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 السبعونالعالمية الثانية و جمعية الصحة 
  

  N° 4  ٤العدد 
  May 2019 23 ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٣

  
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٣ الخميسبرنامج االجتماعات المعقودة يوم 
  

  الوقت
  

  اللجنة "أ"
  XVIIIالقاعة 

  "باللجنة "
  XVIIالقاعة 

  الجلسة الثانية  السادسة الجلسة  ٩‚٠٠
  الجلسة الثالثة  ابعةالجلسة الس  ١٤,٣٠

  
 إطـــار في الرئـــاســــــــــيـــة األجهزة اجتمـــاعـــات عقـــد  المحتويات

  الورق عن االستغناء
  برنامج عمل جمعية الصحة  -١
  تقرير عن االجتماعات  -٢
  الجلسات اإلعالمية التقنية  -٣
  االحداث الجانبية  -٤
  االجتماعات األخرى  -٥
  الترتيبات الخاصة بإجراء المناقشات في الجلسات  -٦
  التبليغات  -٧

طبقــًا لمــا اتفق عليــه المجلس التنفيــذي في دورتــه الثــالثــة واألربعين 
، فــإن اجتمــاعــات األجهزة ٢٠١٨  بعــد المــائــة المعقودة بــأيــار/ مــايو

ــبقًا  ــتغناء عن الورق ما لم ُتقدم مســـ ـــُتعقد في إطار االســـ الرئاســـــية ســ
ــُيزّود كل  طلبات بشـــأن الحصـــول على الوثائق في نســـخ ورقية. وسـ

ـــتخدام الوثائق الرقمية، ويمكن وف ـــ ــ ـــ ـــ د بجهاز لوحي واحد تعزيزًا السـ
ة العالمية في حالحصــول على هذا الجهاز أثناء انعقاد جمعية الصــ

مكتب توزيع الوثائق الكائن بمكتب األمم المتحدة في جنيف، وذلك 
ــاعة  ٢٠اعتبارًا من يوم  ــ ـــ ــ ــــ ويجب . ٨,٠٠أيار/ مايو في تمام الســـ

توزيع الوثـــائق مع انتهـــاء أعمـــال دورة إرجـــاع الجهـــاز إلى طـــاولـــة 
  .٢٠١٩أيار/ مايو  ٣٠المجلس التنفيذي يوم 

  
  األمن

ــــاؤل أي لديكم كان إذا أو طارئة، أمنية حالة أية مكواجهتإذا  ــ ـــ ـــ ــالفُيرجى  جنيف، في وجودكم أثناء أمنكم عن خاص تســـ ـــ ـــ ـــ ــ  بمكتب االتصــ
ــــحة منظمة في المناوب الموظف /األمن ــ ــــاً  ونود+. ٤١) ٠(٢٢ ٧٩١ ١١١٧التالي:  الهاتفقم ر  على العالمية الصـ  بأن نذكركم أن أيضـــ

 نرومو ي ممن سواء،حد  على والمارة المركبات على مشددة أصبحت قد العالمية الصحة جمعية انعقادمدة  طوال األمنيالتفتيش  عمليات
ــر إلى الدخول ـــ ــ ـــ ـــحكم، فإننا عليه وبناءً . المؤتمرات قاعات فيها توجد التي والمناطق األمم قصـ ــ ـــ ــ  الهوية إثبات وثائق معكم واجلبت بأن ننصـ
  .العالمية الصحة جمعية فيها سُتعقد التي المنطقةالالزمة تسهيًال لدخولكم إلى  االعتماد ووثائق

  
  مشاورة غير رسمية

  .واللقاحات األدوية إتاحة ٧-١١البند 
حات والمنتجات مشـــروع قرار مقترح بشـــأن: تحســـين الشـــفافية في أســـواق األدوية واللقا

  والتكنولوجيات األخرى المتصلة بالصحة.
  )٢/مؤتمر /أ/٧٢ج(الوثيقة 

  ١٣,٠٠-٩,٠٠الساعة   XXIVالقاعة 
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  جمعية الصحة عمل برنامج  -١
  

  
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٣الخميس، 

  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  - XVIIIالقاعة                              الجلستان السادسة والسابعة للجنة "أ"
  

  "أ" للجنةثاني ال التقرير مسودة  -
  وفيها ثالثة قرارات بعنوان: (مسودة) ٧٢/٧٠ج الوثيقة  
  الرعاية الصحية األولية -  
ــــحيون العاملون  -   ـــــحية الرعاية مقدمي من المجتمعيون الصـــ  الفرص: األولية الصــ

  والتحديات
ـــير  -   ــ ـــــ ــتوى الرفيع لالجتماع التحضــ ـــ ــ  المعني المتحدة مملأل العامة للجمعية المســـــ

  الشاملة الصحية بالتغطية

  االستراتيجية ذات األولويةالمسائل   (تابع) ١١البند 

  األطفال شلل  -  ٣-١١البند 
  شلل األطفال  استئصال  •

  ٧٢/٩جالوثيقة 
  األطفال شلل مجال في االنتقال  •

  ٧٢/١٠جالوثيقة 

  المناخ وتغّير والبيئة الصحة  -  ٦-١١البند 
  ٧٢/١٦وج ٧٢/١٥جالوثيقتان 

ــتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعنية   -  ٨-١١البند  ــ ـــ ــ ـــ متابعة االجتماعات الرفيعة المســ
  بالمسائل المتعلقة بالصحة

  مقاومة مضادات الميكروبات  •  
  ١١ق١٤٤م ت، القرار ١سجالت/ /١٤٤/٢٠١٩م تو ٧٢/١٨جالوثيقتان   
  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها  •  
   ،١/سجالت /١٤٤/٢٠١٩ت مو ٧٢/١٩ج الوثيقتان  

  )١(١٤٤ت  م اإلجرائي المقرر
  السل إنهاء  •  
  ٧٢/٢٠ج الوثيقة  

    وٕاذا سمح الوقت:
  األخرى التقنية المسائل  ١٢البند 
  والمغشوشة النوعيـة المتدنيـة الطبيـة المنتجات بشأن األعضاء الدول آلية  -  ٢-١٢البند 

  ٧٢/٢٢ج الوثيقة  
    

  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  - XVIIالقاعة   للجنة "ب"تان الثانية والثالثة الجلس
  "ب" للجنة األول التقرير مسودة  -
  وفيها مقرر إجرائي واحد بعنوان:(مسودة)  ٧٢/٧١ج الوثيقة  
 القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية األرض في الصحية األحوال -  

  المحتل السوري الجوالن وفي الشرقية،
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  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  ١٦البند 
  الخارجي الحسابات مراجع تقرير  -  ١-١٦البند 

  ٧٢/٦٧وج ٧٢/٣٩ج الوثيقتان  
  يالداخل الحسابات مراجع تقرير  -  ٢-١٦البند 

  ٧٢/٦٧وج ٧٢/٤٠ج الوثيقتان  
  خليةوالدا الخارجية الحسابات مراجعة توصيات تنفيذ في الُمحرز التقدم  -  ٣-١٦البند 

  ٧٢/٦٧جو  ٧٢/٤١ج الوثيقتان  
  )١٤,٣٠(الساعة   تعيين مراجع الحسابات الخارجي  -  ٤-١٦البند 

  ٧٢/٤٢ج الوثيقة  

  الشؤون المالية  ١٥البند 
  ٢٠١٩-٢٠١٨ البرمجية الميزانية: المالي الوضع عن نبذة -  ١-١٥البند 

  ٧٢/٦٢جو  ٧٢/٣٤ج تانالوثيق    
 ذلك في بما ،٢٠١٩-٢٠١٨ للفترة والمالية يةالبرمج المنظمة تقارير -  ٢-١٥البند 

  ٢٠١٨ لعام المراجعة المالية البيانات
  ٥/معلومات /٧٢وج ٧٢/٦٢وج ٧٢/٣٦وج ٧٢/٣٥ج الوثائق    

 في المتأخرة األعضاء الدول ذلك في بما المقدرة، االشتراكات تحصيل حالة  -  ٣-١٥البند 
  الدستور من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر حد إلى اشتراكاتها سداد

  ٧٢/٦٦جو  ٧٢/٣٧ج الوثيقتان
  المتأخرات لتسوية الخاصة الترتيبات  -  ٤-١٥البند 

  ٧٢/٦٦جو  ٧٢/٦١وج ٧٢/٦٠جوثائق ال
  االشتراكات تقدير جدول  -  ٥-١٥البند 

  ٦ق١٤٤ت  م القرار، ١/سجالت /١٤٤/٢٠١٩ت مو ٧٢/٣٨جالوثيقتان 
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٤الجمعة، 
  ٩,٠٠الساعة  -قاعة الجمعية   ادسةالجلسة العامة الس

  ٧البند 
  

  الجوائز
  ١معلومات/ /٧٢جالوثيقة 

  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  ٦البند 
  ٧٢/٧٢ج ةالوثيق    

  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  ٨البند 
  "أ" للجنة األول التقرير مسودة  -
  وفيها قرار واحد بعنوان: (مسودة) ٧٢/٦٩ج الوثيقة  
  ٢٠٢١-٢٠٢٠ المقترحة البرمجية انيةالميز   -  
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في الجلسة  ٨ن البند مباشرة بعد االنتهاء م - XVIIIالقاعة   الجلستان الثامنة والتاسعة للجنة "أ"
  ١٤,٣٠الساعة العامة وفي 

  األولوية ذات االستراتيجيةالمسائل   (تابع) ١١البند 
  إتاحة األدوية واللقاحات  -  ٧-١١البند 

  ٢/مؤتمر /أ/٧٢جو  ٧٢/١٧ج الوثيقتان  

  المسائل التقنية األخرى  ١٢ البند
ـــات لتبــادل الجــائحــة األنفلونزا لمواجهــة التــأهــب إطــار -  ١-١٢البند  ــ ــ ـــ ــ ـــ  األنفلونزا فيروســ

  األخرى والفوائد اللقاحات إلى والتوصل
   ١ إضافة ٧٢/٢١وج ٧٢/٢١ج الوثائق  

  )٦(١٤٤ت م اإلجرائي المقرر ،١/سجالت /١٤٤/٢٠١٩ت مو
  الصحية البشرية الموارد -  ٣-١٢بند ال
  ٧٢/٢٤جو  ١إضافة  ٧٢/٢٣جو  ٧٢/٢٣ج الوثائق  

  والمهاجرين الالجئين صحة تعزيز  -  ٤-١٢البند 
  ١تنقيح  ٧٢/٢٥ج يقةالوث

  المرضى سالمة  -  ٥-١٢البند 
 المرضى سالمة بشأن العالمي العمل  

 ١٢ق١٤٤ت  م القرار، ١/سجالت /١٤٤/٢٠١٩ت مو ٧٢/٢٦جالوثيقتان 
 ةالصحي الرعاية مرافق في العامة والنظافة واإلصحاح المياه  

  ٥ق١٤٤ت  م القرار، ١/سجالت /١٤٤/٢٠١٩ت مو ٧٢/٢٧جالوثيقتان 

  

في الجلسة  ٨ن البند مباشرة بعد االنتهاء م - XVIIالقاعة   الخامسة للجنة "ب"الرابعة و الجلستان 
  ١٤,٣٠الساعة العامة وفي 

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

  ٧٢/٦٥وج ٧٢/٤٣ج الوثيقتان
  الدولية المدنية الخدمة لجنة تقرير -  ٢-١٧البند 

  ٧٢/٤٤جالوثيقة 
  الموظفين والئحة للموظفين األساسي النظام تعديالت -  ٣-١٧البند 

، ١سجالت/ /١٤٤/٢٠١٩م تو ٧٢/٤٥جالوثيقتان 
  ٨ق١٤٤ت مو ٧ق١٤٤ت  م  القراران

  العالمية الصحة منظمة لموظفي التقاعدية المعاشات لجنة في ممثلين تعيين -  ٤-١٧البند 
  ٧٢/٤٦جالوثيقة 

  المتحدة األمم لموظفي التقاعدية للمعاشات المشترك الصندوق مجلس تقرير -  ٥-١٧البند 
  ٧٢/٤٧جالوثيقة 
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  الشؤون اإلدارية والتنظيمية ومسائل تصريف الشؤون  ١٨البند 

 إصالح وتنفيذ التحّول، عمل برنامج فيها بما المنظمة، إصالح عمليات  -  ١-١٨البند 
  اإلنمائية المتحدة األمم منظومة

   ٧٢/٥٢وج ٧٢/٥١وج ٧٢/٥٠وج ٧٢/٤٩وج ٧٢/٤٨جالوثائق 
  ، ١/سجالت /١٤٣/٢٠١٨ت  مو ٤/معلومات /٧٢وج ٧٢/٦٤وج

  ، ١/سجالت /١٤٤/٢٠١٩ت  مو) ٧(١٤٣ت م اإلجرائي المقرر
  )٤(١٤٤ت مو) ٣(١٤٤ت م اإلجرائيان المقرران

  التعّددية اللغوية -  ٢-١٨البند 
  ٧٢/٥٣جالوثيقة 

  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  ٢٠البند 
  ] الوثيقة تصدر لم [

    
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٥السبت، 

  ٩,٠٠الساعة  - XVIIIالقاعة   الجلسة العاشرة للجنة "أ"

  المسائل التقنية األخرى  (تابع) ١٢البند 
  استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري -  ٦-١٢البند 

  ٧٢/٢٨الوثيقة ج
  لمراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراضا -  ٧-١٢البند 

  ١إضافة  ٧٢/٢٩جو  ٧٢/٢٩الوثيقتان ج
    

  ٩,٠٠لساعة ا - XVIIالقاعة   للجنة "ب" السادسةالجلسة 

  مسائل أخرى محالة من المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة  ١٩البند 
   ١إضافة  ١تنقيح  ٧٢/٥٤جو  ١تنقيح  ٧٢/٥٤ج ثائقالو 
 ١ تنقيح ٧٢/٥٥وج

  مسائل للعلم  ٢١البند 
ــحة العالمية ومؤتمر األطراف في تعزيز  -  ١-٢١البند  ــ ـــ ــ ــ ــ أوجه التآزر بين جمعية الصــ

  لمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغاتفاقية منظمة الصحة العا
  ٧٢/٥٧الوثيقة ج

  
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٧ثنين، اال 

  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  - XVIIIالقاعة   "أالجلستان الحادية عشرة والثانية عشرة للجنة "

  المسائل التقنية األخرى  (تابع) ١٢البند 
  )٢٠٣٠-٢٠١٦المراهق (االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل و  -  ٨-١٢البند 

  ٧٢/٣٠الوثيقة ج
  الرعاية أثناء الطوارئ والتعرض للرضوح -  ٩-١٢البند 

  ١إضافة  ١/أ/ مؤتمر/٧٢وج ١/أ/ مؤتمر/٧٢وج ٧٢/٣١ج الوثائق
  آثار تنفيذ بروتوكول ناغويا على الصحة العمومية -  ١٠-١٢البند 

  ٣/مؤتمر /أ/٧٢وج ٧٢/٣٢ج تانالوثيق
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  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  - XVIIالقاعة   ة للجنة "ب"الثامنو  السابعة الجلستان
  مسائل للعلم  (تابع) ٢١البند 

  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية -  ٢-٢١البند 
  ٧٢/٥٨الوثيقة ج

  التقارير المرحلية -  ٣-٢١البند 
  ٧٢/٥٩الوثيقة ج

ـــتراتيجي  ألف: ـــ ــأن المالريا ة االســ ــ ــ  ٢٠٣٠-٢٠١٦والغايات التقنية العالمية بشــ
  ))٢٠١٥( ٢-٦٨ع  ص  جالقرار (

  ))٢٠١٦( ٢١-٦٩ع  ص  جالتصدي لعبء الورم الفطري (القرار   باء:
  ))٢٠١١( ١٦-٦٤ع  ص  جاستئصال داء التنينات (القرار   جيم:
  (القرار  التخلص من اضطرابات عوز اليود بشكل دائم  دال:

  ))٢٠٠٧( ٢١-٦٠ج ص ع
  ))٢٠١٧( ١٣-٧٠ع  ص  ج(القرار  من الصمم وفقدان السمعالوقاية   هاء:
ــائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس في   واو: ـــ ــتراتيجية دمج تحليل المســـ ــ ــ اســ

  ))٢٠٠٧( ٢٥-٦٠ع  ص  جعمل المنظمة (القرار 
ـــتراتيجي لإلدارة الــدوليــة للمواد   زاي: ــ ـــ ــ ـــ ـــحــة في النهج االســ ــ ـــ ـــ ــ دور قطــاع الصــ

ــود لعــام  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــائيــة من أجــل تحقيق الهــدف المنشـ ومــا بعــده  ٢٠٢٠الكيمي
  ))٢٠١٧) (٢٣(٧٠ع  ص  جي (المقرر اإلجرائ

  ))٢٠١٤( ٢٠-٦٧ع  ص  جتعزيز نظم تنظيم المنتجات الطبية (القرار   حاء:
ــدم المحرز   طاء: ـــد (القرار التقـــ ــيــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــة على نحو رشـ ــال األدويــ ـــتعمـــ ــ ـــ ــ ـــ في اســ

  ))٢٠٠٧( ١٦-٦٠ع  ص  ج
  ))٢٠١٤( ١٨-٦٧ج ص ع(القرار الطب التقليدي (الشعبي)   ياء:

    
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨الثالثاء، 

  ٩,٠٠الساعة  - XVIIIالقاعة   "ألسة الثالثة عشرة للجنة "الج

  وضع القرارات والتقارير في صيغتها النهائية  

  ٩,٠٠الساعة  - XVIIالقاعة   للجنة "ب" التاسعةالجلسة 

  وضع القرارات والتقارير في صيغتها النهائية  

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

  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  (تابع) ٨البند 

  اختتام أعمال جمعية الصحة  ٩البند 
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  تقرير عن االجتماعات  -٢
  

  العامة الخامسةالجلسة 
  )المكسيك( لييرا فلوريس سوكورو السيدة المعالي صاحبة: الرئاسة مقعد في  

  والسبعين ثانيةال العالمية الصحة جمعية لرئيس األول النائب  

  )بوتان( وانغمو ديشين السيدة  ثم:  
  والسبعين الثانية العالمية الصحة جمعية لرئيس الخامس النائب  

  تقرير لجنة أوراق االعتماد  -
)، والذي اعتمدته جمعية ٧٢/٦٨ج الوثيقة( االعتماد أوراق لجنة تقرير الرئيسة تعرض  

  الصحة.
ـــة منوبناًء على دعوٍة    ــ ـــ ــ ــ الكلمة وقدم إلى  تيدروس الدكتور العام المديرذ ، أخالرئيســـ

ــحة في المملكة العربية الســــعودية، الدكتور  ، جائزة المنظمة الربيعة توفيقوزير الصــ
الخاصــة تقديرًا للنجاح الذي حققه برنامج المملكة العربية الســعودية لمكافحة تعاطي 

ــاره. وتلقى الدكتور الربيعة الجائز  ة، وألقى كلمة أمام جمعية التبغ وزيادة الوعي بمضــ
  الصحة.

  المناقشة العامة  (تابع) ٣البند 
ـــتأنفا   ــ ـــ ــــ تســ ــ  مندوب وهما المنبر، إلى األولين المتحدثين تودع ٣ البند في النظر ةالرئيســــ

ـــواتينيومندوب  كيريباتي ـــــ نيوزيلندا  من كلٍ  مندوبو المتحدثين هذين بعد الكلمة وتناول. إســ
ـــيشـــــــيل و  ــ ـــــيراليون وجورجيا وســ ــــتانتر وســ ــ ــانتو وغانا ورواندا وجزر القمر  كمانسـ ــ ــ  كيتس سـ

ـــوتو وكابو فيردي (الذي تحدث  ونيفيس ـــ ــ ـــ ــ ــــتوائية وليســ ـــ ــ ـــ وجيبوتي والبحرين وغينيا االســـ
 )بالبرتغاليـة الناطقة البلدان كومنولث /بالبرتغالية الناطقة البلدان جماعة عن بالنيابة

ـــيا وٕاثيوبيا و  ـــ ــانت لوســ ــ ـــ ــانو  آذربيجانوجامايكا وسـ ــــ ــــيبيوبري تومي ســ ــ  الو جمهوريةو  نســ
ــعبية الديمقراطية ــ ـــليمان وبنما وبوتان وباربادوس و  الشــ ــ ــــتي -تيموروبلغاريا وجزر سـ  لشــ

ـــانتو  ـــ ـــنت ســ ـــ ـــقر وهايتي وغينيا  وغرينادين فنســ ــ وجزر كوك وناورو وبليز وبنن ومدغشـــ
ـــاو وتوفالو وبوروندي وغينيا والنيجر وغامبيا ونيكاراغوا و  ـــ ــو بوركينابيســ ــ وجمهورية  فاســــ

ـــولي أفريقيا ا ــــي الرســـ ــطين والكرســ ــ ــــورينام وألبانيا وممثلون عن فلســ ـــاد وســ ـــطى وتشـــ لوســـ
ـــان مـالطـة ومنظمـة التعـاون  الـدولي البرلمـاني االتحـادواالتحـاد األفريقي و  ـــ ــ ــ ـــ ونظـام فرســـ

  .الداخلي النظام من ٥٧ مادةاإلسالمي. ومارست الصين حق الرد طبقًا لل
  وُأغِلق بند جدول األعمال، وُرِفعت الجلسة. 

  سة الرابعة للجنة "أ"الجل
  (أنغوال) لوتوكوتا فالينتيمسيلفيا باوال  الدكتورة  في مقعد الرئاسة:  

  ، نائب الرئيس)اليابان( سوزوكي ياسوهيروالدكتور   ثم:

  "أ" للجنة األول التقرير مسودة  -
 لاألو  التقرير مسودةباراغواي]) إلى قراءة  دعت الرئيسة المقرر (السيدة الورا بوردون [  

  :بعنوان واحد قرار وفيها) مسودة( ٧٢/٦٩ج الوثيقة، "أ" للجنة
  ٢٠٢١-٢٠٢٠ المقترحة البرمجية الميزانية -  
  
  
  
  

  واعُتِمد القرار، واعُتِمدت مسودة التقرير.
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  المسائل االستراتيجية ذات األولوية  (تابع) ١١البند 
  التغطية الصحية الشاملة  ٥-١١البند 

 الشاملة الصحية التغطية تحقيق أجل من األولية ةالصحي الرعاية توفير  •  

ـــة افتتحت   ـــ ــ ـــ ــ ــــة بند جدول األعمال بالنظر إلى النقطة األولى  الرئيسـ ـــــ ــ  الرعاية توفيرمناقشـــ
ـــحية ـــحية التغطية تحقيق أجل من األولية الصــ ـــاملة الصــ  في النظر إلى اللجنة، ودعت الشــ

ــروع القرار  ٧٢/١٢التقرير الوارد بالوثيقة ج على النحو الوارد في الوثيقة  ٩ق١٤٤ت مومشــ
  .المناقشة باب وُفتح. ١/سجالت /١٤٤/٢٠١٩ت م

ـــائل على األمانةوردت    . وأعطت الرئيســـــة الكلمة لألمانة التي قرأت المطروحة المســ
ــأن: ٩ق١٤٤ت مالتعديالت المقترح إدخالها على القرار  ، األولية الصـــــحية الرعاية بشــ

  والذي اعُتِمد بصيغته المعدلة.
ـــحيون العاملون  •   ــ ـــحية الرعاية مقدمي من المجتمعيون الصـــ ـــ : األولية الصــ

  والتحديات الفرص
ـــروع القرار  ٧٢/١٣ج الوثيقةب الوارد التقريرُطِلب من اللجنة النظر في    ــــ ـــ  ٤ق١٤٤ت  مومشـ

ـــحيون العاملون ـــ ـــــحية الرعاية مقدمي من المجتمعيون الصـ  والتحديات الفرص: األولية الصــ
ـــجالت /١٤٤/٢٠١٩ت مالوثيقة على النحو الوارد في  ــور وُدِعي. ١/ســ ــ  اإلدالء إلى الحضـ

  .بتعليقاتهم
ــــــة،    ــيق نظراً وأعلنت الرئيســ ـــــ ـــت التحدث، أن الوفود التي طلبت الوقت لضـ ــ ــ في  الكلمة أخذسـ

  بداية الجلسة القادمة عند استئناف مناقشة هذا البند الفرعي.
  وُرِفعت الجلسة.  

    الجلسة الخامسة للجنة "أ"

  (أنغوال) لوتوكوتا فالينتيمسيلفيا باوال  الدكتورةقعد الرئاسة: في م  

  االستراتيجية ذات األولويةالمسائل   (تابع) ١١البند 

  التغطية الصحية الشاملة  (تابع) ٥-١١البند 

   الفرص: األولية الصـــحية الرعاية مقدمي من المجتمعيون الصـــحيون العاملون 
  والتحديات

ــــة هذا    الوفودالبند الفرعي من جدول األعمال، وُدعيت إلى أخذ الكلمة  ُأعيد فتح مناقشـــ
 المســائل على األمانة وردتفي إطار هذه النقطة.  التحدثفي وقت ســابق  طلبت التي

 نيالصـــحي العاملينبشـــأن  ٤ق١٤٤ت ممشـــروع القرار  اآلراء بتوافق، واعُتِمد المطروحة
، على النحو الوارد والتحديات لفرصا: األولية الصـــــحية الرعاية مقدمي من نيالمجتمعي

  .١/سجالت /١٤٤/٢٠١٩ت مفي الوثيقة 
   ــير ــ ـــ ــ ــتوى الرفيع لالجتماع التحضـ ــ ــ ـــ  المعني المتحدة لألمم العامة للجمعية المسـ

  الشاملة الصحية بالتغطية
 التقريرفي إطار النقطة الثالثة من هذا البند الفرعي، استرعت الرئيسة انتباه اللجنة إلى   

ــروع ٧٢/١٤ج لوثيقةبا الوارد ــ ــ ـــ ــ ــ على النحو الوارد في الوثيقة  ١٠ق١٤٤ت م القرار ومشـ
 ردت، وبناًء على دعوٍة من الرئيســة المناقشــة باب وُفتح. ١/ســجالت /١٤٤/٢٠١٩ت  م

ـــائل على األمانة ــ ــروع القرار، المطروحة المســـ ــ ـــ بالتالي هذا  وُأغِلق. واعتمدت اللجنة مشـ
  .األعمال جدولمن  بندال

  

  

  .لسةالج وُرِفعت
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  الجلسة األولى للجنة "ب"
 السيد هربرت بارنارد (هولندا) الرئيس:  

 افتتاح أعمال اللجنة ١٣البند 

ــًا للمــادة   ــحــة العــالميــة، انتخبــت اللجنــة الــدكتورة كــارين  ٣٤طبق ـــــ ــ ـــ ــداخلي لجمعيــة الصــ من النظــام ال
ـــــــيد عبد اهللا أمين (ملديف) نائبين للرئيكامب-غوردون ـــ ــ س، والدكتور أحمد جان نعيم ل (غيانا) والســ

 (أفغانستان) مقررًا.

ــــاركة دون   ـــ ــ ــ ـــور والمشـــ ـــ ــ ـــ ــ وُأعطيت الكلمة ألحد الوفود الذي طلب دعوة االتحاد األوروبي إلى الحضـ
ـــيمات األخرى، التي  ـــياغة أو التقسـ ــات أو اللجان الفرعية أو أفرقة الصـ تصــــويت في مداوالت الجلســ

 تتناول المسائل التي تقع ضمن اختصاصاته، في جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين.

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

ـــــروع المقرر اإلجرائي الوارد في   ــ ـــ ــ ــــة البند ودعا اللجنة إلى النظر في مشــ ـــ ــ ــ افتتح الرئيس باب مناقشـــ
الوثيقة ج٧٢/ب/ مؤ تمر/١ بشأن األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 

 الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل.

ــحب الرئيس حرفًا كي يحدد  ٧٢وطبقا للمادة   ــماء. وســـ ــويت بنداء األســـ من النظام الداخلي، تم التصـــ
ــويت، وكان حرف " ــ ـــوتًا مؤي ٩٦". وأســـــــفر التصـــــــويت عن Qأول بلد للتصـــ ـــوتًا  ١١دًا مقابل صــــ ــ صــ

 دولة عضوًا، على النحو التالي: ٥٦دولة عضوًا عن التصويت وتغيب  ٢١معارضًا، مع امتناع 

ـــوات المؤيدة:   ـــتان والجزائر وأندورا وأنغوال واألرجنتين و األصــ ــ ذربيجان وجزر البهاما والبحرين آأفغانســ
ـــنة والهرســــك وبوتســــوانا  دة القومياتالمتعدبوليفيا دولة وبنغالديش وبيالروس وبلجيكا وبوتان و  والبوسـ

الديمقراطية وبروني دار الســـالم وتشـــاد وشـــيلي والصـــين وكوســـتاريكا وكوبا وقبرص وجمهورية كوريا 
وجيبوتي وٕاكوادور ومصـــر والســـلفادور وفنلندا وفرنســـا واليونان وغينيا وغيانا وآيســـلندا والهند  الشـــعبية

والعراق وأيرلندا وجامايكا واليابان واألردن وكازاخستان والكويت  الميةاإلس إيرانجمهورية وٕاندونيسيا و 
ـــيوس  ـــــ ـــ ـــــمبرغ وماليزيا وملديف ومالي ومالطة وموريتانيا وموريشـــ ـــــــ ــتان ولبنان وليبيا ولكسـ ــ ــ ـــ ــ وقيرغيزســ
ــيــك ومونــاكو والمغرب وموزامبيق ونــاميبيــا ونيوزيلنــدا ونيكــاراغوا والنيجر ونيجيريــا والنرويج  ــ ـــ ــ والمكســـــ

ــــتان وبنما وباراغواي وبيرو وبولندا والبرتغال وقطر وجمهورية كوريا واالتحاد الروســــــي وعمان وباك ســ
ســبانيا أوالمملكة العربية الســعودية والســنغال وصــربيا وســنغافورة وســلوفينيا والصــومال وجنوب أفريقيا و 
ــتان وتايلند ــورية وطاجيكســ وتونس  وســــري النكا والســــودان والســــويد وســــويســــرا والجمهورية العربية الســ

 وتركيا واإلمارات العربية المتحدة وأوروغواي وأوزبكستان وفييت نام واليمن وزمبابوي.

أستراليا والبرازيل وكندا وتشيكيا وألمانيا وغواتيماال وهندوراس وهنغاريا وٕاسرائيل  األصوات المعارضة: 
 يات المتحدة األمريكية.والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والوال

ــا وبنن وبلغاريا وكولومبيا وكرواتيا والدانمرك والجمهورية  الممتنعون عن التصــــــويت:  ـــــ أرمينيا والنمسـ
ــتونيا وغابون وٕايطاليا وكيريبا ــــ ـــود وهولندا  تيالدومينيكية وٕاســ ـــ ـــقر والجبل األســ والتفيا وليتوانيا ومدغشـــــ

 كيا.والفلبين ورومانيا وسان تومي وبرينسيبي وسلوفا

ـــــو وبوروندي وكابو فيردي وكمبوديا  المتغيبون:  ــ ألبانيا وأنتيغوا وبربودا وبربادوس وبليز وبوركينا فاســ
ــتوائيــة  ـــ ــ والكــاميرون والكونغو وجزر كوك وكوت ديفوار وجمهوريــة الكونغو الــديمقراطيــة وغينيــا االســـــــ

ــواتيني وٕاثيوبيا وفيجي وجورجيا وغانا وغرينادا وهايتي وك ــ ـــ ــ ينيا وجمهورية الو الديمقراطية وٕاريتريا وٕاسـ
ــــــوتو وليب ــ ـــعبية وليسـ ـــ ــ ــــــال يالشـ ــ ومنغوليا وميانمار  الموحدةميكرونيزيا اليات و و ريا ومالوي وجزر مارشـ

ـــــــانت  ــــانت كيتس ونيفس وسـ ــ ـــمالية وباالو وجمهورية مولدوفا ورواندا وســ ـــ وناورو ونيبال ومقدونيا الشــ
وجزر ســليمان وســورينام ينو وســيشــيل وســيراليون غرينادين وســاموا وســان مار لوســيا وســانت فنســنت و 

ــتان وتوفالو وأوغندا وجمهورية تنزانيا ل -وتيمور  ــ ــ ـــ ــ ـــتي وتوغو وتونغا وترينيداد وتوباغو وتركمانســ ــ ــ ـــ ــ شـ
 المتحدة وفانواتو وزامبيا.

ـــــــتخدم أحد   ــــــويتهم بموجب المادة ٧٥ من النظام الداخلي، واســـ ــ ــــيراً  لتصــ ــ ــ ـــبعة مندوبين تفســ ــ ـــ وقدم ســ
 المندوبين حق الرد. وُأِقر مشروع المقرر اإلجرائي، وُأغِلق البند. وُرفعت الجلسة.

  



N° 4 - 10 -  ٤العدد  

 ٢٠١٩ مايو /أيار ٢٨-٢٠ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الثانية العالمية الصحة جمعية

  الجلسات اإلعالمية التقنية  -٣
  

  أثناء انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين. سُتعقد الجلسات اإلعالمية التقنية التالية
  
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٣الخميس، 
  

 ١٤,١٥-١٢,٣٠ الساعة
  XIIالقاعة 

 ١٤,١٥-١٢,٣٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  االستثمار في الوظائف
  

ــحية من  ــ ـــ ــــ ـــي البرلمانات قدمًا في برنامج عمل التغطية الصــــ ـــ ــ ــ ـــ االلتزام إلى العمل: مضــ
  .الشاملة. حدث من تنظيم أمانة المنظمة بالتعاون مع االتحاد البرلماني الدولي

  
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٤الجمعة، 

  
   ١٤,١٥-١٢,٣٠ الساعة

  XIIعة القا
  صحية خضراء ومستدامة وقادرة على الصمود أمام تغير المناخرعاية مرافق 

   ١٤,١٥-١٢,٣٠ الساعة
  XXIIIالقاعة 

ـــمي  ــ ــ ـــدار الرســ ــ ـــ ــحية األخرى: اإلصـ ــ ـــ تعزيز اإلنتاج المحلي لألدوية والتكنولوجيات الصــ
 للبيان المشترك بين الوكاالت

  
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٧، االثنين

  

   ١٤,١٥-١٢,٣٠الساعة 
  XIIالقاعة 

 رؤية جديدة :تعزيز صحة المجموعات السكانيةمن أجل 

   



N° 4 - 11 -  ٤العدد  

 ٢٠١٩ مايو /أيار ٢٨-٢٠ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الثانية العالمية الصحة جمعية

  األحداث الجانبية  -٤
  

  .أثناء انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعينمن الُمقرر أن ُتعقد األحداث الجانبية التالية 
  
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٣الخميس، 
  

 ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  VIIالقاعة 

ـــحة األم والوليد والطفل من أجل تحقيق التغطية فعالية ت ــ ــين صــ ــ ــجالت المنزلية لتحســـ ــ نفيذ الســـ
ـــاملة:  ــا الركب عن يتخلف أحد ترك عدمالصــــحية الشـ ــتان وفرنســ . تنظمه وفود كٍل من أفغانســ

 وميانمار وهولندا والفلبين وزمبابوي. وجمهورية الو الديمقراطية الشعبيةوٕاندونيسيا وكينيا 
 ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  XXIIIالقاعة 

ــهام في  الرقمية لتكنولوجياتكيف يمكن ل ـــــ في  الركب عن يتخلف أحد ترك عدمالتحويلية اإلسـ
ــــاملة: حالة األمراض النادرة. تنظمه وفود كٍل من األرجنتين  ــ ــحية الشــ ــ ـــ وكولومبيا التغطية الصـ

 وروبي.وقبرص وفرنسا وجورجيا وهنغاريا والكويت ومالطة ورومانيا والسويد واالتحاد األ

 ١٨,٥٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

ه . تنظمالواقع إلى الخطابة من؟ تتبع مبدأ "الصــــحة للجميع" الركب عن يتخلف أحد تركعدم 
 االتحاد، و فةطِّ لَ والمُ  الخيرية للرعاية الدولية الرابطة، و األطفال لســرطان الدولية المنظمةمن  كل

ـــل لمكافحة الدولي  RAD-AID  منظمة، و األدوية براءات مجمعو  (االتحاد)، الرئة وأمراض الســـ
ـــوير الدولية ــــعة للتصـــ ــــرطان لمكافحة الدولي االتحاد، و باألشــ ـــندوق، و الســ ــ  للبحوث الدولي الصـ

 السكتة لمكافحة العالمية لمنظمة، واالسمنة لمكافحة العالمي االتحاد، و السرطان بشأن العالمية
  .فةطِّ لَ والمُ  ةالخيري لرعاية، والتحالف العالمي من أجل االدماغية

 ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

ـــــيلي وفيجي  ــ ـــ ــ ــــــحـة. تنظمـه وفود كـٍل من شــ ــ ـــ ــ تلوث الهواء، وتغّير المنـاخ، والمحيطـات، والصـ
 وملديف وموناكو والنرويج وسويسرا.

 ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XIIالقاعة 

ــــــــحية التغطية أجل من الطوارئ أثناء الرعاية نظم ــــاملة الصــ ــ ــمان: الشــــ ــ ــىا رعاية ضــــــ ــ ـــ ــ  لمرضـ
ـــابات اعتالالت من المعانين ــ ــب الوقت في حادة وٕاصــ ــ ـــواتيني المناســـ ـــ . تنظمه وفود كٍل من إسـ

 وٕاثيوبيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا.

 ١٩,٥٠-١٩,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

ـــًا: بدءًا من  ــــد تهميشـــــ ــ ـــتجابات المجتمعية للوصــــــــول إلى المجتمعات المحلية األشــ ـــ تعزيز االســ
لتغطية الصـــحية الشـــاملة. مجتمعات المحلية، مرروًا بالرعاية الصـــحية األولية، وصـــوًال إلى اال

ــبكةال من تنظمه كل ــ ــينالعالمية  شـ ــ  منظمة، و )+GNP( بفيروســـــه والعدوى األيدز مع للمتعايشـ
 .الدولية موندي ميديكوس

  
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٤الجمعة، 

  
   ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  VIIالقاعة 

ــــادس: تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة  من أجل ــ ــ ـــ ــ  والعدوى األيدز مرضتجديد الموارد الســ
 والمالريا والسل. تنظمه وفود كل من إسواتيني وفرنسا وزمبابوي. بفيروسه

   ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  VIIIالقاعة 

ــية واإلنجابية للمراهقين، وحقوقهم، ورفاهيتهم. تنظمه وفود  ـــ ــحة الجنســـ ــ ــ لنكن واقعيين: الصــ
   من موزامبيق والبرتغال وسلوفينيا وأوروغواي.كلٍ 

   ١٨,٥٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

ــــحة.  ــ ـــأن تغّير الُمناخ والصــ ــ التعاون بين المنظمة والمجتمع المدني لدفع التقدم الُمحرز بشـــ
 ينظمه التحالف من أجل تعزيز الصحة.

   ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

ــاملة  الوقاية من األمراض: دور الرعاية ــ ــحية الشـ ــ ــــحية األولية في تحقيق التغطية الصـ الصـ
 المستدامة. تنظمه وفود كٍل من البحرين وٕاستونيا وعمان وباكستان وتركيا.

   ١٩,٥٠-١٩,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

ــــحة.  ــ ــ ـــترك بين القطاعات والدور القيادي في الربط بين مجالي الطاقة والصـ ــ ــ التعاون المشــ
 تنظمه مؤسسة األمم المتحدة.

  
  
  
  
  



N° 4 - 12 -  ٤العدد  

 ٢٠١٩ مايو /أيار ٢٨-٢٠ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الثانية العالمية الصحة جمعية

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٧، االثنين
  

   ١٨,٥٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

 باألزمات تضّررةالمُ العالمي في السياقات  وتعزيز األمن الصحي الصمود على القدرة بناء
المعنية  أمريف مؤسسةعبر االستثمار في العاملين الصحيين المجتمعيين. تنظمه كٌل من 

 .الدولية ذاإلنقا لجنة، و أفريقيابالصحة في 
   ١٩,٥٠-١٩,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

ـــانية للحرب النووية، ودور  ــ ــ ـــ ــلحة النووية اليوم: أحدث المعلومات عن العواقب اإلنسـ ـــ ــ ـــ األسـ
ــوب لمنع الدولية األطباء رابطةالطب في الوقاية منها. تنظمه  ـــ ــ ـــ ــ  االتحاد، و نووية حرب نشـ

  .ةالعالمي الطبية الجمعية، و العمومية الصحة لجمعيات العالمي
  

   



N° 4 - 13 -  ٤العدد  

 ٢٠١٩ مايو /أيار ٢٨-٢٠ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الثانية العالمية الصحة جمعية

  االجتماعات األخرى   -٥

  انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين.أثناء ُأبِلغت األمانة بأن االجتماعات التالية سُتعقد 
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٣ ،الخميس
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

ـــاء في إقليم األمريكتين (المكتـــب اإلقليمي لألمريك ــ ــ ـــ ــ ـــ تين/ اجتمـــاع وفود الـــدول األعضــ
  مجموعة األمريكتين)

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤القاعة كونكورديا 

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي.

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  األفريقي التابع للمنظمة. اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم

  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 

  ل األعضاء في إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدو 

  ١٤,٠٠-١٣,٠٠الساعة 
  Xالقاعة 

  

  .لمجموعة أوروبا الغربية والمجموعات األخرىاجتماع 

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٤ ،الجمعة
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

ـــاء في إقليم األمريك ــ مجموعة  /مريكتين(المكتب اإلقليمي لأل تيناجتماع وفود الدول األعضـ
  ألمريكتين). ا

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤القاعة كونكورديا 

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي.

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في 

  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 

  ود الدول األعضاء في إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة.اجتماع وف

  ١٤,٠٠-١٣,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا  القاعة

  
  

  .لمجموعة أوروبا الغربية والمجموعات األخرىاجتماع 



N° 4 - 14 -  ٤العدد  

 ٢٠١٩ مايو /أيار ٢٨-٢٠ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الثانية العالمية الصحة جمعية

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٥ ،السبت
    

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا القاعة 

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي. 

  ٨,٥٠-٨,٠٠لساعة ا
  IVالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة.
  

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

  ط التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوس

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٤,٠٠-١٣,٠٠الساعة 
  XVالقاعة 

  .وروبا الغربية والمجموعات األخرىلمجموعة أاجتماع 

  
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٧، االثنين

    
  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا القاعة 

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي. 

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIة القاع

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة.
  

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.

  ٨,٥٠-٨,٣٠ساعة ال
  VIIIالقاعة 

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

  ١٤,٠٠-١٣,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا  القاعة

  .لمجموعة أوروبا الغربية والمجموعات األخرىاجتماع 

  
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨ثالثاء، ال
    

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا القاعة 

  تماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي. اج

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

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

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة.
  

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

  وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة.اجتماع 

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

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

  ١٤,٠٠-١٣,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا  القاعة

  .لمجموعة أوروبا الغربية والمجموعات األخرىاجتماع 
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  الترتيبات الخاصة بإجراء المناقشات في الجلسات  -٦
 

  
ســت الرســمية (العربية والصــينية واإلنكليزية والفرنســية والروســية واألســبانية) تُتاح خدمات الترجمة الفورية إلى اللغات ال

ــــخة من البيانات التي يعتزمون إلقاءها  ــــال نســ ـــات. وُيرجى من المندوبين إرســ ــ ـــاعدة المندوبين على متابعة المناقشـ ــ لمسـ
الموجودين  المؤتمرلين عن أو تسليم نسخة ورقية إلى الموظفين المسؤو  interpret@who.int بالبريد اإللكتروني على

في القـاعـة قبـل إلقـاء البيـان بثالثين دقيقـة على األقـل. وال يمنع ذلـك المنـدوبين من إدخـال تعـديالت على البيـان أثنــاء 
ــ ر المزيد من الوضـــوح والدقة في جميع اللغات. وُيرجى إدراج اســـم البلد/ المجموعة والجلســـة (مثل ســـِّ يَ يُ إلقائه، ولكنه سـ
ــــة العام ـــلة الجلســـ ــ ـــــة المجلس التنفيذي) ورقم بند جدول األعمال ذي الصــ ــة اللجنة "أ" أو اللجنة "ب" أو جلســ ــ ة أو جلســـ

  في أعلى البيان.و تحت عنوان "الموضوع" 
كلمة)، وأال تزيد بيانات  ٢٢٠بواقع  (يقتين بيانات األفراد التي ُتلقى في اللجنتين "أ" و"ب" على دقمدة وينبغي أال تزيد 
ـــــرعة المعتادة،  ٥٥٠ى خمس دقائق (المجموعات عل ــ ـــ ــ كلمة). وُيرجى من المندوبين التحدث أثناء إلقاء البيانات بالســـ

ــــرية ويجري  ــبقًا على أنها ســـ ـــ ــوح الترجمة ودقتها. وُتعامل البيانات المقدمة مســ ــ ــرعة قد يعوق وضـــ ـــ حيث إن التحدث بســ
  التحقق من مطابقتها للبيانات التي ُيدلى بها ألغراض المحضر الرسمي.

ــــة  ــ ـــحــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــة الصـ ــ ــاتــهــم عــلــى الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي لــجــمــعــيــ ــ ــانــــ ـــ ـــر بــيـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــذيــن يــرغــبــون فــي نشـ ــ ــــدوبــيــن الـــ وعــلــى الــمــنــــ
http://apps.who.int/statements/WHA72/ :أن يرســلوها إلى البريد اإللكتروني التالي ،statements@who.int ،

ــالة اإللكترونية بند جدول األعمال ال ـــ ــ ــ ـــ ــ ــوع في الرسـ ــ ـــــ ــ ـــطر الخاص بالموضــــ ـــ ــ ــ ـــ ذي يتعلق به البيان. وأن يدرجوا في الســ
  والمعلومات اإلضافية المقدمة على هذا النحو لن ُتدرج في المحضر الرسمي للجلسة.

  
  الجهات الفاعلة غير الدول في جمعية الصحةبيانات 

ـــمية مع المنظمة أن تطلب إلقاء كلمة في اللجنة "أ" أو اللجنة "ب"  ــ ـــ يمكن للجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسـ
ـــة. وينبغي للجهات الفاعلة غير الدول التي ترغب لج ـــحة في إطار البنود التقنية التي تتمتع فيها بخبرات خاصــ معية الصــ

ــــمائها في قائمة المتحدثين أن تخطر أمانة  ــ ــ ـــ ـــــراكات والجهات الفاعلة غير الدول عن طريق البريد في إدراج أسـ ــ ــ إدارة الشـــ
ــاعة في موعد أق) nsastatements@who.int( اإللكتروني ــاه الســـ ـــة المعنية.  ٨,٠٠صـــ ــباحًا من اليوم المحدد للجلســ صـــ

ــرها األمانة على موقع إلكتروني  ــ ــ ـــ ــ ــ ــابق كي تنشــ ــــ ـــ ــ ـــ والجهات الفاعلة غير الدول يمكنها أن تقدم هذه البيانات في وقت سـ
ـــالــــي: ـــ ــتــ ـــرابــــط الــ ــرونــــي مــــن خــــالل الـ ــتــ ــكــ ـــوقــــع اإللــ ـــمـ ــلــــى الـ ــل عــ ــ ــيــــ ــــجــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــتســ ــوة إلــــى الـ ـــدعــ ــ ــي مـــ ـــص، وهــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  مــــخصـ

https://extranet.who.int/nonstateactorsstatements/ ــف هذه البيانات علىمدة . وينبغي أال تزيد ــ ـــ ــ ــ  الدقيقة ونصــــ
  كلمة). ٢٠٠بواقع  (ة دقيقال
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  تبليغاتال  -٧
  

  التسهيالت
  

ر جمعية الصحة لغرض تلبية احتياجاتهم الموفدين لحضو ص للمندوبين مخصّ  A.821يوجد مركز إلنجاز األعمال في القاعة 
  معالجة النصوص وتصوير المستندات.من 

  
  في جميع المناطق المشتركة من قصر األمم. تاح مّجانًا خدمة التوصيل باإلنترنت السلكياً وتُ 
  
  http://www.who.intالموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية:  –
 http://www.who.int/gb/e/index.html: قع وثائق جمعية الصحة والمجلس التنفيذيمو  –
  

  لمنظمة الصحة العالمية المعروضة للبيعوالتذكارية المنتجات اإلعالمية 
  
، ١٥و ١٣  بين البوابتين"كونكورديا" الجديدة الواقعة في قصــر األمم بقاعة متجر بيع مطبوعات منظمة الصــحة العالمية  وجدي

ـــــادرة عنوُتتاح فيه للبيع  ــــ ـــ ، كما ٪٥٠بتخفيض قدره  منظمة ومكاتبها اإلقليميةال أحدث المطبوعات والمنتجات اإلعالمية الصــ
ــر األمم أبوابه من الســــاعة اتذكفيه ُتعرض  يوميًا من  ١٦,٣٠إلى الســــاعة  ٩,٠٠رات المنظمة. ويفتح متجر المنظمة في قصــ

  . ١٦,٣٠إلى الساعة  ٩,٠٠أبوابه من الساعة الرئيسي في مقر المنظمة الكائن متجرها بينما يفتح ثنين إلى الجمعة، الا
  

  البريد الشخصي
  

ـــــمية مع المنظمة أن يت ـــ ــ ــ كل يوم إلى كّرموا بالتوّجه ُيرجى من المندوبين وممثلي المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرســ
  هة إليهم.الدعوات الموجّ و  رسائلالبريدهم الشخصي و لتقاط الستعالمات المكتب ا

  
  الخدمات الطبية

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

  
  اإللكتروني العالمية الصحة جمعية تطبيق

  
مكانية الحصول على أحدث المعلومات عن برنامج عمل جمعية الصحة العالمية يتيح أمامكم تطبيق جمعية الصحة العالمية إ

ـــبعين واالطالع على وثائقها الثانية ــ ـــية"لذا، ُيرجى البحث في ركن . مباشـــــــــرة على جهازكم المحمول والســــ ــ ــ من " األجهزة الرئاســ
. ض تنزيل التطبيق على جهازكم المحمولالمتجر اإللكتروني أو مســح رمز االســتجابة الســريعة المبّين أدناه مســحًا ضــوئيًا لغر 

ويمكن الحصـــول على هوية التعريف وكلمة المرور الالزمتين الســـتخدام التطبيق من المكان المجاور لمقصـــورة التســـجيل  هذا،
  .مايو /أيار ١٨بجمعية الصحة العالمية، وذلك اعتبارًا من يوم 

  
  
  
  
  
  

  ياً فيديو وقائع ال بثّ 
  

ـــتُبّث فيديويًا وقائع ا ـــات العامة وجلســـــات اللجنتين ســ ــت، ويمكن " ب"و" أ"لجلســ عبر شـــــبكة اإلنترنت بلغات األمم المتحدة الســـ
 وآيباد آيفون بما فيها، أجهزة المحمولة األجهزة مشـــاهدة بثّها إلكترونيًا على حواســـيب ماك والحواســـيب الشـــخصـــية وعلى جميع

  .ويندوز ببرنامج المدعمة والهواتف وأندرويد
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