١مبــين فــي الوثيقــة ج ُتجّمــع فــي شــكل مجموعــات كمــا هــو

 للنظر فيه في الجلسة التالية للجنة "ب". الزمنية، ظل هذا البند مفتوحاً 

 وُرفعت الجلسة.  
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  االجتماعات األخرى   - ٣
  . السبعينالحادية و جمعية الصحة العالمية  أثناء عقديُ س الجتماع التالياأن بت األمانة ُأبِلغ

  ٢٠١٨ مايو/ أيار ٢٦ السبت
  

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا القاعة 

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي. 

  
  
  
  

  العامة الجلسات في المناقشات بإجراء لخاصةا الترتيبات  - ٤
 

  
ســبانية) (العربيــة والصــينية واإلنكليزيــة والفرنســية والروســية واألالســت تُتــاح خــدمات الترجمــة الفوريــة إلــى اللغــات الرســمية 

اءهـا بالبريـد لمساعدة المندوبين على متابعة المناقشات. وُيرجى من المندوبين إرسال نسخة من البيانات التي يعتزمـون إلق
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، 
ح والدقــة فــي جميــع اللغــات. وُيرجــى إدراج اســم البلــد/ المجموعــة والجلســة (مثــل الجلســة ر المزيــد مــن الوضــو ولكنــه سيّســ

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

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

رية ويجـري التحقـق مـن إن التحدث بسرعة قد يعوق وضوح الترجمة ودقتها. وُتعامـل البيانـات المقدمـة مسـبقًا علـى أنهـا سـ
  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 علــــــــــــــــى المنــــــــــــــــدوبين الــــــــــــــــ
http://apps.who.int/gb/e/e_wha71.html ،أن يرســــلوها إلــــى البريــــد اإللكترونــــي التــــالي :statements@who.int ،

ومـات وأن يدرجوا في السطر الخاص بالموضوع في الرسالة اإللكترونية بند جدول األعمـال الـذي يتعلـق بـه البيـان. والمعل
  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 تطجوز ي
التي تتمتع فيها بخبـرات خاصـة. وينبغـي للجهـات الفاعلـة غيـر الـدول التـي ترغـب  لجمعية الصحة في إطار البنود التقنية

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

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

https://extranet.who.int/nonstateactorsstatements/) كلمة). ٣٠٠. وينبغي أال تزيد هذه البيانات على دقيقتين  
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  تبليغاتال  - ٥
  
  

  التسهيالت
  

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

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

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

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

منظمــــة ومكاتبهــــا ال أحــــدث المطبوعــــات والمنتجــــات اإلعالميــــة الصــــادرة عــــن، وتُتــــاح فيــــه للبيــــع ١٥و ١٣ البــــوابتين
رات المنظمـة. ويفـتح متجـر المنظمـة فـي قصـر األمـم أبوابـه مـن اتـذكفيـه ُتعـرض ، كما ٪٥٠بتخفيض قدره  اإلقليمية
فــي مقــر المنظمــة الكــائن متجرهــا بينمــا يفــتح ثنــين إلــى الجمعــة، 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 بإمكان المندوبين الذين تلزمهم 
  

  اإللكتروني العالمية الصحة جمعية تطبيق
  

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

تنزيـل لغـرض ئيًا مسـحًا ضـو 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 التطبيق
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  اً يفيديو وقائع ال بثّ 
  

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

  .ويندوز ببرنامج المدعمة والهواتف وأندرويد وآيباد آيفون أجهزة
  

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

  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

  aming/fr/index.htmlhttp://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstre  :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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