
    
  (مسّودة) ٧٢/٧٩ج  السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٩ مايو /أيار ٢٨  
  A72/79 (Draft)    

  
  
  

  "أللجنة " السادسالتقرير 
  

  (مسّودة)
  
  

ــتهاأعقدت اللجنة " ـــرة ال " جلســـ ـــة كل ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٧وم يحادية عشــ ــيلفيا باوال من  برئاســ الدكتورة ســـ
  .)اليابان( فالنتيم لوتوكوتا (أنغوال) والدكتور ياسوهيرو سوزوكي

  
ــيو ر أن تُ وتقرّ  ــ ـــ ــحة العالمية  صـ ــ ـــ ــــية و ثانالجمعية الصـ ــ ههنا المقّررين اإلجرائيين الُمرفقين ن باعتماد يعبالســ

  :جدول األعمالمن  بالبندين التاليينتعلق ي  فيما
  

  التقنية األخرىلمسائل ا  -١٢
  

  آثار تنفيذ بروتوكول ناغويا على الصحة العمومية  ١٠-١٢
  

  بصيغته المعدلةمقرر إجرائي واحد 
  

  تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين  ٤-١٢
  

  بصيغته المعدلةواحد مقرر إجرائي 
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  من جدول األعمال ١٠-١٢البند 
  

  بروتوكول ناغويا على الصحة العموميةآثار تنفيذ 
  
  

ــبعون،ثانجمعية الصـــحة العالمية ال ــير إذ ت ية والسـ ٕالى و وأغراضـــها ومبادئها إلى اتفاقية التنوع البيولوجي شـ
ــول على الموارد الجينية والتقاســــم العادل  ــأن الحصــ والمنصــــف للمنافع الناشــــئة عن اســــتخدامها بروتوكول ناغويا بشــ

ــه الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي ــــ ـــحية الدولية ( وٕاذ تعيد تأكيد ؛وأغراضـــ ـــ ــتور المنظمة واللوائح الصـــ ـــ ــ  )؛٢٠٠٥دســ
قررت  ١،آثار تنفيذ بروتوكول ناغويا على الصحة العموميةعن  العاممدير الالمقدم من تقرير الوبعد أن نظرت في 

ــع أن أن تطلب من المدير العام ــ ــاء  نطاق يوســ ــ ــاركة مع الدول األعضــ ـــائر اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانة المشــــ وســـ
  ما يلي:تقديم من أجل  المعنيةالمنظمات الدولية والجهات صاحبة المصلحة 

  
ـــات   )١( ــم المُ معلومات عن الممارســـ ــ ــاتمرِ والترتيبات المتبعة حاليًا في مجال تقاســ ـــ تدابير الوتنفيذ  ضـ

ــم  ـــ ـــائلها المحتملة وآثارها األخرى على ، وكذلك المجنية منهاالمنافع المتعلقة بإتاحتها وتقاســ ــ ــــحةحصــ  الصـــ
  ؛موميةالع
  
الثامنة  إلى جمعية الصحة العالمية الرابعة والسبعين من خالل المجلس التنفيذي في دورته تقرير  )٢(

ــًال عن تقديم  واألربعين ــ ــالمجلس التنفيذي في دورته التقرير مؤقت إلى بعد المائة، فضــ ـــادســــ ة واألربعين ســـ
  .بعد المائة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٧٢/٣٢الوثيقة ج   ١
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  من جدول األعمال ٤-١٢البند 
  

  تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين
  
  

ـــبعون، بعد أن نظرت في التقرير ــ ــ ــ ــحة العالمية الثانية والسـ ــ ـــ ــ ـــحة الالجئين المتعلق ب جمعية الصـ ــ ـــ تعزيز صــ
  قررت ما يلي: ١والمهاجرين،

ـــادرة عن الابخطة العمل العالمية أن تحيط علمًا  ) ١( ـــ ــ ــ ـــ ـــحة الالجئين صــ ــ ــ ـــ ــ ـــأن تعزيز صـــ ـــ ــ ـــ ــ لمنظمة بشــ
 ؛٢٠٢٣-٢٠١٩  والمهاجرين،

ــبعين  تيقدم إلى جمعيأن يأن تطلب من المدير العام  ) ٢( ــحة العالمية الرابعة والســـــ ـــ ـــة الصــ ــ ـــادســ ــ والســ
ن تعزيز صحة لمنظمة بشأصادرة عن الاخطة العمل العالمية عن التقدم المحرز في تنفيذ تقريرًا  والسبعين

ـــلـــة المقـــدمـــة  تفيهـــا المعلومـــات ذا، بمـــا ٢٠٢٣-٢٠١٩الالجئين والمهـــاجرين،  ــ ـــ ــ ــ من الـــدول طوعـــًا الصـــ
  .حسب االقتضاء ،لألمم المتحدةالوكاالت التابعة من و األعضاء 

  
  

=     =     =  

                                                           
  .١تنقيح  ٧٢/٢٥الوثيقة ج   ١


