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عقــد اجتمــاعــات اﻷجهزة الرئــاســـ ـ ــــيــة ﻓﻲ إطــار
اﻻستغناء عن الورق

طبﻘاً لما اتفق عليه المجلس التنفيذي ﻓﻲ دورته الثالثة واﻷربعين
بعد المائة المعﻘودة بأيار /مايو  ،٢٠١٨ﻓإن اجتماعات اﻷجهزة
الرئاســية ســتُعﻘد ﻓﻲ إطار اﻻســتغناء عن الورق ما لم تُﻘدم مســبﻘًا
زود كل
طلبات بشأن الحصول علﻰ الوثائق ﻓﻲ نسخ ورقيةُ .
وسي ّ
وﻓد بجهاز لوحﻲ واحد تعزي ًاز ﻻسـ ـ ـ ــتخدام الوثائق الرقمية ،ويمكن
الحصــ ــول علﻰ هذا الجهاز أثناء انعﻘاد جمعية الص ـ ـ ـحة العالمية
ﻓﻲ مكتب توزيع الوثائق الكائن بمكتب اﻷمم المتحدة ﻓﻲ جنيف،
وذلك اعتبا اًر من يوم  ٢٠أيار /مايو ﻓﻲ تمام الســ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعة .٨,٠٠
ويجب إرجاع الجهاز إلﻰ طاولة توزيع الوثائق مع انتهاء أعمال
دورة المجلس التنفيذي يوم  ٣٠أيار /مايو .٢٠١٩

اﻷمن

إذا واجهتكم أية حالة أمنية طارئة ،أو إذا كان لديكم أي تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤل خاص عن أمنكم أثناء وجودكم ﻓﻲ جنيفُ ،ﻓيرجﻰ اﻻتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال بمكتب
اﻷمن /الموظف المناوب ﻓﻲ منظمة الص ـ ـ ــحة العالمية علﻰ رقم الهاتف التالﻲ .+٤١ (٠)٢٢ ٧٩١ ١١١٧ :ونود أيضـ ـ ـ ـًا أن نذكركم بأن
عمليات التفتيش اﻷمنﻲ طوال مدة انعﻘاد جمعية الصحة العالمية قد أصبحت مشددة علﻰ المركبات والمارة علﻰ حد سواء ،ممن يرومون
وبناء عليه ﻓإننا ،ننص ـ ـ ـ ـ ــحكم بأن تجلبوا معكم وثائق إثبات الهوية
الدخول إلﻰ قص ـ ـ ـ ـ ــر اﻷمم والمناطق التﻲ توجد ﻓيها قاعات المؤتمرات.
ً
ﻼ لدخولكم إلﻰ المنطﻘة التﻲ ستُعﻘد ﻓيها جمعية الصحة العالمية.
ووثائق اﻻعتماد الﻼزمة تسهي ً

مشاورة غير رسمية

البند  ٧-١١إتاحة اﻷدوية واللقاحات.
الﻘاعة VIII
مش ــروع قرار مﻘترح بش ــأن :تحســين الشــفاﻓية ﻓﻲ أسـ ـواق اﻷدوية واللﻘاحات والمنتجات
والتكنولوجيات اﻷخرى المتصلة بالصحة.
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برنامج عمل جمعية الصحة

اﻷربعاء ٢٢ ،أيار /مايو ٢٠١٩
الجلسة العامة الخامسة
البند ) ٣تابع(

ﻗاعة الجمعية  -الساعة ٩‚٠٠
تﻘرير لجنة أوراق اﻻعتماد
الوثيﻘة ج٦٨/٧٢

 -مناقشة عامة

الجلستان الرابعة والخامسة للجنة "أ"
-

القاعة  – XVIIIمباشــ ـــرةً بعد اســ ـــتهﻼل البند  ٣ﻓﻲ
إطار الجلسة العامة وﻓﻲ الساعة ١٤,٣٠

مسودة التقرير اﻷول للجنة "أ"

الوثيﻘة )مسودة( ج ٦٩/٧٢وﻓيها قرار واحد بعنوان:

 -الميزانية البرمجية ٢٠٢١-٢٠٢٠

البند ) ١١تابع(

المسائل اﻻستراتيجية ذات اﻷولوية

البند ٥-١١

 التغطية الصحية الشاملة

توﻓير الرعاية الصحية اﻷولية من أجل تحﻘيق التغطية الصحية الشاملة
الوثيﻘتان ج ١٢/٧٢وم ت /٢٠١٩/١٤٤سجﻼت ،١/الﻘرار م ت١٤٤ق٩

البند ٣-١١



العاملون الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيون المجتمعيون من مﻘدمﻲ الرعاية الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية اﻷولية:
الفرص والتحديات
الوثيﻘتان ج ١٣/٧٢وم ت /٢٠١٩/١٤٤سجﻼت ،١/الﻘرار م ت١٤٤ق٤



التحضـ ــير لﻼجتماع الرﻓيع المسـ ــتوى للجمعية العامة لﻸمم المتحدة المعنﻲ
بالتغطية الصحية الشاملة
الوثيﻘتان ج ١٤/٧٢وم ت /٢٠١٩/١٤٤سجﻼت ،١/الﻘرار م ت١٤٤ق١٠

 شلل اﻷطفال• استئصال شلل اﻷطفال
الوثيﻘة ج٩/٧٢
• اﻻنتﻘال ﻓﻲ مجال شلل اﻷطفال
الوثيﻘة ج١٠/٧٢
وتغير المناخ
الصحة والبيئة ّ
الوثيﻘتان ج ١٥/٧٢وج١٦/٧٢

البند ٦-١١

-

البند ٨-١١

 متابعة اﻻجتماعات الرﻓيعة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى للجمع ية العامة لﻸمم المتحدة المعنيةبالمسائل المتعلﻘة بالصحة
• مﻘاومة مضادات الميكروبات
الوثيﻘتان ج ١٨/٧٢وم ت /٢٠١٩/١٤٤سجﻼت ،١/الﻘرار م ت١٤٤ق١١
• الوقاية من اﻷمراض غير السارية ومكاﻓحتها
الوثيﻘتان ج ١٩/٧٢وم ت /٢٠١٩/١٤٤سجﻼت،١/
المﻘرر اﻹجرائﻲ م ت(١)١٤٤
• إنهاء السل
الوثيﻘة ج٢٠/٧٢
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القاعة  - XVIIمباشرةً بعد اﻻنتهاء من البند  ٣ﻓﻲ إطار الجلسة العامة
وﻓﻲ الساعة١٤,٣٠

الجلستان اﻷولى والثانية للجنة "ب"

البند ١٣

اﻓتتاح أعمال اللجنة
ﻘرر
الم ﱢ
 بما ﻓﻲ ذلك انتخاب نواب الرئيس و ُاﻷحوال الص ـ ــحية ﻓﻲ اﻷرض الفلسـ ـــطينية المحتلة ،بما ﻓيها القدس الشـ ـــرﻗية،
وﻓﻲ الجوﻻن السوري المحتل

البند ١٥
البند ١-١٥

الشؤون المالية

البند ١٤

الوثائق ج ٣٣/٧٢وج/٧٢ب /مؤتمر ١/وج/٧٢ب /مؤتمر ١/إضاﻓة ١

البند ٢-١٥

 نبذة عن الوضع المالﻲ :الميزانية البرمجية ٢٠١٩-٢٠١٨الوثيﻘتان ج ٣٤/٧٢وج٦٢/٧٢

 تﻘارير المنظمة البرمجية والمالية للفترة  ،٢٠١٩-٢٠١٨بما ﻓﻲ ذلك البياناتالمالية المراجعة لعام ٢٠١٨
الوثائق ج ٣٥/٧٢وج ٣٦/٧٢وج ٦٢/٧٢وج /٧٢معلومات٥/

اللجنة العامة

القاعة  - XIIالساعة ١٧,٣٠

الخميس ٢٣ ،أيار /مايو ٢٠١٩
الجلستان السادسة والسابعة للجنة "أ"

البند ١٢

المسائل التقنية اﻷخرى

البند ١-١٢

-

البند ٢-١٢

-

البند ٣-١٢

القاعة  - XVIIIالساعة  ٩,٠٠و١٤,٣٠

إطار التأهب لمواجهة اﻷنفلون از الجائحة لتبادل ﻓيروسات اﻷنفلون از والتوصل
إلﻰ اللﻘاحات والفوائد اﻷخرى
الوثائق ج ٢١/٧٢وج ٢١/٧٢إضاﻓة  ١وم ت /٢٠١٩/١٤٤سجﻼت،١/
والمﻘرر اﻹجرائﻲ م ت(٦)١٤٤
آلية الدول اﻷعضاء بشأن المنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة والمغشوشة

الوثيﻘة ج٢٢/٧٢
 -الموارد البشرية الصحية

الوثائق ج ٢٣/٧٢وج ٢٣/٧٢إضاﻓة  ١وج٢٤/٧٢

القاعة  - XVIIالساعة  ٩,٠٠و١٤,٣٠
الجلستان الثالثة والرابعة للجنة "ب"
شؤون مراجعة الحسابات والمراﻗبة
البند ١٦
البند ١-١٦
 تﻘرير مراجع الحسابات الخارجﻲالبند ٢-١٦
البند ٣-١٦
البند ٤-١٦

الوثيﻘتان ج ٣٩/٧٢وج٦٧/٧٢
 تﻘرير مراجع الحسابات الداخلﻲالوثيﻘتان ج ٤٠/٧٢وج٦٧/٧٢
المحرز ﻓﻲ تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات الخارجية والداخلية
 التﻘدم ُالوثيﻘتان ج ٤١/٧٢وج٦٧/٧٢
)الساعة (١٤,٣٠
 تعيين مراجع الحسابات الخارجﻲالوثيﻘة ج٤٢/٧٢
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البند ) ١٥تابع(

N° 3

الشؤون المالية

البند ٣-١٥

-

حالة تحصيل اﻻشتراكات المﻘدرة ،بما ﻓﻲ ذلك الدول اﻷعضاء المتأخرة ﻓﻲ
سداد اشتراكاتها إلﻰ حد يبرر تطبيق أحكام المادة  ٧من الدستور

البند ٤-١٥

-

الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات

البند ٥-١٥

-

جدول تﻘدير اﻻشتراكات

الوثيﻘتان ج ٣٧/٧٢وج٦٦/٧٢

الوثائق ج ٦٠/٧٢وج ٦١/٧٢وج٦٦/٧٢

الوثيﻘتان ج ٣٨/٧٢وم ت /٢٠١٩/١٤٤سجﻼت ،١/الﻘرار م ت١٤٤ق٦

الجمعة ٢٤ ،أيار /مايو ٢٠١٩

ﻗاعة الجمعية  -الساعة ٩,٠٠

الجلسة العامة السادسة
البند ٧

الجوائز

البند ٦

انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي

البند ٨

الوثيﻘة ج /٧٢معلومات١/

تقارير اللجنتين الرئيسيتين

القاعة  - XVIIIمباشرة بعد اﻻنتهاء من البند  ٨ﻓﻲ الجلسة العامة
الجلستان الثامنة والتاسعة للجنة "أ"
وﻓﻲ الساعة ١٤,٣٠
المسائل اﻻستراتيجية ذات اﻷولوية
البند ) ١١تابع(
البند ٧-١١
البند ) ١٢تابع(
البند ٤-١٢
البند ٥-١٢

 إتاحة اﻷدوية واللﻘاحاتالوثيﻘة ج١٧/٧٢
المسائل التقنية اﻷخرى
 تعزيز صحة الﻼجئين والمهاجرينالوثيﻘة ج٢٥/٧٢
 سﻼمة المرضﻰ العمل العالمﻲ بشأن سﻼمة المرضﻰ

الوثيﻘتان ج ٢٦/٧٢وم ت /٢٠١٩/١٤٤سجﻼت ،١/الﻘرار م ت١٤٤ق١٢

 المياه واﻹصحاح والنظاﻓة العامة ﻓﻲ مراﻓق الرعاية الصحية
الوثيﻘتان ج ٢٧/٧٢وم ت /٢٠١٩/١٤٤سجﻼت ،١/الﻘرار م ت١٤٤ق٥

القاعة  - XVIIمباشرة بعد اﻻنتهاء من البند  ٨ﻓﻲ الجلسة العامة
الجلستان الخامسة والسادسة للجنة "ب"
وﻓﻲ الساعة ١٤,٣٠
شؤون العاملين
البند ١٧
 التﻘرير السنوي عن الموارد البشريةالبند ١-١٧
الوثيﻘتان ج ٤٣/٧٢وج٦٥/٧٢
البند ٢-١٧

 تﻘرير لجنة الخدمة المدنية الدوليةالوثيﻘة ج٤٤/٧٢
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 تعديﻼت النظام اﻷساسﻲ للموظفين وﻻئحة الموظفينالوثيﻘتان ج ٤٥/٧٢وم ت /٢٠١٩/١٤٤سجﻼت،١/
الﻘ ارران م ت١٤٤ق ٧وم ت١٤٤ق٨

البند ٣-١٧
البند ٤-١٧

 تعيين ممثلين ﻓﻲ لجنة المعاشات التﻘاعدية لموظفﻲ منظمة الصحة العالميةالوثيﻘة ج٤٦/٧٢
 -تﻘرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التﻘاعدية لموظفﻲ اﻷمم المتحدة

البند ١٨

الشؤون اﻹدارية والتنظيمية ومسائل تصريف الشؤون

البند ٥-١٧

الوثيﻘة ج٤٧/٧٢

التحول ،وتنفيذ إصﻼح
عمليات إصﻼح المنظمة ،بما ﻓيها برنامج عمل
ّ
منظومة اﻷمم المتحدة اﻹنمائية
الوثائق ج ٤٨/٧٢وج ٤٩/٧٢وج ٥٠/٧٢وج ٥١/٧٢وج٥٢/٧٢
وج ٦٤/٧٢وج /٧٢معلومات ٤/وم ت /٢٠١٨/١٤٣سجﻼت،١/
المﻘرر اﻹجرائﻲ م ت (٧)١٤٣وم ت /٢٠١٩/١٤٤سجﻼت،١/
المﻘرران اﻹجرائيان م ت (٣)١٤٤وم ت(٤)١٤٤

البند ١-١٨

-

البند ٢-١٨

-

البند ٢٠

التعاون داخل منظومة اﻷمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية
الوثيﻘة ج٥٦/٧٢

التعددية اللغوية
ّ
الوثيﻘة ج٥٣/٧٢

السبت ٢٥ ،أيار /مايو ٢٠١٩
القاعة  - XVIIIالساعة ٩,٠٠

الجلسة العاشرة للجنة "أ"
البند ) ١٢تابع(

المسائل التقنية اﻷخرى

البند ٦-١٢

 استئصال الجدري :تدمير مخزونات ﻓيروس الجدريالوثيﻘة ج٢٨/٧٢
 -المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولﻲ لﻸمراض

البند ٧-١٢

الوثيﻘتان ج ٢٩/٧٢وج ٢٩/٧٢إضاﻓة ١
القاعة  - XVIIالساعة ٩,٠٠

الجلسة السابعة للجنة "ب"
البند ١٩

مسائل أخرى محالة من المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة
الوثائق ج ٥٤/٧٢تنﻘيح  ١وج ٥٤/٧٢تنﻘيح  ١إضاﻓة ١
وج ٥٥/٧٢تنﻘيح ١

البند ٢١
البند ١-٢١

مسائل للعلم
 تعزيز أوجه التآزر بين جمعية الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العالمية ومؤتمر اﻷطراف ﻓﻲاتفاقية منظمة الصحة العالمية اﻹطارية بشأن مكاﻓحة التبغ
الوثيﻘة ج٥٧/٧٢

جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون .

قصر اﻷمم ،جنيف ٢٨-٢٠ ،أيار /مايو ٢٠١٩

العدد ٣
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اﻻ ثنين ٢٧ ،أيار /مايو ٢٠١٩

القاعة  - XVIIIالساعة  ٩,٠٠و١٤,٣٠

الجلستان الحادية عشرة والثانية عشرة للجنة "أ"

البند ) ١٢تابع(

N° 3

المسائل التقنية اﻷخرى

البند ٨-١٢

-

البند ٩-١٢

اﻻستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق )(٢٠٣٠-٢٠١٦
الوثيﻘة ج٣٠/٧٢

-

البند ١٠-١٢

الرعاية أثناء الطوارئ والتعرض للرضوح
الوثائق ج ٣١/٧٢وج/٧٢أ /مؤتمر ١/وج/٧٢أ /مؤتمر ١/إضاﻓة ١

-

آثار تنفيذ بروتوكول ناغويا علﻰ الصحة العمومية
الوثيﻘة ج٣٢/٧٢

القاعة  - XVIIالساعة  ٩,٠٠و١٤,٣٠

الجلستان الثامنة والتاسعة للجنة "ب"
مسائل للعلم
البند ) ٢١تابع(

حصيلة المؤتمر الدولﻲ الثانﻲ بشأن التغذية

البند ٢-٢١

-

البند ٣-٢١

 -التﻘارير المرحلية

الوثيﻘة ج٥٨/٧٢
الوثيﻘة ج٥٩/٧٢

ألف :اﻻسـ ـ ـ ــتراتيجية والغايات التﻘنية العالمية بشـ ـ ـ ــأن المﻼريا ٢٠٣٠-٢٠١٦
)الﻘرار ج ص ع((٢٠١٥) ٢-٦٨
باء :التصدي لعبء الورم الفطري )الﻘرار ج ص ع((٢٠١٦) ٢١-٦٩

جيم :استئصال داء التنينات )الﻘرار ج ص ع((٢٠١١) ١٦-٦٤

دال :التخلص من اضطرابات عوز اليود بشكل دائم )الﻘرار
ج ص ع((٢٠٠٧) ٢١-٦٠

هاء :الوقاية من الصمم وﻓﻘدان السمع )الﻘرار ج ص ع((٢٠١٧) ١٣-٧٠

واو :اس ـ ـ ــتراتيجية دمج تحليل المس ـ ـ ــائل واﻹجراءات المتعلﻘة بنوع الجنس ﻓﻲ
عمل المنظمة )الﻘرار ج ص ع((٢٠٠٧) ٢٥-٦٠
زاي :دور قطــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة ﻓﻲ النهج اﻻس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجﻲ لﻺدارة الــدوليــة للمواد
الكيميــائيــة من أجــل تحﻘيق الهــدف المنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود لعــام  ٢٠٢٠ومــا بعــده
)المﻘرر اﻹجرائﻲ ج ص ع((٢٠١٧) (٢٣)٧٠

حاء :تعزيز نظم تنظيم المنتجات الطبية )الﻘرار ج ص ع((٢٠١٤) ٢٠-٦٧

طاء :التﻘ ـ ــدم المحرز ﻓﻲ اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعم ـ ــال اﻷدويـ ــة علﻰ نحو رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ــد )الﻘرار
ج ص ع((٢٠٠٧) ١٦-٦٠
ياء :الطب التﻘليدي )الشعبﻲ( )الﻘرار ج ص ع((٢٠١٤) ١٨-٦٧

جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون .

قصر اﻷمم ،جنيف ٢٨-٢٠ ،أيار /مايو ٢٠١٩

العدد ٣
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الثﻼثاء ٢٨ ،أيار /مايو ٢٠١٩
القاعة  - XVIIIالساعة ٩,٠٠

الجلسة الثالثة عشرة للجنة "أ"

وضع الق اررات والتقارير ﻓﻲ صيغتها النهائية
القاعة  - XVIIالساعة ٩,٠٠

الجلسة العاشرة للجنة "ب"

وضع القرارات والتقارير ﻓﻲ صيغتها النهائية
الجلسة العامة السابعة

ﻗاعة الجمعية  -مباشرة بعد اختتام جلسات اللجنتين "أ" و"ب"

البند ) ٨تابع(

تقارير اللجنتين الرئيسيتين

البند ٩

اختتام أعمال جمعية الصحة

جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون .

قصر اﻷمم ،جنيف ٢٨-٢٠ ،أيار /مايو ٢٠١٩

العدد ٣
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-٢

N° 3

تقرير عن اﻻجتماعات

الجلسة العامة الثالثة

البند ) ٣تابع(

الجلسة الثانية للجنة "أ"

ﻓﻲ مﻘعد الرئاسة :السيد عبدوﻻي ضيوف سار )السنغال(
النائب الثانﻲ لرئيس جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين
المناقشة العامة
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــأنف الرئيس النظر ﻓﻲ البنــد  ٣ودعــا المتحــدثين اﻷولين إلﻰ المنبر ،وهمــا
منـدوب دولـة بوليفيـا المتعـددة الﻘوميـات ومنـدوب ﻻتفيـا .وتنـاول الكلمـة بعـد هـذين
المتحدثين مندوبو ٍ
كل من مالﻲ وكوت ديفوار والمغرب وأس ـ ـ ـ ـ ـ ــبانيا وسـ ـ ـ ـ ـ ــري ﻻنكا
والب ارزيل )الذي تحدث بالنيابة عن مجموعة بلدان البريكس( وسـ ـ ـ ــلوﻓينيا وبنغﻼديش
وكولومبيا والبرتغال ٕواكوادور واليونان وتشـ ـ ـ ــيكيا وكينيا وليتوانيا واليابان والمكسـ ـ ـ ــيك
وبــاراغواي وتونس ولكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبرغ وغــابون والجزائر والجمهوريــة العربيــة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــوريــة
وكوس ـ ـ ـ ـ ـ ــتاريكا وجمهورية الكونغو الديمﻘراطية والنرويج والس ـ ـ ـ ـ ـ ــنغال وموناكو وﻓنلندا
وجمهورية ﻓنزويﻼ البوليفارية )الذي تحدث بالنيابة عن حركة عدم اﻻنحياز(.
ورِﻓعت الجلسة.
ُ

ﻓﻲ مﻘعد الرئاسة :الدكتورة سيلفيا باوﻻ ﻓالينتيم لوتوكوتا )أنغوﻻ(
ثم :الدكتور محمد آساي آردكانﻲ )جمهورية إيران اﻹسﻼمية( ،نائب الرئيس

البند ) ١١تابع(

المسائل اﻻستراتيجية ذات اﻷولوية

البند ٢-١١

التأهب لمواجهة طوارئ الصحة العمومية واﻻستجابة لها
• توﻓير الرعاية الصحية اﻷولية من أجل تحﻘيق التغطية الصحية
الشاملة
العاملون الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيون المجتمعيون من مﻘدمﻲ الرعاية الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية
•
اﻷولية :الفرص والتحديات
التحضــير لﻼجتماع الرﻓيع المســتوى للجمعية العامة لﻸمم المتحدة
•
المعنﻲ بالتغطية الصحية الشاملة
اﻓتتحت الرئيسة مناقشة البند الفرعﻲ من جدول اﻷعمال واقترحت النظر ﻓﻲ النﻘاط
الثﻼث الواردة ﻓﻲ إطار هذا البند الفرعﻲ معاً .واس ــترعت الرئيس ــة انتباه اللجنة إلﻰ
الوثائق ذات الصلة ج ٦/٧٢وج ٧/٧٢وج.٨/٧٢
وأُعطيت الكلمة إلﻰ رئيس لجنة الخبراء المسـ ــتﻘلين اﻻسـ ــتشـ ــارية ﻓﻲ مجال المراقبة
المعنية ببرنامج المنظمة للطوارئ الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحية )الدكتورة ﻓيليس ـ ـ ـ ـ ـ ــيتﻲ هارﻓﻲ( لعرض
ود ِعﻲ الحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور إلﻰ اﻹدﻻء بتعليﻘ ــاتهم.
التﻘرير الوارد ﻓﻲ الوثيﻘ ــة جُ .٦/٧٢
وعلﱢﻘت مناقشة البند الفرعﻲ لتُستأنف ﻓﻲ اجتماع ﻻحق للجنة "أ".
ُ
ورِﻓعت الجلسة.
ُ

اﻓتتحت الرئيس ـ ـ ــة الجلس ـ ـ ــة ورحبت بالمدير العام لمنظمة الص ـ ـ ــحة العالمية الدكتور
وبناء علﻰ دعوة من الرئيسة ،قدم الدكتور إلونغا كالنغا وزير الصحة ﻓﻲ
تيدروس.
ً
ير بش ـ ـ ـ ــأن ﻓاش ـ ـ ـ ــية مرض ﻓيروس اﻹيبوﻻ المندلعة
جمهورية الكونغو الديمﻘراطية تﻘر اً
حالياً ﻓﻲ جمهورية الكونغو الديمﻘراطية .وزودت الدكتورة ماتشــ ـ ـ ـ ـ ــيديس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو مويتﻲ،
المــدير اﻹقليمﻲٌ ﻹقليم أﻓريﻘيــا التــابع للمنظمــة اللجن ـة بمعلومــات عن التــأهــب علﻰ
ود ِعﻲ المدير العام إلﻰ إلﻘاء كلمة أمام اللجنة وتﻘديم أحدث
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد اﻹقليمﻲُ .
المعلومات بشأن استجابة المنظمة لفاشية مرض ﻓيروس اﻹيبوﻻ المندلعة حالياً.
ود ِعﻲ الحضـ ـ ـ ـ ــور إلﻰ اﻹدﻻء بتعليﻘاتهم وتوجيه أسـ ـ ـ ـ ــئلتهم .ورد علﻰ المسـ ـ ـ ـ ــائل
ُ
المطروحة وزير الصحة ﻓﻲ جمهورية الكونغو الديمﻘراطية ،ثم اﻷمانة.

جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون .

قصر اﻷمم ،جنيف ٢٨-٢٠ ،أيار /مايو ٢٠١٩
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-9-

N° 3

لجنة أوراق اﻻعتماد

الجلسة العامة الرابعة

عﻘدت لجنة أوراق اﻻعتماد اجتماعها اﻷول وانتخبت عض ـ ــوي المكتب التاليين:
الدكتور أس ـ ــيب س ـ ــومانتري )إندونيس ـ ــيا( رئيسـ ـ ـاً ،والس ـ ــيد بيرهانﻲ غيبريتينسـ ـ ــاي
)إريتيريــا( نـائبـًا للرئيس .وﻓحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اللجنـة أوراق اﻻعتمـاد المﻘـدمـة من الـدول
اﻷعضــاء ،وعددها  ١٩١دولة عض ـوًا ،والمس ـلّمة إلﻰ المدير العام طبﻘًا ﻷحكام
المادة  ٢٢من النظام الداخلﻲ لجمعية الص ـ ـ ـ ــحة العالمية ،وتحﻘﻘت من س ـ ـ ـ ــﻼمة
أوراق اﻻعتماد.
ﻓﻲ مﻘعد الرئاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :الدكتور بونكونغ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيهاﻓونغ )جمهورية ﻻو الديمﻘراطيـة
الشعبية(
رئيس جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين
المناقشة العامة

البند ) ٣تابع(

اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــأنف الرئيس النظر ﻓﻲ البنــد  ٣ودعــا المتحــدثين اﻷولين إلﻰ المنبر ،وهمــا
مندوب سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنغاﻓورة ومندوب ﻓييت نام .وتناول الكلمة بعد هذين المتحدثين مندوبو
ك ٍـل من شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلﻲ وبولنـدا وأوكرانيـا وأنغوﻻ وبيﻼروس ومـالطـة والكونغو وأوروغواي
وزامبيا وماليزيا وأرمينيا والفلبين وبوتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوانا وكندا وبرونﻲ دار السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼم واﻷردن
وهندوراس وأس ـ ــتراليا ولبنان وموريتانيا وكمبوديا وملديف وغواتيماﻻ وباﻻو وأيس ـ ــلندا
وأوغندا وس ـ ـ ــان مارينو وباكس ـ ـ ــتان وجزر مارش ـ ـ ــال )الذي تحدث بالنيابة عن بلدان
جزر المحيط الهادئ( وتوغو ومنغوليا وموريشـ ـ ـ ـ ـ ــيوس وترينيداد وتوباغو وموزامبيق
وجمهورية تنزانيا المتحدة وناميبيا ٕواسـ ـ ـرائيل وزمبابوي وأوزبكس ـ ــتان وجمهورية كوريا
الــديمﻘراطيــة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعبيــة وﻓيجﻲ )الــذي تحــدث بــالنيــابــة عن وزراء الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة بــدول
الكومنولث( وغيانا .ومارس اﻻتحاد الروسﻲ وأوكرانيا حﻘهما ﻓﻲ الرد.

الجلسة الثالثة للجنة "أ"
ﻓﻲ مﻘعد الرئاسة :الدكتور ياسوهيرو سوزوكﻲ )اليابان( نائب الرئيس
ثم :الدكتورة سيلفيا باوﻻ ﻓالينتيم لوتوكوتا )أنغوﻻ(

البند ) ١١تابع(

المسائل اﻻستراتيجية ذات اﻷولوية

البند ١-١١

الميزانية البرمجية المﻘترحة ٢٠٢١-٢٠٢٠
اﻓتتح الرئيس الجلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بــالنظر إلﻰ البنــد الفرعﻲ  ١-١١من جــدول اﻷعمــال
الميزانية البرمجية المﻘترحة  ،٢٠٢١-٢٠٢٠واس ـ ـ ــترعﻰ انتباه اللجنة إلﻰ الوثائق
ود ِعﻲ
ذات الصلة ج ٤/٧٢وج ٦٣/٧٢وج /٧٢معلومات ٢/وج /٧٢معلوماتُ .٣/
رئيس لجنة البرنامج والميزانية واﻹدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلﻰ عرض التﻘرير
الصـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن لجنة البرنامج والميزانية واﻹدارة ،ثم ُد ِعﻲ الحضـ ـ ـ ـ ـ ــور إلﻰ اﻹدﻻء
ودعيت اللجنة إلﻰ النظر ﻓﻲ
بتعليﻘاتهم .وردت اﻷمانة علﻰ المس ـ ــائل المطروحةُ ،
مشـ ـ ـ ــروع الﻘرار علﻰ النحو الوارد ﻓﻲ الوثيﻘة ج .٦٣/٧٢واعتُ ِمد مشـ ـ ـ ــروع الﻘرار
دون تعديل.

وﻓُتح باب المناقشـ ـ ـ ــة بشـ ـ ـ ــأن إطار قياس اﻷثر الص ـ ـ ـ ــادر عن منظمة الص ـ ـ ـ ــحة
العــالميــة علﻰ النحو الوارد ﻓﻲ الوثيﻘــة ج .٥/٧٢وردت اﻷمــانــة علﻰ المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــل
المطروحـة ،وأحـاطـت اللجنــة علمـاً بـالتﻘرير ،وأ ِ
ُغلق بــالتــالﻲ هــذا البنــد الفرعﻲ من
جدول اﻷعمال.

جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون .
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البند ) ٢-١١تابع(

N° 3

التأهب لمواجهة طوارئ الصحة العمومية واﻻستجابة لها
أعاد الرئيس اﻓتتاح هذا البند الفرعﻲ ودعا الحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور إلﻰ اﻹدﻻء بالتعليﻘات.
وردت اﻷمانة علﻰ المس ــائل المطروحة ،وقدمت رئيسـ ـة لجنة الخبراء المس ــتﻘلين
اﻻس ـ ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ــارية ﻓﻲ مجال المراقبة المعنية ببرنامج المنظمة للطوارئ الص ـ ـ ـ ـ ــحية
)الدكتورة ﻓيليسيتﻲ هارﻓﻲ( بعض المﻼحظات اﻹيضاحية .وأحاطت اللجنة علمًا
بالتﻘارير الواردة ﻓﻲ الوثائق ج ٦/٧٢وج ٧/٧٢وج ،٨/٧٢وأ ِ
ُغلق بالتالﻲ هذا البند
الفرعﻲ من جدول اﻷعمال.

البند ) ٤-١١تابع(

تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠
أعــاد الرئيس اﻓتتــاح هــذا البنــد الفرعﻲ ودعــا الوﻓود التﻲ طلبــت التحــدث أثنــاء
المناقشــة الســابﻘة إلﻰ أخذ الكلمة و ُدعيت اللجنة إلﻰ اﻹحاطة علماً بالتﻘرير الوارد
ﻓﻲ الوثيﻘة ج ١١/٧٢تنﻘيح  ،١وأُغلِق هذا البند الفرعﻲ من جدول اﻷعمال.
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N° 3

الجلسات اﻹعﻼمية التقنية

ستُعﻘد الجلسات اﻹعﻼمية التﻘنية التالية أثناء انعﻘاد جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين.
اﻷربعاء ٢٢ ،أيار /مايو ٢٠١٩
الساعة ١٤,١٥-١٢,٣٠
الﻘاعة XII

الصحة النفسية :أوان التعزيز

الخميس ٢٣ ،أيار /مايو ٢٠١٩
الساعة ١٤,١٥-١٢,٣٠
الﻘاعة XII

الساعة ١٤,١٥-١٢,٣٠
الﻘاعة XVI

اﻻستثمار ﻓﻲ الوظائف
من اﻻلتزام إلﻰ العمل :مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ البرلمانات قدمًا ﻓﻲ برنامج عمل التغطية الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية
الشاملة .حدث من تنظيم أمانة المنظمة بالتعاون مع اﻻتحاد البرلمانﻲ الدولﻲ.

الجمعة ٢٤ ،أيار /مايو ٢٠١٩
الساعة ١٤,١٥-١٢,٣٠
الﻘاعة XII
الساعة ١٤,١٥-١٢,٣٠
الﻘاعة XXIII

مراﻓق رعاية صحية خضراء ومستدامة وقادرة علﻰ الصمود أمام تغير المناخ
تعزيز اﻹنتاج المحلﻲ لﻸدوية والتكنولوجيات الصـ ـ ـ ــحية اﻷخرى :اﻹصـ ـ ـ ــدار الرسـ ـ ـ ــمﻲ
للبيان المشترك بين الوكاﻻت

اﻻثنين ٢٧ ،أيار /مايو ٢٠١٩
الساعة ١٤,١٥-١٢,٣٠
الﻘاعة XII

من أجل تعزيز صحة المجموعات السكانية :رؤية جديدة

جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون .
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العدد ٣

- 12 -

-٤

N° 3

اﻷحداث الجانبية

المﻘرر أن تُعﻘد اﻷحداث الجانبية التالية أثناء انعﻘاد جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين.
من ُ
اﻷربعاء ٢٢ ،أيار /مايو ٢٠١٩
الساعة ١٤,٠٠-١٢,٣٠
الﻘاعة VII

التغطية الص ــحية الش ــاملة :حس ــن تصـ ـريف الش ــؤون واﻹجراءات المتعددة الﻘطاعات من أجل
تحﻘيق التغطية الصحية الشاملة – الشراكة والمعضﻼت .تنظمه وﻓود ٍ
كل من ﻓرنسا وجورجيا
وألمانيا واليابان وكينيا وجمهورية ﻻو الديمﻘراطية الشعبية ولكسمبرغ وأسبانيا وسويس ار وتايلند.

الساعة ١٤,٠٠-١٢,٣٠
الﻘاعة XXIV

الص ـ ـ ـرع :أولوية صـ ـ ــحية عمومية .تنظمه وﻓود ٍ
كل من كولومبيا وكرواتيا وغيانا وكازاخسـ ـ ــتان
َ َ
والمكســيك واﻻتحاد الروســﻲ وســلوﻓينيا وتونس وزامبيا والمكتب الدولﻲ المعنﻲ بمكاﻓحة الصــرع
والعصبة الدولية لمكاﻓحة الصرع واﻻتحاد العالمﻲ لعلم اﻷعصاب.

الساعة ١٨,٥٠-١٨,٠٠
الﻘاعة IX

تحﻘيق الحق ﻓﻲ الصــحة وحﻘوق اﻹنس ــان للنس ــاء والفتيات :وض ــع المس ــاواة بين الجنســين ﻓﻲ
ص ـ ـ ــميم التغطية الص ـ ـ ــحية الش ـ ـ ــاملة .ينظمه كل من اﻻتحاد الدولﻲ لتنظيم اﻷس ـ ـ ــرة والتحالف
الدولﻲ من أجل صحة المرأة ومنظمة المرأة نبع الحياة.

الساعة ١٩,٣٠-١٨,٠٠
الﻘاعة VII

المﻼريا :تعزيز الجهود المبذولة لتحﻘيق أغراض الصـ ـ ـ ــحة العمومية لعام  .٢٠٣٠تنظمه وﻓود
ٍ
كل من اﻷرجنتين وبنن وكولومبيا وجيبوتﻲ وﻓرنسـ ـ ـ ـ ــا وغابون والهند وﻻتفيا ومدغشـ ـ ـ ـ ــﻘر ومالﻲ
وموناكو والمغرب وموزامبيق والنيجر ورواندا والسنغال وﻓييت نام.

الساعة ١٩,٣٠-١٨,٠٠
الﻘاعة VIII

عدم اﻹضـ ـرار ﻓﻲ المﻘام اﻷول :لماذا يحب أن تكون المياه واﻹص ــحاح والنظاﻓة العامة إحدى
أولويات الرعاية الصـ ـ ــحية الجيدة ،وحماية س ـ ـ ـﻼمة المرضـ ـ ــﻰ ،والتصـ ـ ــدي لمﻘاومة مضـ ـ ــادات
الميكروبات .تنظمه وﻓود ٍ
كل من إسـواتينﻲ وألمانيا واليابان والســويد وســويسـ ار وجمهورية تنزانيا
المتحدة وزامبيا.

الساعة ١٩,٥٠-١٩,٠٠
الﻘاعة IX

تعزيز الص ـ ـ ـ ــحة طيلة العمر :نداء للعمل من أجل أﻻ يتخلف أحد عن الركب .ينظمه كل من
اﻻتحاد الدولﻲ المعنﻲ بالشيخوخة ،والمنظمة الدولية لفرسان الخير المسيحيين.

الخميس ٢٣ ،أيار /مايو ٢٠١٩
الساعة ١٤,٠٠-١٢,٣٠
الﻘاعة VII

ﻓعالية تنفيذ السـ ـ ــجﻼت المنزلية لتحسـ ـ ــين صـ ـ ــحة اﻷم والوليد والطفل من أجل تحﻘيق التغطية
الصـ ــحية الشـ ــاملة :عدم ترك أحد يتخلف عن الركب .تنظمه وﻓود ٍ
كل من أﻓغانسـ ــتان وﻓرنسـ ــا
ٕواندونيسيا وكينيا وجمهورية ﻻو الديمﻘراطية الشعبية وميانمار وهولندا والفلبين وزمبابوي.

الساعة ١٨,٥٠-١٨,٠٠
الﻘاعة IX

عدم ترك أحد يتخلف عن الركب؟ تتبع مبدأ "الص ــحة للجميع" من الخطابة إلﻰ الواقع .تنظمه
المَلطﱢفة ،واﻻتحاد
كل من المنظمة الدولية لســرطان اﻷطفال ،والرابطة الدولية للرعاية الخيرية و ُ
الدولﻲ لمكاﻓحة الس ـ ــل وأمراض الرئة )اﻻتحاد( ،ومجمع براءات اﻷدوية ،ومنظمة RAD-AID
الدولية للتصـ ـ ــوير باﻷشـ ـ ــعة ،واﻻتحاد الدولﻲ لمكاﻓحة السـ ـ ــرطان ،والصـ ـ ــندوق الدولﻲ للبحوث
العالمية بشأن السرطان ،واﻻتحاد العالمﻲ لمكاﻓحة السمنة ،والمنظمة العالمية لمكاﻓحة السكتة
المَلطﱢفة.
الدماغية ،والتحالف العالمﻲ من أجل الرعاية الخيرية و ُ
وتغير المنـاخ ،والمحيطـات ،والص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة .تنظمـه وﻓود ك ٍـل من شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلﻲ وﻓيجﻲ
تلوث الهواءّ ،
وملديف وموناكو والنرويج وسويسرا.

الساعة ١٤,٠٠-١٢,٣٠
الﻘاعة XXIII

الساعة ١٩,٣٠-١٨,٠٠
الﻘاعة VII
الساعة ١٩,٣٠-١٨,٠٠
الﻘاعة XII

كيف يمكن للتكنولوجيات الرقمية التحويلية اﻹسـ ـ ـ ــهام ﻓﻲ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب ﻓﻲ
التغطية الصـ ـ ـ ــحية الشـ ـ ـ ــاملة :حالة اﻷمراض النادرة .تنظمه وﻓود ٍ
كل من اﻷرجنتين وكولومبيا
وقبرص وﻓرنسا وجورجيا وهنغاريا والكويت ومالطة ورومانيا والسويد واﻻتحاد اﻷوروبﻲ.

نظم الرعاية أثناء الطوارئ من أجل التغطية الص ـ ـ ـ ــحية الش ـ ـ ـ ــاملة :ض ـ ـ ـ ــمان رعاية المرض ـ ـ ـ ــﻰ
المعانين من اعتﻼﻻت ٕواصـ ـ ــابات حادة ﻓﻲ الوقت المناس ـ ـ ــب .تنظمه وﻓود ٍ
كل من إس ـ ـ ـواتينﻲ
ٕواثيوبيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أﻓريﻘيا.

جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون .
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الساعة ١٩,٥٠-١٩,٠٠
الﻘاعة IX

N° 3

تعزيز اﻻسـ ـ ـ ــتجابات المجتمعية للوص ـ ـ ــول إلﻰ المجتمعات المحلية اﻷشـ ـ ـ ــد تهميشـ ـ ـ ـًا :بدءًا من
المجتمعات المحلية ،مررواً بالرعاية الص ــحية اﻷولية ،وص ــوﻻً إلﻰ التغطية الص ــحية الش ــاملة.
تنظمه كل من الش ـ ــبكة العالمية للمتعايش ـ ــين مع اﻷيدز والعدوى بفيروس ـ ــه ) ،(GNP+ومنظمة
ميديكوس موندي الدولية.

الجمعة ٢٤ ،أيار /مايو ٢٠١٩
الساعة ١٤,٠٠-١٢,٣٠
الﻘاعة VII

من أجل تجديد الموارد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادس :تعزيز الجهود المبذولة لمكاﻓحة مرض اﻷيدز والعدوى
بفيروسه والمﻼريا والسل .تنظمه وﻓود كل من إسواتينﻲ وﻓرنسا وزمبابوي.

الساعة ١٨,٥٠-١٨,٠٠
الﻘاعة IX

المناخ والص ـ ـ ــحة.
المحرز بش ـ ـ ــأن ّ
تغير ُ
التعاون بين المنظمة والمجتمع المدنﻲ لدﻓع التﻘدم ُ
ينظمه التحالف من أجل تعزيز الصحة.

الساعة ١٤,٠٠-١٢,٣٠
الﻘاعة VIII

الساعة ١٩,٣٠-١٨,٠٠
الﻘاعة VII
الساعة ١٩,٥٠-١٩,٠٠
الﻘاعة IX

لنكن واقعيين :الصـ ـ ـ ــحة الجنسـ ـ ـ ــية واﻹنجابية للمراهﻘين ،وحﻘوقهم ،ورﻓاهيتهم .تنظمه وﻓود
ٍ
كل من موزامبيق والبرتغال وسلوﻓينيا وأوروغواي.

الوقاية من اﻷمراض :دور الرعاية الص ـ ــحية اﻷولية ﻓﻲ تحﻘيق التغطية الص ـ ــحية الش ـ ــاملة
المستدامة .تنظمه وﻓود ٍ
كل من البحرين ٕواستونيا وعمان وباكستان وتركيا.

التعاون المش ـ ـ ـ ــترك بين الﻘطاعات والدور الﻘيادي ﻓﻲ الربط بين مجالﻲ الطاقة والص ـ ـ ـ ــحة.
تنظمه مؤسسة اﻷمم المتحدة.

اﻻثنين ٢٧ ،أيار /مايو ٢٠١٩
الساعة ١٨,٥٠-١٨,٠٠
الﻘاعة IX
الساعة ١٩,٥٠-١٩,٠٠
الﻘاعة IX

تضررة باﻷزمات
الم ّ
بناء الﻘدرة علﻰ الصمود وتعزيز اﻷمن الصحﻲ العالمﻲ ﻓﻲ السياقات ُ
عبر اﻻستثمار ﻓﻲ العاملين الصحيين المجتمعيين .تنظمه ك ٌل من مؤسسة أمريف المعنية
بالصحة ﻓﻲ أﻓريﻘيا ،ولجنة اﻹنﻘاذ الدولية.

اﻷس ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية اليوم :أحدث المعلومات عن العواقب اﻹنس ـ ـ ـ ـ ــانية للحرب النووية ،ودور
الطب ﻓﻲ الوقاية منها .تنظمه رابطة اﻷطباء الدولية لمنع نش ـ ـ ـ ـ ـ ــوب حرب نووية ،واﻻتحاد
العالمﻲ لجمعيات الصحة العمومية ،والجمعية الطبية العالمية.

جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون .
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N° 3

اﻻجتماعات اﻷخرى

أُبلِغت اﻷمانة بأن اﻻجتماعات التالية ستُعﻘد أثناء انعﻘاد جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين.
اﻷربعاء ٢٢ ،أيار /مايو ٢٠١٩
الساعة ٨,٤٥-٧,٤٥
الﻘاعة VII
الساعة ٨,٥٠-٨,٠٠
الﻘاعة كونكورديا ٤
الساعة ٨,٥٠-٨,٠٠
الﻘاعة IV
الساعة ٨,٥٠-٨,٠٠
الﻘاعة XVI
الساعة ٨,٤٥-٨,١٥
الﻘاعة IX
الساعة ٨,٤٥-٨,١٥
الﻘاعة XXIII
الساعة ٨,٥٠-٨,٣٠
الﻘاعة VIII
الساعة ١٤,٠٠-١٢,٣٠
الﻘاعة كونكورديا ١
الساعة ١٤,١٥-١٢,٤٥
الﻘاعة XXIII

اجتمــاع وﻓود الــدول اﻷعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ﻓﻲ إقليم اﻷمريكتين )المكتــب اﻹقليمﻲ لﻸمريكتين/
مجموعة اﻷمريكتين(
اجتماع مجموعة بلدان الشمال اﻷوروبﻲ.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ إقليم جنوب شرق آسيا التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ اﻹقليم اﻷﻓريﻘﻲ التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ اﻹقليم اﻷوروبﻲ التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة.
اجتماع وزراء الصحة ﻓﻲ إقليم المحيط الهادئ ووزراء الصحة ﻓﻲ منطﻘة الكاريبﻲ.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ اﻹقليم اﻷوروبﻲ التابع للمنظمة.

الخميس ٢٣ ،أيار /مايو ٢٠١٩
الساعة ٨,٤٥-٧,٤٥
الﻘاعة VII
الساعة ٨,٥٠-٨,٠٠
الﻘاعة كونكورديا ٤
الساعة ٨,٥٠-٨,٠٠
الﻘاعة IV
الساعة ٨,٥٠-٨,٠٠
الﻘاعة XVI
الساعة ٨,٤٥-٨,١٥
الﻘاعة IX
الساعة ٨,٤٥-٨,١٥
الﻘاعة XXIII
الساعة ٨,٥٠-٨,٣٠
الﻘاعة VIII
الساعة ١٤,٠٠-١٣,٠٠
الﻘاعة X

اجتمــاع وﻓود الــدول اﻷعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ﻓﻲ إقليم اﻷمريكتين )المكتــب اﻹقليمﻲ لﻸمريكتين/
مجموعة اﻷمريكتين(
اجتماع مجموعة بلدان الشمال اﻷوروبﻲ.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ إقليم جنوب شرق آسيا التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ اﻹقليم اﻷﻓريﻘﻲ التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ اﻹقليم اﻷوروبﻲ التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة.
اجتماع لمجموعة أوروبا الغربية والمجموعات اﻷخرى.

جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون .
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الجمعة ٢٤ ،أيار /مايو ٢٠١٩
الساعة ٨,٤٥-٧,٤٥
الﻘاعة VII
الساعة ٨,٥٠-٨,٠٠
الﻘاعة كونكورديا ٤
الساعة ٨,٥٠-٨,٠٠
الﻘاعة IV
الساعة ٨,٥٠-٨,٠٠
الﻘاعة XVI
الساعة ٨,٤٥-٨,١٥
الﻘاعة IX
الساعة ٨,٤٥-٨,١٥
الﻘاعة XXIII
الساعة ٨,٥٠-٨,٣٠
الﻘاعة VIII
الساعة ١٤,٠٠-١٣,٠٠
الﻘاعة كونكورديا ٤

اجتماع وﻓود الدول اﻷعضـ ـ ــاء ﻓﻲ إقليم اﻷمريكتين )المكتب اﻹقليمﻲ لﻸمريكتين /مجموعة
اﻷمريكتين(.
اجتماع مجموعة بلدان الشمال اﻷوروبﻲ.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ إقليم جنوب شرق آسيا التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ اﻹقليم اﻷﻓريﻘﻲ التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ اﻹقليم اﻷوروبﻲ التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة.
اجتماع لمجموعة أوروبا الغربية والمجموعات اﻷخرى.

السبت ٢٥ ،أيار /مايو ٢٠١٩
الساعة ٨,٥٠-٨,٠٠
الﻘاعة كونكورديا ٤
الساعة ٨,٥٠-٨,٠٠
الﻘاعة IV
الساعة ٨,٥٠-٨,٠٠
الﻘاعة XVI
الساعة ٨,٤٥-٨,١٥
الﻘاعة IX
الساعة ٨,٤٥-٨,١٥
الﻘاعة XXIII
الساعة ٨,٥٠-٨,٣٠
الﻘاعة VIII
الساعة ١٤,٠٠-١٣,٠٠
الﻘاعة XV

اجتماع مجموعة بلدان الشمال اﻷوروبﻲ.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ إقليم جنوب شرق آسيا التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ اﻹقليم اﻷﻓريﻘﻲ التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ اﻹقليم اﻷوروبﻲ التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة.
اجتماع لمجموعة أوروبا الغربية والمجموعات اﻷخرى.

اﻻثنين ٢٧ ،أيار /مايو ٢٠١٩
الساعة ٨,٥٠-٨,٠٠
الﻘاعة كونكورديا ٤
الساعة ٨,٥٠-٨,٠٠
الﻘاعة IV
الساعة ٨,٥٠-٨,٠٠
الﻘاعة XVI
الساعة ٨,٤٥-٨,١٥
الﻘاعة IX

اجتماع مجموعة بلدان الشمال اﻷوروبﻲ.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ إقليم جنوب شرق آسيا التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ اﻹقليم اﻷﻓريﻘﻲ التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.

جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون .
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الساعة ٨,٤٥-٨,١٥
الﻘاعة XXIII
الساعة ٨,٥٠-٨,٣٠
الﻘاعة VIII
الساعة ١٤,٠٠-١٣,٠٠
الﻘاعة كونكورديا ٤

اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ اﻹقليم اﻷوروبﻲ التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة.
اجتماع لمجموعة أوروبا الغربية والمجموعات اﻷخرى.

الثﻼثاء ٢٨ ،أيار /مايو ٢٠١٩
الساعة ٨,٥٠-٨,٠٠
الﻘاعة كونكورديا ٤
الساعة ٨,٥٠-٨,٠٠
الﻘاعة IV
الساعة ٨,٥٠-٨,٠٠
الﻘاعة XVI
الساعة ٨,٤٥-٨,١٥
الﻘاعة IX
الساعة ٨,٤٥-٨,١٥
الﻘاعة XXIII
الساعة ٨,٥٠-٨,٣٠
الﻘاعة VIII
الساعة ١٤,٠٠-١٣,٠٠
الﻘاعة كونكورديا ٤

اجتماع مجموعة بلدان الشمال اﻷوروبﻲ.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ إقليم جنوب شرق آسيا التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ اﻹقليم اﻷﻓريﻘﻲ التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ اﻹقليم اﻷوروبﻲ التابع للمنظمة.
اجتماع وﻓود الدول اﻷعضاء ﻓﻲ إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة.
اجتماع لمجموعة أوروبا الغربية والمجموعات اﻷخرى.

جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون .
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الترتيبات الخاصة بإجراء المناﻗشات ﻓﻲ الجلسات

الجلسة العامة .موضوع المناﻗشة العامة" :التغطية الصحية الشاملة :عدم ترك أحد يتخلف عن الركب"

طلب الﻘرار ج ص ع ،٢١-٥٢بشــأن إصــﻼح جمعية الصــحة ،أن يتخذ المدير العام الترتيبات المناســبة ﻹجراء النﻘاش
ويرجﻰ من
ﻓﻲ جلسـ ــة عامة مﻘتضـ ــبة ،ولهذه الغاية ُش ـ ـ ﱢجع إلﻘاء البيانات الجماعية أو اﻹقليمية أثناء المناقشـ ــة العامةُ .
المندوبين أن يﻘص ــروا بياناتهم علﻰ خمس دﻗائق ) ٥٥٠كلمة( ﻓﻲ هذه المناقش ــة .ويمكن أن تمتد بيانات المجموعات
أو البيانات اﻹقليمية حتﻰ  ١٠دقائق.

وينبغﻲ للمنــدوبين الــذين يودون إدراج أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــائهم ﻓﻲ قــائمــة المتحــدثين ﻓﻲ إطــار المنــاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العــامــة إخطــار إدارة
اﻷجهزة الرئ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ــة والعﻼق ـ ــات الخ ـ ــارجي ـ ــة وذل ـ ــك عن طريق البري ـ ــد اﻹلكترونﻲ ) (riggj@who.intأو الف ـ ــاكس
رقم .+٤١ (٠)٢٢ ٧٩١ ٤١٧٣
وينبغﻲ إرسـ ـ ــال نسـ ـ ــخ من البيانات التﻲ سـ ـ ــتُلﻘﻰ خﻼل المناقشـ ـ ــة العامة بالبريد اﻹلكترونﻲ ) (interpret@who.intأو
تسليمها إلﻰ مكتب مساعد أمين جمعية الصحة )الﻘاعة  .(A.671وعند إرسال النسخ بالبريد اﻹلكترونﻲُ ،يرجﻰ تحديد
اسم البلد وكتابة اسم الجلسة" :المناقشة العامة" ،ﻓﻲ "موضوع" الرسالة وﻓﻲ أعلﻰ البيان.

وع ـلــﻰ الـم ـن ـ ـ ــدوب ـيــن ال ـ ـ ــذيــن يــرغ ـبــون ﻓــﻲ نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ـي ـ ـ ــان ـ ـ ــات ـهــم ع ـلــﻰ ال ـمــوقــع اﻹل ـك ـتــرونــﻲ لـج ـمـعـي ـ ـ ــة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة
 ،http://apps.who.int/statements/WHA72/أن يرســلوها إلﻰ البريد اﻹلكترونﻲ التالﻲ،statements@who.int :
وأن يدرجوا ﻓﻲ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطر الخاص بالموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ﻓﻲ الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة اﻹلكترونية بند جدول اﻷعمال الذي يتعلق به البيان.
والمعلومات اﻹضاﻓية المﻘدمة علﻰ هذا النحو لن تُدرج ﻓﻲ المحضر الرسمﻲ للجلسة.

اﻻجتماعات اﻷخرى

تُتاح خدمات الترجمة الفورية إلﻰ اللغات الســت الرســمية )العربية والصــينية واﻹنكليزية والفرنســية والروســية واﻷســبانية(
ويرجﻰ من المندوبين إرسـ ـ ــال نسـ ـ ــخة من البيانات التﻲ يعتزمون إلﻘاءها
لمس ـ ــاعدة المندوبين علﻰ متابعة المناقش ـ ــاتُ .
بالبريد اﻹلكترونﻲ علﻰ  interpret@who.intأو تسليم نسخة ورقية إلﻰ الموظفين المسؤولين عن المؤتمر الموجودين
ﻓﻲ الﻘـاعـة قبـل إلﻘـاء البيـان بثﻼثين دقيﻘـة علﻰ اﻷقـل .وﻻ يمنع ذلـك المنـدوبين من إدخـال تعـديﻼت علﻰ البيـان أثنــاء
ويرجﻰ إدراج اس ــم البلد /المجموعة والجلس ــة )مثل
إلﻘائه ،ولكنه سـ ـ ُيَي ﱢسـ ـر المزيد من الوض ــوح والدقة ﻓﻲ جميع اللغاتُ .
الجلسـ ـ ــة العامة أو جلسـ ـ ــة اللجنة "أ" أو اللجنة "ب" أو جلسـ ـ ــة المجلس التنفيذي( ورقم بند جدول اﻷعمال ذي الصـ ـ ــلة
تحت عنوان "الموضوع" وﻓﻲ أعلﻰ البيان.

وينبغﻲ أﻻ تزيد مدة بيانات اﻷﻓراد التﻲ تُلﻘﻰ ﻓﻲ اللجنتين "أ" و"ب" علﻰ دقيﻘتين ) بواقع  ٢٢٠كلمة( ،وأﻻ تزيد بيانات
ويرجﻰ من المندوبين التحدث أثناء إلﻘاء البيانات بالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعة المعتادة،
المجموعات علﻰ خمس دقائق ) ٥٥٠كلمة(ُ .
حيث إن التحدث بسـ ـ ــرعة قد يعوق وضـ ـ ــوح الترجمة ودقتها .وتُعامل البيانات المﻘدمة مسـ ـ ــبﻘًا علﻰ أنها س ـ ـ ـرية ويجري
التحﻘق من مطابﻘتها للبيانات التﻲ ُيدلﻰ بها ﻷغ ارض المحضر الرسمﻲ.

وع ـلــﻰ الـم ـن ـ ـ ــدوب ـيــن ال ـ ـ ــذيــن يــرغ ـبــون ﻓــﻲ نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ـي ـ ـ ــان ـ ـ ــات ـهــم ع ـلــﻰ ال ـمــوقــع اﻹل ـك ـتــرونــﻲ لـج ـمـعـي ـ ـ ــة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة
 ،http://apps.who.int/statements/WHA72/أن يرســلوها إلﻰ البريد اﻹلكترونﻲ التالﻲ،statements@who.int :
وأن يدرجوا ﻓﻲ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطر الخاص بالموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ﻓﻲ الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة اﻹلكترونية بند جدول اﻷعمال الذي يتعلق به البيان.
والمعلومات اﻹضاﻓية المﻘدمة علﻰ هذا النحو لن تُدرج ﻓﻲ المحضر الرسمﻲ للجلسة.

بيانات الجهات الفاعلة غير الدول ﻓﻲ جمعية الصحة
يمكن للجهات الفاعلة غير الدول ذات العﻼقات الرس ـ ـ ـ ــمية مع المنظمة أن تطلب إلﻘاء كلمة ﻓﻲ اللجنة "أ" أو اللجنة "ب"
لجمعية الص ـ ــحة ﻓﻲ إطار البنود التﻘنية التﻲ تتمتع ﻓيها بخبرات خاص ـ ــة .وينبغﻲ للجهات الفاعلة غير الدول التﻲ ترغب
ﻓﻲ إدراج أسـ ـ ـ ـ ـ ــمائها ﻓﻲ قائمة المتحدثين أن تخطر أمانة إدارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـراكات والجهات الفاعلة غير الدول عن طريق البريد
اﻹلكترونﻲ ) (nsastatements@who.intﻓﻲ موعد أقصـ ــاه السـ ــاعة  ٨,٠٠ص ـ ــباحًا من اليوم المحدد للجلسـ ــة المعنية.
والجهات الفاعلة غير الدول يمكنها أن تﻘدم هذه البيانات ﻓﻲ وقت س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق كﻲ تنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرها اﻷمانة علﻰ موقع إلكترونﻲ
م ــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص ،وهـ ــﻲ م ـ ـ ــدعـ ــوة إلـ ــﻰ ال ــتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـي ـ ـ ــل عـ ـلـ ــﻰ ال ـ ـمـ ــوقـ ــع اﻹلـ ـكـ ـتـ ــرونـ ــﻲ مـــن خـــﻼل ال ـ ـ ارب ــط الـ ـت ـ ـ ــال ــﻲ:
 .https://extranet.who.int/nonstateactorsstatements/وينبغﻲ أﻻ تزيد مدة هذه البيانات علﻰ الدقيﻘة ونصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
الدقيﻘة ) بواقع  ٢٠٠كلمة(.
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N° 3

ﻗائمة مؤﻗتة بأسماء المتحدثين ﻓﻲ المناﻗشة العامة ﻓﻲ إطار الجلسات العامة

كيريباتﻲ
إسواتينﻲ
نيوزيلندا
سيراليون
جورجيا
رواندا
سيشيل
تركمانستان
غانا
بابوا غينيا الجديدة
جزر الﻘمر
سانت كيتس ونيفيس
جيبوتﻲ
البحرين
غينيا اﻻستوائية
ليسوتو
كابو ﻓيردي

)سيتحدث مندوب كابو ﻓيردي بالنيابة عن جماعة البلدان الناطﻘة بالبرتغالية /كومنولث
البلدان الناطﻘة بالبرتغالية(

جامايكا
سانت لوسيا
إثيوبيا
آذربيجان
سان تومﻲ وبرينسيبﻲ
جمهورية ﻻو الديمﻘراطية الشعبية
بلغاريا
جزر سليمان
بنما
بوتان
بربادوس
تيمور -لشتﻲ
سانت ﻓنسنت وغرينادين
جزر كوك
ناورو
بليز
بنن
مدغشﻘر
هايتﻲ
غينيا  -بيساو
ألبانيا
توﻓالو
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بوروندي
غينيا
النيجر
غامبيا
نيكاراغوا
بوركينا ﻓاسو
جمهورية أﻓريﻘيا الوسطﻰ
تشاد
ﻓلسطين
الكرسﻲ الرسولﻲ
اﻻتحاد اﻷﻓريﻘﻲ
اﻻتحاد البرلمانﻲ الدولﻲ
نظام ﻓرسان مالطة
منظمة التعاون اﻹسﻼمﻲ

= = =

جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون .

قصر اﻷمم ،جنيف ٢٨-٢٠ ،أيار /مايو ٢٠١٩

N° 3

العدد ٣

- 20 -

N° 3

 -٨التبليغات
التسهيﻼت
مخصص للمندوبين الموﻓدين لحضور جمعية الصحة لغرض تلبية احتياجاتهم
يوجد مركز ﻹنجاز اﻷعمال ﻓﻲ الﻘاعة A.821
ّ
من معالجة النصوص وتصوير المستندات.
مجانًا خدمة التوصيل باﻹنترنت ﻻسلكيًا ﻓﻲ جميع المناطق المشتركة من قصر اﻷمم.
وتُتاح ّ
–
–

الموقع اﻹلكترونﻲ لمنظمة الصحة العالمية:
موقع وثائق جمعية الصحة والمجلس التنفيذيhttp://www.who.int/gb/e/index.html :
http://www.who.int

المنتجات اﻹعﻼمية والتذكارية لمنظمة الصحة العالمية المعروضة للبيع
يوجد متجر بيع مطبوعات منظمة الصــحة العالمية ﻓﻲ قصــر اﻷمم بﻘاعة "كونكورديا" الجديدة الواقعة بين البوابتين  ١٣و،١٥
وتُتاح ﻓيه للبيع أحدث المطبوعات والمنتجات اﻹعﻼمية الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن المنظمة ومكاتبها اﻹقليمية بتخفيض قدره  ،٪٥٠كما
تُعرض ﻓيه تذكارات المنظمة .ويفتح متجر المنظمة ﻓﻲ قصـــر اﻷمم أبوابه من الس ــاعة  ٩,٠٠إلﻰ الس ــاعة  ١٦,٣٠يومي ًا من
اﻻثنين إلﻰ الجمعة ،بينما يفتح متجرها الكائن ﻓﻲ مﻘر المنظمة الرئيسﻲ أبوابه من الساعة  ٩,٠٠إلﻰ الساعة .١٦,٣٠

البريد الشخصﻲ
بالتوجه كل يوم إلﻰ
كرموا
ّ
ُيرجﻰ من المندوبين وممثلﻲ المنظمات غير الحكومية ذات العﻼقات الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمية مع المنظمة أن يت ّ
الموجهة إليهم.
مكتب اﻻستعﻼمات ﻻلتﻘاط بريدهم الشخصﻲ والرسائل والدعوات
ّ

الخدمات الطبية

بإمكان المندوبين الذين تلزمهم عناية طبية اﻻتصال علﻰ رقم الهاتف التالﻲ.+٤١ (٠)٢٢ ٧٩١ ٣٠٤٠ :

تطبيق جمعية الصحة العالمية اﻹلكترونﻲ
يتيح أمامكم تطبيق جمعية الصحة العالمية إمكانية الحصول علﻰ أحدث المعلومات عن برنامج عمل جمعية الصحة العالمية
الثانية والسـ ـ ـ ــبعين واﻻطﻼع علﻰ وثائﻘها مباش ـ ـ ـ ـرة علﻰ جهازكم المحمول .لذاُ ،يرجﻰ البحث ﻓﻲ ركن "اﻷجهزة الرئاسـ ـ ـ ــية" من
المبين أدناه مســح ًا ضــوئيًا لغرض تنزيل التطبيق علﻰ جهازكم المحمول.
المتجر اﻹلكترونﻲ أو مســح رمز اﻻســتجابة السـريعة ّ
هذا ،ويمكن الحصــول علﻰ هوية التعريف وكلمة المرور الﻼزمتين ﻻســتخدام التطبيق من المكان المجاور لمﻘصــورة التســجيل
بجمعية الصحة العالمية ،وذلك اعتبا اًر من يوم  ١٨أيار /مايو.

بث الوﻗائع ﻓيديوياً
ّ
بث ﻓيديوياً وقائع الجلس ـ ــات العامة وجلس ـ ــات اللجنتين "أ" و"ب" عبر ش ـ ــبكة اﻹنترنت بلغات اﻷمم المتحدة الس ـ ــت ،ويمكن
س ـ ــتُ ّ
مش ــاهدة بثّها إلكترونياً علﻰ حواس ــيب ماك والحواســيب الش ــخصــية وعلﻰ جميع اﻷجهزة المحمولة بما ﻓيها ،أجهزة آيفون وآيباد
وأندرويد والهواتف المدعمة ببرنامج ويندوز.
https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly/seventy-second-world-health-assembly
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