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  مقترح مقّدم بشأن إدراج بند تكميلي
  فــي جدول األعمال

  
  
  

ــارة إلى مقترح  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــرف المدير العام باإلشـ ـــ ــ ــ ــ ـــواتيني في  ورده من كّل من بليزيتشــ ــ ــ ـــ ــ ــان/  ٩ومملكة إســ ــ ــ ـــ ــ ــ نيسـ
ــان/ أبريل  ٨، وجمهورية هايتي في ٢٠١٩  أبريل ــ ــان/  ٢٩، وجمهورية هندوراس في ٢٠١٩نيسـ ــ ، ٢٠١٩بريل أنيسـ

ــان/ أبريل  ٧وجمهورية كيريباتي بتاريخ  ـــ ــ ـــال بتاريخ ، وجمهورية ٢٠١٩نيســـ ـــ ــ ــان/ أبريل  ٥جزر مارشــ ـــ ــ ، ٢٠١٩نيســـ
ــــان/ أبريل  ١١وجمهورية ناورو في  ــ ـــ ــ ــ ـــان/ أبريل  ٧، وجمهورية باالو بتاريخ ٢٠١٩نيســـ ـــ ــ ــ ــ ، وجمهورية ٢٠١٩نيســــ

، وســانت لوســيا بتاريخ ٢٠١٩نيســان/ أبريل  ٩كيتس ونيفيس في   وســانت، ٢٠١٩نيســان/ أبريل  ٢٥باراغواي في 
ـــان/ أبريل  ٧ ــ ــ ــنت وغرينادين في  ،٢٠١٩نيســـ ــ ــ ـــ ــانت فنسـ ـــ ــ ــان/ أبريل  ٣٠وســـ ــ ــ ـــ ــــليمان بتاريخ   وجزر ،٢٠١٩نيسـ ــ ــ ســ

ـــان/ أبريل  ٢٤ ــ ـــان/ أبريل  ٧، وتوفالو بتاريخ ٢٠١٩نيســ ـــ ــأن إدراج بند تكميلي في جدول األعمال ٢٠١٩نيسـ ـــ ، بشــ
 ١،٢تايوان إلى المشاركة في جمعية الصحة العالمية بصفة مراقب". عنوانه "دعوة
  

ــأن إدراج بند تكميلي في جدول األعمال وفقًا ألحكام المادة  ــ ـــ النظام الداخلي من  ١٢وُيقّدم هذا المقترح بشــ
  لجمعية الصحة العالمية إلى اللجنة العامة لكي تنظر فيه.

  
ـــحة البند المعني إلى جدول  ــ ـــ ـــ ــ ــافت جمعية الصــ ــ ــ ـــ ــ ــتوزع الوثائق التكميلية الُمرفقة بهذا المقترح إذا أضــــ ــ ــ ــ ـــ ــ وســ

  األعمال.
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عنوان االقتراح بصيغته التي ورد بها، وال ُيعرب ضمنيًا في التسميات المستخدمة فيه عن أي رأي من جانب ُأِعيد نسخ    ١

الوضع القانوني ألي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو سلطات بشأن حال من األحوال أمانة منظمة الصحة العالمية بأي 
 تلك التي تستخدمها منظمة الصحة العالمية. ، علمًا بأن المصطلحات المستخدمة فيه تختلف عنأي منها

  الموقع اإللكتروني يمكن االطالع على المذكرات الشفوية المعنية في   ٢
 .http://apps.who.int/gb/e/e_wha72.htmlالتالي: 


