
ة ة الصحة جمع ة العالم عون  الثان ار ٢٨-٢٠ جنيف، األمم، قصر . والس   ٢٠١٩ مايو /أ

  
  
  

ة الصحة  ة و جمع ة الثان عون العالم  الس
  
  

  N° 2  ٢العدد 
ار/ مايو  ٢١   May 2019 21 ٢٠١٩أ

  
ار/ مايو  ٢١ ثالثاءبرنامج االجتماعات المعقودة يوم ال   ٢٠١٩أ

  
  الجلسة العامة  الوقت

ة   قاعة الجمع
  اللجنة "أ"

  XVIIIالقاعة 
  خر أاجتماعات 

ة  الثالثةالجلسة العامة   ٩‚٠٠     الجلسة الثان
  أوراق االعتمادلجنة       ١٤,٠٠

  VIIالقاعة 
عةالجلسة العامة ال  ١٤,٣٠     الجلسة الثالثة  را

  
ات ــة األجهزة اجتمــاعــات عقــد      المحتو ـــ ــ ــ  إطــار في الرئــاســـ

  الورق  عن االستغناء
ة الصحةبرنامج عمل   -١ ه المجلس التنفيذ في دورته الثالثة       جمع قًا لما اتف عل ط

ـــار/ مـــايو ـــأ عـــد المـــائـــة المعقودة  ، ٢٠١٨  واألرعين 
ــُتعقد في إطار  ـــ ــ ـــ ة ســــ ــ ـــ ـــ ــ فإن اجتماعات األجهزة الرئاســــ
ــأن  شـــ ات  قًا طل ـــتغناء عن الورق ما لم ُتقدم مســـــ االســ
ل  ــُيزّود  ــ ة. وســ ــــخ ورق ـــول على الوثائ في نســ الحصـــ
ــــتخـــدام الوثـــائ  ــ ـــ ـــ وفـــد بجهـــاز لوحي واحـــد تعززًا الســـ
ن الحصول على هذا الجهاز أثناء انعقاد  م ة، و الرقم

ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــة الصـ تــب توزع الوثــائ حــجمع ــة في م ة العــالم
ارًا  تب األمم المتحدة في جنيف، وذلك اعت م الكائن 

ـــاعــة  ٢٠من يوم  ــ ــــ ــ ــــ ــار/ مــايو في تمــام الســ . ٨,٠٠أ
جـــب  ة توزع الوثـــائ مع إرجـــاع الجهـــاز إلى طـــاولـــو

ـــذ يوم  ــاء أعمـــال دورة المجلس التنفي ـــار/  ٣٠انتهـ أ
  .٢٠١٩مايو 

      تقرر عن االجتماعات  -٢
ة  -٣ ة التقن   الجلسات اإلعالم
ة  -٤   االحداث الجانب
  االجتماعات األخر   -٥
ات الخاصة بإجراء المناقشات في الجلسات  -٦   الترتي
أسماء المتحدثين   -٧ في المناقشة العامة في قائمة مؤقتة 

  إطار الجلسات العامة
غات  -٨   التبل

    

  
  األمن

ة مكواجهتإذا  ة حالة أ م ان إذا أو طارئة، أمن م عن خاص تساؤل أ لد م أثناء أمن تب االتصالفُيرجى  جنيف، في وجود  م
ــحة منظمة في المناوب الموظف /األمن ة الصـ ــاً  ونود +.٤١) ٠(٢٢ ٧٩١ ١١١٧ التالي: الهاتفرقم  على العالم ضـ م أن أ ر  نذ

ات أن ش  عمل ة انعقادمدة  طوال األمنيالتفت ــحة جمع ــ ة الصـ حت قد العالم ـــ ــددة أصــ ات على مشـــ ــواء،حد  على والمارة المر ــ  سـ
ـــر إلى الدخول ن رومو ي ممن ــ ــ ــ ناءً . المؤتمرات قاعات فيها توجد التي والمناط األمم قصــ ه و م، فإننا عل ـــح ـــ ــ ــ م واجلبت أن ننصـ  مع
ات وثائ ة إث ة فيها سُتعقد التي المنطقةالالزمة تسهيًال لدخولكم إلى  االعتماد ووثائ الهو ة الصحة جمع   .العالم
  

ة   مشاورة غير رسم
ة إتاحة ٧-١١البند    .واللقاحات األدو

ـــأن: تح ـــ ــ شــ ــروع قرار مقترح  ــ ـــ ــ ـــين مشـ ـــ ــ ة واللقاحات ســ ـــواق األدو ـــ ــ ة في أســ ــفاف ــ ــ ـــ الشـ
ات المنتجات و و  الصحةاألخر التكنولوج   .المتصلة 

  ١٢,٣٠-٩,٣٠الساعة   VIIIالقاعة 
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ة الصحة عمل برنامج  -١   جمع
  
  

ار/ مايو  ٢١الثالثاء،    ٢٠١٩أ
ة   الجلسة العامة الثالثة    ٩‚٠٠الساعة  -قاعة الجمع

ع) ٣البند    مناقشة عامة  -  (تا

ة للجنة "أ"   ٩,٠٠الساعة  - XVIIIالقاعة   الجلسة الثان
ع) ١١البند  ةالمسائل   (تا ة ذات األولو   االستراتيج
ة الصحة طوار  لمواجهة التأهب  -  ٢-١١البند  ة العموم   لها واالستجا

ةعن  إحاطة   ة الجارة االستجا  جمهورة في المندلعة اإليبوال فيروس مرض لفاش
ة الكونغو مقراط   الد

ـــتقلين الخبراء لجنة تقرر  •   ـــ ــارة المســ ـــ ــ ــتشـ ــ ـــ ة مجال في االسـ ة المراق  المعن
ة للطوار  المنظمة ببرنامج   الصح
قة    ٧٢/٦جالوث

ة الطوار  أثناء المنظمة عمل  •   الصح
قة    ٧٢/٧جالوث

ة اللوائح  • ة الصح   )٢٠٠٥( الدول
قة        ٧٢/٨جالوث

    وٕاذا سمح الوقت
ع) ٤-١١البند  ة خطة تنفيذ -  (تا   ٢٠٣٠ لعام المستدامة التنم

قة       ح  ٧٢/١١ج الوث   ١تنق
  ١٤,٠٠الساعة  - VIIالقاعة     لجنة أوراق االعتماد

      
عة  ة     الجلسة العامة الرا   ١٤,٣٠الساعة  -قاعة الجمع

ع) ٣البند    مناقشة عامة  -  (تا

  ١٤,٣٠الساعة  - XVIIIالقاعة   الجلسة الثالثة للجنة "أ"
ع) ١١البند    (تا
  ١-١١البند 

ةالمسائل  ة ذات األولو   االستراتيج
ة  - ة الميزان   ٢٠٢١-٢٠٢٠ المقترحة البرمج

  ٣/معلومات /٧٢وج ٢/معلومات /٧٢وج ٧٢/٦٣وج ٧٢/٥وج ٧٢/٤ج ائالوث
    وٕاذا سمح الوقت

ة -  ٥-١١ البند ة التغط   الشاملة الصح
   ة توفير ة الرعا ة الصح ة تحقي أجل من األول ة التغط   الشاملة الصح

قتان       ٩ق١٤٤ت م القرار ،١/سجالت /١٤٤/٢٠١٩ت مو ٧٢/١٢ج الوث

    ـــحيون  العاملون ـــ ة مقدمي من المجتمعيون  الصــ ة الرعا ــح ــ ــ ة الصــ : األول
ات الفرص   والتحد

قتان       ٤ق١٤٤ت م القرار ،١/سجالت /١٤٤/٢٠١٩ت مو ٧٢/١٣ج الوث

   ــير ـــ ــ ـــ ــ ع لالجتماع التحضـــ ــتو  الرف ـــ ــ ــ ـــ ة المســـ  المتحدة لألمم العامة للجمع
ة المعني ة التغط   الشاملة الصح

قتان       ١٠ق١٤٤ت م القرار ،١/سجالت /١٤٤/٢٠١٩ت مو ٧٢/١٤ج الوث
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عاء،  ار/ مايو  ٢٢األر   ٢٠١٩أ

ة   الجلسة العامة الخامسة    ٩‚٠٠الساعة  -قاعة الجمع

  تقرر لجنة أوراق االعتماد  -

عة والخامسة للجنة "أ" اشرةً  - XVIIIالقاعة   الجلستان الرا   الجلسة العامة  اختتام عد م
  ١٤,٣٠وفي الساعة

ع) ١١البند  ةالمسائل   (تا ة ذات األولو   االستراتيج
  األطفال شلل  -  ٣-١١البند 

  شلل األطفال  استئصال  •
قة    ٧٢/٩جالوث

  األطفال شلل مجال في االنتقال  •
قة    ٧٢/١٠جالوث

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

ة واللقاحات  -  ٧-١١البند    إتاحة األدو
ق   ٧٢/١٧ج ةالوث

ة للجنة "ب" اشرةً  - XVIIالقاعة   الجلستان األولى والثان   الجلسة العامة  اختتام عد م
  ١٤,٣٠وفي الساعة

  افتتاح أعمال اللجنة  ١٣البند 
ر  - س والُمقرِّ   ما في ذلك انتخاب نواب الرئ

ة،   ١٤البند  ــرق ــ ما فيها القدس الشـ ة المحتلة،  ــطين ــ ة في األرض الفلسـ ــح األحوال الصـــ
  وفي الجوالن السور المحتل

قتان   ١مؤتمر/ /ب/٧٢وج ٧٢/٣٣ج الوث
ة الشؤون   ١٥البند    المال
ة   -  ١-١٥البند  ة البرمج   ٢٠١٩-٢٠١٨نبذة عن الوضع المالي: الميزان

قتان   ٧٢/٦٢جو  ٧٢/٣٤ج الوث
ة للفترة   -  ٢-١٥البند  ة والمال انات ٢٠١٩-٢٠١٨تقارر المنظمة البرمج ما في ذلك الب  ،

ة المراجعة لعام   ٢٠١٨  المال
  ٥معلومات/ /٧٢وج ٧٢/٦٢وج ٧٢/٣٦وج ٧٢/٣٥ج الوثائ

  ١٧,٣٠الساعة  - XIIالقاعة   اللجنة العامة
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س،  ار/ مايو  ٢٣الخم   ٢٠١٩أ

عة للجنة "أ"الجلستان السادسة    ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  - XVIIIالقاعة                              والسا
ع) ١١البند  ةالمسائل   (تا ة ذات األولو   االستراتيج
ة   -  ٨-١١البند  ة العامة لألمم المتحدة المعن ــــتو للجمع ــ عة المســـ عة االجتماعات الرف متا

الصحة   المسائل المتعلقة 
اتمقاومة   • رو   مضادات الم

قتان ج ، ١سجالت/ /١٤٤/٢٠١٩م تو ٧٢/١٨الوث
  ١١ق١٤٤ت  م  القرار

افحتها  • ة من األمراض غير السارة وم   الوقا
قتان ج ، ١سجالت/ /١٤٤/٢٠١٩م تو ٧٢/١٩الوث

  )١(١٤٤ت  م  اإلجرائي  المقرر
  إنهاء السل  •

قة ج   ٧٢/٢٠الوث
    

   ٩,٠٠الساعة  - XVIIالقاعة   للجنة "ب" الثالثةة الجلس
ع) ١٥البند  ة  (تا   الشؤون المال
 في المتأخرة األعضاء الدول ذلك في ما المقدرة، االشتراكات تحصيل حالة  -  ٣-١٥البند 

ام تطبي يبرر حد إلى اشتراكاتها سداد   الدستور من ٧ المادة أح
قتان   ٧٢/٦٦جو  ٧٢/٣٧ج الوث

ات  -  ٤-١٥البند  ة الخاصة الترتي   المتأخرات لتسو
  ٧٢/٦٦جو  ٧٢/٦١وج ٧٢/٦٠ج وثائال

  االشتراكات تقدير جدول  -  ٥-١٥البند 
قتان    ٦ق١٤٤ت  م القرار، ١/سجالت /١٤٤/٢٠١٩ت مو ٧٢/٣٨جالوث

عة الجلس   ١٤,٣٠الساعة  - XVIIالقاعة   للجنة "ب"ة الرا
ة  ١٦البند  ات والمراق   شؤون مراجعة الحسا

ات الخارجيتعيين مراجع   -  ٤-١٦البند    الحسا
قة    ٧٢/٤٢جالوث

ات مراجع تقرر  -  ١-١٦البند    الخارجي الحسا
قتان   ٧٢/٦٧وج ٧٢/٣٩ج الوث

ات مراجع تقرر  -  ٢-١٦البند    الداخلي الحسا
قتان   ٧٢/٦٧وج ٧٢/٤٠ج الوث

ات تنفيذ في الُمحرز التقدم  -  ٣-١٦البند  ات مراجعة توص ة الحسا ة الخارج   والداخل
قتان   ٧٢/٦٧جو  ٧٢/٤١ج الوث
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ار/ مايو  ٢٤الجمعة،    ٢٠١٩أ
ة   الجلسة العامة السادسة   ٩,٠٠الساعة  -قاعة الجمع

  ٧البند 
  

  الجوائز
قة    ١معلومات/ /٧٢جالوث

  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذ  ٦البند 
سيتين  ٨البند  ر اللجنتين الرئ   تقار

    
عد االنتهاء م - XVIIIالقاعة   "أ" الجلستان الثامنة والتاسعة للجنة اشرة  في الجلسة العامة  ٨ن البند م

  ١٤,٣٠الساعة وفي 
ة األخر    ١٢البند    المسائل التقن
ادل فيروســـات األنفلونزا والتوصـــل  التأهب إطار  -  ١-١٢البند  لمواجهة األنفلونزا الجائحة لت

  إلى اللقاحات والفوائد األخر 
، ١/سجالت /١٤٤/٢٠١٩ت مو ١ إضافة ٧٢/٢١وج ٧٢/٢١ج الوثائ

  )٦(١٤٤ت م اإلجرائي المقرر
ة  -  ٢-١٢البند    والمغشوشة النوعيـة المتدنيـة الطبيـة المنتجات شأن األعضاء الدول آل

قة    ٧٢/٢٢جالوث
شرة الموارد  -  ٣-١٢البند    ةالصح ال

  ٧٢/٢٤وج ١إضافة  ٧٢/٢٣وج ٧٢/٢٣ج الوثائ
  والمهاجرن الالجئين صحة تعزز  -  ٤-١٢البند 

  ٧٢/٢٥ج قةالوث
  المرضى سالمة  -  ٥-١٢البند 

 المرضى سالمة شأن العالمي العمل  
قتان   ١٢ق١٤٤ت  م القرار، ١/سجالت /١٤٤/٢٠١٩ت مو ٧٢/٢٦جالوث

 اه ة مراف في العامة والنظافة واإلصحاح الم   ةالصح الرعا
قتان    ٥ق١٤٤ت  م القرار، ١/سجالت /١٤٤/٢٠١٩ت مو ٧٢/٢٧جالوث

عد االنتهاء م - XVIIالقاعة   الجلستان الخامسة والسادسة للجنة "ب" اشرة  في الجلسة العامة  ٨ن البند م
  ١٤,٣٠الساعة وفي 

  شؤون العاملين  ١٧البند 
شرة الموارد عن السنو  التقرر  -  ١-١٧البند    ال

قتان   ٧٢/٦٥وج ٧٢/٤٣ج الوث
ة الخدمة لجنة تقرر -  ٢-١٧البند  ة المدن   الدول

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

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

ة المعاشات لجنة في ممثلين تعيين -  ٤-١٧البند  ة الصحة منظمة لموظفي التقاعد   العالم
قة    ٧٢/٤٦جالوث

ة للمعاشات المشترك الصندوق  مجلس تقرر -  ٥-١٧البند    المتحدة األمم لموظفي التقاعد
قة    ٧٢/٤٧جالوث
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ة ومسائل تصرف الشؤون   ١٨البند  م ة والتنظ   الشؤون اإلدار

ات  -  ١-١٨البند   إصالح وتنفيذ التحّول، عمل برنامج فيها ما المنظمة، إصالح عمل
ة المتحدة األمم منظومة   اإلنمائ

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

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

ة -  ٢-١٨البند  ة اللغو   التعّدد
قة    ٧٢/٥٣جالوث

ة  ٢٠البند  ة الدول وم   التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الح
قة ج   ٧٢/٥٦الوث

    
ار/ مايو  ٢٥السبت،    ٢٠١٩أ

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

ع) ١٢البند  ة األخر   (تا   المسائل التقن
: تدمير مخزونات فيروس  -  ٦-١٢البند    الجدر استئصال الجدر

قة ج   ٧٢/٢٨الوث
ة عشرة للتصنيف الدولي لألمراضا -  ٧-١٢البند    لمراجعة الحاد

قتان ج   ١إضافة  ٧٢/٢٩جو  ٧٢/٢٩الوث
    

عة للجنة "ب"   ٩,٠٠الساعة  - XVIIالقاعة   الجلسة السا
ة الصحة  ١٩البند    مسائل أخر محالة من المجلس التنفيذ إلى جمع

قتان ج ح  ٧٢/٥٤الوث ح ٧٢/٥٥وج ١تنق  ١ تنق

  مسائل للعلم  ٢١البند 
ة ومؤتمر األطراف في تعزز  -  ١-٢١البند  ــحة العالم ــ ـــ ــ ــ ــ ة الصــ أوجه التآزر بين جمع

غ افحة الت شأن م ة اإلطارة  ة منظمة الصحة العالم   اتفاق
قة ج   ٧٢/٥٧الوث

ار/ مايو  ٢٧ثنين، اال    ٢٠١٩أ
ة عشرة للجنة " ة عشرة والثان   ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  - XVIIIالقاعة   "أالجلستان الحاد

ع) ١٢البند  ة األخر   (تا   المسائل التقن
شأن صحة المرأة والطفل والمراه ( -  ٨-١٢البند  ة  ة العالم   )٢٠٣٠-٢٠١٦االستراتيج

قة ج   ٧٢/٣٠الوث
ة أثناء الطوار والتعرض للرضوح -  ٩-١٢البند    الرعا

قتانال   ١/مؤتمر /أ/٧٢وج ٧٢/٣١ج وث
ة -  ١٠-١٢البند  ا على الصحة العموم ول ناغو   آثار تنفيذ بروتو

قة ج   ٧٢/٣٢الوث
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  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  - XVIIالقاعة   للجنة "ب"والتاسعة الجلستان الثامنة 

ع) ٢١البند    مسائل للعلم  (تا

ة -  ٢-٢١البند  شأن التغذ   حصيلة المؤتمر الدولي الثاني 
قة ج   ٧٢/٥٨الوث

ة -  ٣-٢١البند    التقارر المرحل
قة ج   ٧٢/٥٩الوث

ـــتراتيج  ألف: ـــ ــأن المالرا ة االســ ــ ـــ شـ ة  ة العالم ات التقن  ٢٠٣٠-٢٠١٦والغا
  ))٢٠١٥( ٢-٦٨ع  ص  ج(القرار 

  ))٢٠١٦( ٢١-٦٩ع  ص  جالتصد لعبء الورم الفطر (القرار   اء:
م:   ))٢٠١١( ١٦-٦٤ع  ص  جاستئصال داء التنينات (القرار   ج
ل دائمالتخلص من   دال: ش ات عوز اليود    (القرار  اضطرا

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

  ))٢٠٠٧( ٢٥-٦٠ع  ص  جعمل المنظمة (القرار 
: ــــحــة في النهج ا  زا ــ ــ ـــ ــ ــة للمواد دور قطــاع الصــ ـــتراتيجي لإلدارة الــدول ــ ـــ ــ ـــ الســ

ــود لعــام  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــة من أجــل تحقي الهــدف المنشـ ــائ م عــده  ٢٠٢٠الك ومــا 
  ))٢٠١٧) (٢٣(٧٠ع  ص  ج(المقرر اإلجرائي 

ة (القرار   حاء: م المنتجات الطب   ))٢٠١٤( ٢٠-٦٧ع  ص  جتعزز نظم تنظ
ــدم المحرز   طاء: ـــد (القرار التقـــ ــيــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــة على نحو رشـ ــ ــال األدو ـــتعمـــ ــ ـــ ــ ـــ في اســ

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

    
ار/ مايو  ٢٨الثالثاء،    ٢٠١٩أ

  ٩,٠٠الساعة  - XVIIIالقاعة   "أالجلسة الثالثة عشرة للجنة "

ة   غتها النهائ ر في ص   وضع القرارات والتقار

  ٩,٠٠الساعة  - XVIIالقاعة   الجلسة العاشرة للجنة "ب"

ة   غتها النهائ ر في ص   وضع القرارات والتقار

عة ة   الجلسة العامة السا عد -قاعة الجمع اشرة    "ب"و" أ" اللجنتين جلسات اختتام م

ع) ٨البند  سيتين  (تا ر اللجنتين الرئ   تقار

ة الصحة  ٩البند    اختتام أعمال جمع
  



N° 2 - 8 -  ٢العدد  

ة ة الصحة جمع ة العالم عون  الثان ار ٢٨-٢٠ جنيف، األمم، قصر . والس  ٢٠١٩ مايو /أ

ر عن االجتماعات  -٢   تقر
  

  العامة األولىالجلسة 
تور: مقعد الرئاسةفي    و الد س ي الثالث  فرانس   )فلبين(الدو

س األول النائب ة لرئ ة الصحة جمع ة و  العالم عينالحاد   الس

ة الصحة  ١البند    افتتاح أعمال جمع
تور افتتح   و الد ــ ـــــ ــ ســ ـــــ ــ ة  فرانســــ ة الثان ــــحة العالم ـــ ــ ة الصــ ي الثالث أعمال جمع دو

ـــحة  ة الصـ ًة عن جمع ا عين ورحب، ن ــ ن والســ المدعو ة،  ــحة العالم ومنظمة الصــ
ورن مومال ـــــيدة  ــ ــــــين، الســ تب األمم المتحدة في  - الخاصـــ م ــئولة  ـــــ ان، المســ فان

ـــــاحب المعالي  ــــارجنيف، وصـ ــــتشــ ـــيد  االتحاد المســ ــ ه أالنالسـ ـــــ س، برسـ  إدارة رئ
ــؤون  ة الشـ ــؤولين في  في الداخل ، ومسـ ســـر انتون  جمهورةاالتحاد الســـو  ومدينة و
االت يوف جنيف وجامعة ممثلي المتحدة األمم منظومة و  .التنفيذ المجلس و

س أعطىو    ورن مومال الكلمة الرئ ــــــــيدة  ـــ ــ ان،  - للسـ ــــؤولةفان ــ ـــ ــ ــ تب األمم  المسـ م
ــاحبثم  المتحدة في جنيف، ه، أالنالســــيد  االتحاد المســــتشــــار المعالي لصــ  برســــ

س ة الشؤون  إدارة رئ . في الداخل سر   االتحاد السو

  تعيين لجنة أوراق االعتماد  ١-١البند 

ـــة، ينـــتع   ــاءً  الجمع س اقتراح على بنـ  الـــداخلي النظـــام من ٢٣ للمـــادة ووفقـــاً  الرئ
ة ـــــحة، لجمع ـــ ي من المؤلفةاالعتماد  أوراق لجنة الصــ ــواً  دولة ١٢ مندو ـــ ــ  هي عضـــ
  :التالي

حرن       ال
ا   مبود

ة الجمهورة   الدومين
  إرترا

ا س   إندون
  ليبيرا

  جزر مارشال
  األسود الجبل
  بولندا

شيل   س
ا   سلوفاك
  سورنام

عين  ٢-١البند  ة والس ة الثان ة الصحة العالم س جمع   انتخاب رئ
س عاد   ة الرئ ــــــحة، جمع ـــ ــ ــ  في النظر إلى الداخلي، النظام من ٢٤ للمادة وفقاً  الصـ

ـــــــماء قائمة ين أســ حهم المقترح المندو ـــــ ـــ ـــــب إلى ترشـ ــ س مناصــ ة رئ ــحة جمع ــ ــ  الصـــ
ة ة العالم عينو  الثان س ونواب الس  .الخمسة الرئ

ة فقتووا   ـــحة، جمع ح على الداخلي، النظام من ٧٨ للمادة وفقاً  الصــ تور  ترشـــــ الد
ــيهافونغ ــ ــ ونغ ســـ ة( بون ــعب ــــ ة الشـــ مقراط ــ وانتخبته) جمهورة الو الد ـــــ ســ ة اً رئ  لجمع

ة الصحة ة و  العالم عينالثان ة الس تور سيهافونغ الى وتول. التز  الرئاسة.د

سيتين وٕانشاء اللجنة العامة  ٣-١البند  سي اللجنتين الرئ س الخمسة ورئ   انتخاب نواب الرئ
س اعد   ة الرئ ـــحة جمع ــ ــ ـــ ح اقتراحات في النظر إلى الصــ ـــــ ـــ ــ ـــأن المقدمة الترشــ ـــ ــ ـــ  شـ

ـــب س نواب مناصــ ـــاء وانُتخب .الرئ رهم التالي األعضــ ـــب في ذ س نواب مناصــ  رئ
ة ة الصحة جمع   ١:التز

ك)     س ورو فلورس لييرا (الم ة المعالي السيدة سو   صاح
  ضيوف سار (السنغال) عبدوالالسيد 

تور حسين عبد ة المتحدة) الد   الرحمن الرند (اإلمارات العر
شير شادمانوف ( تور عل ستانالد  )أوز

شين وانغمو  السيدة   (بوتان)د

                                                           
ر يرد   ١ س نواب أسماء ذ   .القرعة أسمائهم سحب ترتيب حسب الخمسة الرئ
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اوال    ا  تورة سيلف ة.اللجنة "أ" انُتِخبت الد التز سة  وتا (أنغوال) رئ م لوتو   فالينت
ة. التز سًا    اللجنة "ب" انُتِخب السيد هيررت برنارد (هولندا) رئ

و انُتخب الداخلي، النظام من ٢٩ للمادة ووفقاً    اً  بلداً  ١٧ مندو ره تال  أعضاء ذ
س جانب إلى العامة الّلجنة في ة رئ س ونواب الجمع ة رئ سي الجمع  ورئ

سيتين اللجنتين   :الرئ
  جزر البهاما    

  الصين
  الكونغو

ا   و
ةجمهورة  مقراط   الكونغو الد

  جيبوتي
  فرنسا

  هندوراس
ا   منغول

انمار   م
  النيجر
ا   رومان

  االتحاد الروسي
  الصومال

ا   جنوب أفرق
ا المتحدة المملكة  العظمى لبرطان
ة وأيرلندا   الشمال
ات ة المتحدة الوال   األمر

ةالجلسة      العامة الثان
ــة   ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــيهافونغا: في مقعد الرئاســ ــ ــ ـــ ــ ونغ ســ تور بون ة ( لد مقراط جمهورة الو الد

ة س) الشعب ة رئ ة الصحة جمع ة و  العالم عينالثان   الس

س افتتح   ة رئ ـــحة جمع ة الصــ ة و  العالم عينالثان ـــ ــة الســ ة العامة الجلســـ  الثان
اً  وألقى ة أمام خطا   .الصحة جمع

ع) ١البند  ة الصحة  (تا   افتتاح أعمال جمع
سيتين  -  ٤-١البند    اعتماد جدول األعمال وتوزع البنود على اللجنتين الرئ

س أفاد    األعمال جدول من التكميلي البند إدراج دمع أوصت العامة الّلجنة أن الرئ
ة إلى تايوان دعوة" المعنون  ة في المشار ة الصحة جمع اً  صفتها العالم  ."مراق

س أبلغو    ة الرئ ات نظرت عندما أنه الجمع قة الصحة جمع  مماثل، اقتراح في السا
ــة اتفقــت ــاع على الجمع ــة ات  هــذه مع للتعــامــل ومنظمــة والئقــة للتنبؤ قــابلــة عمل

ســــيراً . المســــألة س اقترح العمل، لهذ وت ع أن الرئ ة تت ة نفس الجمع  ووافقت. العمل
ة   .االقتراح هذا على الجمع

دان وفدان المنصة إلى للصعود يُدعِ و    ة مؤ  معارضان ووفدان العامة اللجنة لتوص
ة ــ ــ ـــة على من وتحدث .العامة اللجنة لتوصــ و المنصـــ ـــين من لٍ  مندو ــ وجزر  الصـ

اكستان   .وغرنادين فنسنت وسانتمارشال و
ة قبلتو    ة الجمع  األعمال جدول من التكميلي البند إدراج عدم العامة اللجنة توصـــ

ة إلى تايوان دعوة" المعنون  ة في المشار ة الصحة جمع اً  صفتها العالم  في" مراق
  .األعمال جدول

س فادوأ   ضــــًا  أوصــــت العامة الّلجنة أن الرئ ة التغييرات بإدخالأ  جدول على التال
قة( المؤقت األعمال   ):٧٢/١ج الوث

   ة البنود حذف  التال
ة  ٤البند  -   لمة ضيف الجمع
ـــاء الدول قبول  ٥البند  -  ــ ـــ ــ ــ ــاء والدول األعضــ ـــــــ ـــ ة األعضــ ـــــ ـــ ــ ـــ  المنتسـ

 ] ُوجدت إن[  الجديدة  
ــتراكات تقدير  ٦-١٥البند  -  ــ ــ ـــ ــاء الدول اشــ ــ ــ ـــ ـــاء والدول األعضــ ــــ ـــ  األعضـ

ة    ] ُوِجدت إن[  الجديدة المنتس
ة الالئحة تعديالت  ٧-١٥البند  -   ] ُوِجدت إن[  المالي والنظام المال
ـــة االتفــــاقــــات  ٣-١٨البند  -  ـــة المنظمــــات مع الُمبرمـ ـ وم ـــــة الح ــــدول    ال

  ] ُوِجدت إن[   
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ة اعُتِمدتو    غته في المؤقت األعمال جدول واعُتِمد العامة، اللجنة توص  المعّدلة ص
ة وفقاً    ة.العام اللجنة لتوص

دوستُ    قة جسِّ ح ٧٢/١ج الوث   .التعديالت هذه ١ تنق

ــــد    عــ ــدة  ــ ـــة المنعقــ ــ ـــامـ ــ ـــــة العـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــــــتمر الجلســـ ــ ـــ س أن تسـ الظهيرة حتى واقترح الرئ
ــــاعة ــة العامة هذ١٨,٣٠  الســـ ـــ أكبر عدٍد من المتحدثين. وقبلت الجلســ ـــــماح   ا، للســ
 االقتراح.

عــة   ٢البند  عــد المــائــة والرا عين  ــه الثــالثــة واألر ر المجلس التنفيــذ عن دورت تقر
عد المائة   واألرعين 

ــــ التقرر تقدم   ســـ ة  ،المجلس التنفيذ ةرئ ــــاح ــيدة مارامعالي الصـــ ــ فاراني  الســـ
 )البرازل( أزفيدو

سوس، المدير العام  ٣البند  تور تيدروس إدهانوم غيبر   لمة الد

شأن عمل المنظمة.    عرض المدير العام تقرره 
  المناقشة العامة  
ــتأنفا   ـــ ــ ــ س سـ ة إيالء مع ٣ البند في النظر الرئ ــــة عنا ـــ ــ ــوع خاصـ ــ ـــ ــ ة" لموضـ  التغط

ة ـــح ــ ـــ ــ ــــاملة الصـــ ـــــ ــ ب عن يتخلف أحد ترك عدم: الشــ س ودعا. "الر  المتحدثين الرئ
ـــة عن االتحـــاد  منـــدوب وهمـــا المنبر، إلى األولين ـــا ـــالن ـــا (الـــذ تحـــدث  ــان رومـ

م  ـــاء في اإلقل ة عن الدول األعضـ ا الن ي) ومندوب الســــنغال (الذ تحدث  األورو
و المتحدثين هذين عد الكلمة وتناول. األفرقي) ـــين، وجمهورة  من لٍ  مندو الصــــــ

ــرق  ــ ــ ـــ ــ م شـــ ـــاء في إقل ـــــــ ـــ ة عن الدول األعضـ ا الن ة (الذ تحدث  ـــالم ـــ ــ إيران اإلســــــ
م جنوب شــرق  ة عن الدول األعضــاء في إقل ا الن )، والهند (الذ تحدث  المتوســ

ا ـــا وألمان ا) وفرنسـ ــ ة واالتحاد الروســــي  قيرغيزســــتانو  آســ ات المتحدة األمر والوال
ا الن ـــر (الذ تحدث  اومصــ طال ــــحة العرب) وٕا والمملكة  ة عن مجلس وزراء الصـ

ة ــمال ا العظمى وأيرلندا الشـ د واألرجنتين ونيجيرا  المتحدة لبرطان وجمهورة والســـو
ا وجمهورة مولدوفا وتايلند و ال و ازاخسـتان ورا وني ا و  و سـ يرو وٕاندون  .اتر و

قًا لل  .الداخلي النظام من ٥٧ مادةومارس وفد الصين ح الرد ط
  وُرِفعت الجلسة.  

  الجلسة األولى للجنة "أ"
تورة  في مقعد الرئاسة:   اوال  الد ا  مسيلف وتا فالينت   (أنغوال) لوتو

  افتتاح أعمال اللجنة  ١٠البند 
ســـــــــة افتتحت   ـــة الرئ ــ ين والمراقبين.  الجلســــ المندو قاً ورحبت  ام وط  ٣٤ المادة ألح

ة الداخلي النظام من ة، الصــحة لجمع اســوهيرو  اللجنة انتخبت فقد العالم تور  الد
تور  ان) والد ا ي (ال ـــــوزو ــ ـــا محمدسـ ـــ اني آســ ة( آرد ـــالم ـــ ) جمهورة إيران اإلســ

س، نائبين  .مقرراً ) اراغوا(الورا بوردون  سيدةوال للرئ
ة الكلمة الوفود أحد تناولو    ي االتحاد بدعوة للمطال ة الحضور إلى األورو  والمشار

ت دون  ــو ـــات مداوالت في تصــ ة واللجان الجلسـ اغة وأفرقة الفرع ــ  هيئات وأ الصــ
ة  في اختصـــاصـــه نطاق في تقع التي المســـائل تناول وٕالى ،منبثقة عنها أخر  فرع
ة ة الصحة جمع ة و  العالم عينالثان   .الس

ة  ١١البند  ة ذات األولو   المسائل االستراتيج

ة تنفيذ   ٤-١١البند    ٢٠٣٠المستدامة لعام خطة التنم
ـــة البند الفرعي من جدول األعمال    ـــة مناقشـــ ســـ اه واســــــترعتافتتحت الرئ  اللجنة انت

قــــ إلى ـــلــــة الوث ــ ـــــــ ح  ٧٢/١١جة ذات الصــ ـــور يوُدعِ . ١تنق ــ ــ ـــ ــ  اإلدالء إلى الحضــ
قاتهم ــــة أن نوأُعلِ  .بتعل ـــ ـــتأنف الفرعي البند هذا مناقشــ ــ ـــ ـــــُتسـ ــ ــــة في ســ  القادمة الجلســـــ

 الجلسة."أ". وُرِفعت   للجنة
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ة ة الصحة جمع ة العالم عون  الثان ار ٢٨-٢٠ جنيف، األمم، قصر . والس  ٢٠١٩ مايو /أ

ة  -٣ ة التقن   الجلسات اإلعالم
  

ة ة التال ة التقن عين. سُتعقد الجلسات اإلعالم ة والس ة الثان ة الصحة العالم   أثناء انعقاد جمع
  

ار/ مايو  ٢١الثالثاء،    ٢٠١٩أ
  

 ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  XIIالقاعة 

ات الناشئة   التكنولوج

 ١٤,١٥-١٢,٣٠ الساعة
  XIIالقاعة 

ة  ة الشاملةالتغط   الصح

  
عاء،  ار/ مايو  ٢٢األر   ٢٠١٩أ

  
 ١٤,١٥-١٢,٣٠ الساعة
  XIIالقاعة 

ة: أوان التعزز   الصحة النفس

  
س،  ار/ مايو  ٢٣الخم   ٢٠١٩أ

  
 ١٤,١٥-١٢,٣٠ الساعة
  XIIالقاعة 

 ١٤,١٥-١٢,٣٠الساعة 
  XVIالقاعة 

  االستثمار في الوظائف
  

ـــي من  ـــ ــ ــ ـــ ة االلتزام إلى العمل: مضــ ــح ــ ـــ ــ ــ ة الصــــ البرلمانات قدمًا في برنامج عمل التغط
التعاون مع االتحاد البرلماني الدولي م أمانة المنظمة    .الشاملة. حدث من تنظ

  
ار/ مايو  ٢٤الجمعة،    ٢٠١٩أ

  
   ١٤,١٥-١٢,٣٠ الساعة
  XIIالقاعة 

ة مراف  ة خضراء ومستدامة وقادرة على الصمود أمام تغير المناخرعا   صح

   ١٤,١٥-١٢,٣٠ الساعة
  XXIIIالقاعة 

ـــمي  ــ ــ ـــدار الرســ ــ ـــ : اإلصـ ة األخر ــح ــ ـــ ات الصــ ة والتكنولوج تعزز اإلنتاج المحلي لألدو
االت ان المشترك بين الو  للب

  
ار/ مايو  ٢٧، االثنين   ٢٠١٩أ

  

   ١٤,١٥-١٢,٣٠الساعة 
  XIIالقاعة 

ةمن أجل  ان ة جديدة :تعزز صحة المجموعات الس  رؤ
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ة ة الصحة جمع ة العالم عون  الثان ار ٢٨-٢٠ جنيف، األمم، قصر . والس  ٢٠١٩ مايو /أ

ة  -٤   األحداث الجانب
  

ة  ة التال عينمن الُمقرر أن ُتعقد األحداث الجانب ة والس ة الثان ة الصحة العالم   .أثناء انعقاد جمع
  

ار/ مايو  ٢١الثالثاء،    ٢٠١٩أ
  

 ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIIIالقاعة 

ال.  ع األج ـــحة جم ـــ ــ ة صـ ة لحما ع العالم ــــين جهود التمن ــ ــ تعزز الثقة في اللقاحات: تحسـ
ٍل من  ــــا أنغوال و تنظمه وفود  ـــواتيني وأيرلندا وفرنســـ ــ ا والدانمرك وٕاسـ ولومب ندا و البرازل و

ا  ان ـــ ـــ ــ ــ ـــ ا وأســ ـــتان ورومان ــ ـــ ــ ــ اكســـ اوموزامبي و ران ة واالتحاد  وأو ات المتحدة األمر والوال
 ي.األورو

 ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

ة  ــ ة في مواجهة الطوار والشــــدائد القاســ ــر –ســــالمة المرضــــى وجودة الرعا  أســــاســــي شــ
ــتان واألرجنتين والبرازل  لتحقي ـــ ٍل من أفغانســـ ــــاملة. تنظمه وفود  ــ ة الشــ ـــح ـــ ة الصــ التغط

ــــومــال  ــ ــ ـــ ــ ـت وجمهورـة مولـدوفــا وعمـان وقطر وروانـدا والصــ ــا وغـانـا والعراق والكو ولومب و
ا  ســــرا وتايلند تر ــو ــودان وســ ا والســ ا العظمى وأيرلندا وســــر الن والمملكة المتحدة لبرطان

ة   .الشمال
 ١٨,٥٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

ــاملة: بناء الزخم من أجل  ة الشـــ ــح ــ ة الصـ شـــــأن التغط ـــاءلة  ع االجتماعالعمل والمســ  الرف
ٌل من المتحدة لألمم المســــتو  افحة العمل منظمة. تنظمه  ـــحي الجوع لم ، والمجلس الصـ

 العالمي، وصندوق إنقاذ الطفولة.
 ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

ة الشــاملة والهجرة:  ة الصــح ب عن يتخلف أحد ترك عدمالتغط ٍل من الر . تنظمه وفود 
ا  ا. ولكسمبرغ وٕاكوادورولومب يرو والبرتغال والسودان وتر نما و ك و س  والم

 ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIIIالقاعة 

ة ــــحة أجل من التغذ ــ ــ ـــ ة من الصــــ ة إلى جانب الوقا األمراض : االبتكارات في مجال التغذ
اق خطة عام  ة الشــاملة في ســ ة الصــح وِعقد  ٢٠٣٠غير الســارة من أجل تحقي التغط

وتــان وقبرص  ش و نغالد ــا و ــان ــٍل من أل ــة. تنظمــه وفود  األمم المتحــدة من أجــل التغــذ
ــود  ــ ـــ ان ولبنان ومالو والجبل األســ ا ا وال طال ــا واليونان والهند وأيرلندا وٕا ـــ ــ ــــر وفرنســ ـــ ومصــ

، و ونس وأوغنـدا و والفلبين وت ـابو ز الـدولي لزم ـالمر حوث المتعلقـة  ــهــالل ــ ــ ـــ ــ ــ  أمراض اإلســ
شب ة ، بنغالد ةتعزز وحر   .والبنك الدولي، التغذ

 ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XXIVالقاعة 

ة الُنظمعزز ت أجل من لشراكةا ٍل من أفغانستان  – الصح . تنظمه وفود  التأهب للطوار
ا  ولومب ةوجمهورة إيران و سرا. اإلسالم   وسو

 ١٩,٥٠-١٩,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

ة. ينظمه  ة األول ة الصــح ة الشــاملة: أحد عناصــر الرعا ة الصــح فة والتغط ة الُمَلطِّ الرعا
طةوفد ماليزا، و  ة الرا ة الدول طة، و فةطِّ لَ والمُ  الخيرة للرعا ة الرا ـــة الدول ـــ ــ ــ ـــ  ظاهرة لدراســ

ــــين الـدولي المجلس، و األلم ــ ــ ـــ ــ ـــات للممرضــ ـــ ــ ــ ـــ ــة، والممرضـــ ـاء بال حـدود الـدول ، ومنظمـة أط
ـافحـة الدولي االتحـادو  ـــــرطان لم ــ ــ ـــ طـات العـالمي التحـاد، واالســـ ـــائيي لرا ـــ ــ ـــ ــ ، التخـدير أخصــ

ةوالتحالف العالمي من أجل ا  .فةطِّ لَ والمُ  الخيرة لرعا
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ة ة الصحة جمع ة العالم عون  الثان ار ٢٨-٢٠ جنيف، األمم، قصر . والس  ٢٠١٩ مايو /أ

عاء،  ار/ مايو  ٢٢األر   ٢٠١٩أ
  

 ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  VIIالقاعة 

ة الشــــاملة: حســــن تصــــرف الشــــؤون واإلجراءات المتعددة القطاعات من أجل  ة الصــــح التغط
ة الشاملة  ة الصح ا  –تحقي التغط ٍل من فرنسا وجورج الشراكة والمعضالت. تنظمه وفود 

ا  ين ان و ا ا وال ةوألمان ة الشعب مقراط سرا وتايلند. ولكسمبرغ وجمهورة الو الد ا وسو ان   وأس
 ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  XXIVالقاعة 

ا  روات ا و ولومب ٍل من  ة. تنظمه وفود  ة عموم ــــح ة صــ َرع: أولو انا الصــــــَ ـــــتان وغ ازاخسـ و
ا و  ا وتونس وزامب ك واالتحاد الروسـي وسـلوفين سـ افحة الصــرع والم م تب الدولي المعني  الم
افحة الصرع واالتحاد العالمي لعلم  ة لم ة الدول  .األعصابوالعص

 ١٨,٥٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

ات: وضـــع المســـاواة بين الجنســـين في  تحقي الح في الصـــحة وحقوق اإلنســـان للنســـاء والفت
م ا ــــــم لصــ ــــاملة. ينظمه  ــ ة الشــ ـــح ــ ة الصـــ م الدولي التحادمن ا لتغط  التحالفة و األســــــــر  لتنظ

ع المرأة ومنظمة المرأة صحة أجل من الدولي اة ن  .الح
 ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

ـــحة أغراضالمالرا: تعزز الجهود المبذولة لتحقي  ـــ ــ ة الصـ . تنظمه وفود ٢٠٣٠لعام  العموم
ـــقر ومالي  ا ومدغشــــــــ ــــا وغابون والهند والتف ــ ــ ا وجيبوتي وفرنســـ ولومب نن و ٍل من األرجنتين و

 نام.  والنيجر ورواندا والسنغال وفييت وموزامبيوموناكو والمغرب 
 ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

حب أن تكون األول المقام في اإلضـــرار عدم اه: لماذا  إحد  العامة والنظافة واإلصـــحاح الم
ـــد لمقاومة مضـــــــادات  ــ ــــى، والتصــ ـــــالمة المرضـــ ة ســ ة الجيدة، وحما ــــح ة الصـــ ات الرعا أولو

ا. ا وزامب سرا وتنزان د وسو ان والسو ا ا وال ٍل من إسواتيني وألمان ات. تنظمه وفود  رو  الم
 ١٩,٣٠-١٩,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

ــحة طيلة العمر: نداء للعمل من أجل أال  ـــــ ب عن أحد يتخلفتعزز الصـــ لالر من  . ينظمه 
ة لمنظمة، واالشيخوخة المعني الدولي التحادا حيين الخير لفرسان الدول  .المس

  
س،  ار/ مايو  ٢٣الخم   ٢٠١٩أ

  
 ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  VIIالقاعة 

ة  ــين صــــحة األم والوليد والطفل من أجل تحقي التغط ة لتحســ ة تنفيذ الســــجالت المنزل فعال
ة الشــاملة:  ب عن يتخلف أحد ترك عدمالصــح ٍل من أفغانســتان وفرنســا الر . تنظمه وفود 
ا  ين ا و س ةوٕاندون ة الشعب مقراط . وجمهورة الو الد ابو انمار وهولندا والفلبين وزم  وم

 ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  XXIIIالقاعة 

ن ل م اتيف  ة لتكنولوج ــــــهام في  الرقم ــ ـــ ــ ة اإلسـ ل ب عن يتخلف أحد ترك عدمالتحو  الر
ٍل من األرجنتين  ـــاملة: حالة األمراض النادرة. تنظمه وفود  ــ ــ ـــ ــ ة الشـــ ـــح ــ ـــ ــ ـــ ة الصـ في التغط

ا وهنغارا ـــا وجورج ــ ـــ ــ ا وقبرص وفرنسـ ولومب د واالتحاد  و ـــو ـــ ــ ا والســـ ت ومالطة ورومان والكو
ي.  األورو

 ١٩,٥٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

ـب عن يتخلف أحـد تركعـدم  ع" الر ـــــحــة للجم ـــ ــ ـــ ع مبــدأ "الصـ ـة من؟ تت . الواقع إلى الخطــا
ٌل من  ة المنظمةتنظمه  طة، و األطفال لسرطان الدول ة الرا ة الدول ، فةطِّ لَ والمُ  الخيرة للرعا

ــــافحــــة الــــدولي االتحــــادو  ــــل لم ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــة براءات مجمع(االتحــــاد)، و  الرئــــة وأمراض السـ ، األدو
ة RAD-AID  منظمةو  ر الدول ــو ــ ـــــــ ــعة للتصـــ ـــ ــ ــ ـــ افحة الدولي االتحاد، و األشــ ـــرطان لم ـــ ــ ــ ، الســــ
ــندوق و  ـــ حوث الدولي الصــ ة لل ــأن العالم ــ ـــرطان شـــ افحة العالمي االتحاد، و الســــ ـــمنة لم ــ ، الســ
ة لمنظمةوا افحة العالم تة لم ــ ـــــ ــ ـــ ة الســ ة، والتحالف العالمي من أجل االدماغ  الخيرة لرعا

  .فةطِّ لَ والمُ 
 ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

ـــيلي وفيجي  ــ ـــ ــ ـــ ٍل من شـ ــــحة. تنظمه وفود  ــ ـــ ــ ــ طات، والصـ تلوث الهواء، وتغّير المناخ، والمح
سرا. ج وسو  وملديف وموناكو والنرو

 ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  XIIالقاعة 

ة نظم ة أجل من الطوار  أثناء الرعا ة التغط ـــح ــ ـــاملة الصــ ـــ ــــمان: الشـ ــ ة ضـ ــى رعا ــ  المرضــــ
ات اعتالالت من المعانين ـــا ــب الوقت في حادة وٕاصـ ـــواتيني المناســ ٍل من إسـ . تنظمه وفود 

ا. ة وجنوب أفرق ة السعود ا وماليزا والمملكة العر  وٕاثيو
 ١٩,٥٠-١٩,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

ات  ــتجا ـــًا: بدءًا من تعزز االســــ شـــ ـــد تهم ة األشـــ ــول إلى المجتمعات المحل ة للوصــــ المجتمع
ة الشاملة.  ة الصح ة، وصوًال إلى التغط ة األول ة الصح الرعا ة، مرروًا  المجتمعات المحل

ٌل من ةال تنظمه  ة  شــ شــينالعالم  منظمة، و )+GNP( فيروســه والعدو  األيدز مع للمتعا
وس ة موند ميد  .الدول

  



N° 2 - 14 -  ٢العدد  

ة ة الصحة جمع ة العالم عون  الثان ار ٢٨-٢٠ جنيف، األمم، قصر . والس  ٢٠١٩ مايو /أ

ار/ مايو  ٢٤الجمعة،    ٢٠١٩أ
  

   ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  VIIالقاعة 

ــافحــة  ــادس: تعزز الجهود المبــذولــة لم ــ ــ ـــ ــ ـــ  األيــدز مرضمن أجــل تجــديــد الموارد الســ
. فيروسه والعدو  ابو ل من إسواتيني وفرنسا وزم  والمالرا والسل. تنظمه وفود  

   ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  VIIIالقاعة 

ن واقعيين:  ة للمراهقين، وحقوقهم، ورفاهيتهم. تنظمه وفود لن ة واإلنجاب الصحة الجنس
. ا وأوروغوا   ٍل من موزامبي والبرتغال وسلوفين

   ١٨,٥٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

ـــاخ  ــــأن تغّير الُمن ــ ــ ـــ ــ ـــ شـ ـــدم الُمحرز  ـــدفع التق التعـــاون بين المنظمـــة والمجتمع المـــدني ل
 الصحة.والصحة. ينظمه التحالف من أجل تعزز 

   ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

ة  ــح ــ ـــ ــ ــ ة الصــــ ة في تحقي التغط ة األول ــح ــ ـــ ــ ــ ة الصــــ ة من األمراض: دور الرعا الوقا
ا. اكستان وتر ا وعمان و حرن وٕاستون ٍل من ال  الشاملة المستدامة. تنظمه وفود 

   ١٩,٥٠-١٩,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

اد في الر بين مجالي الطاقة والصحة. التعاون المشترك بين القطاعات والدور  الق
 تنظمه مؤسسة األمم المتحدة.

  
ار/ مايو  ٢٧، االثنين   ٢٠١٩أ

  
   ١٨,٥٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

ـــمود على القدرة بناء ـــ ــحي الصــ ــ اقات  وتعزز األمن الصــــ ـــ ــ ـــّررةالمُ العالمي في الســـ ـــ  تضــ
ٌل من  األزمات  مؤســـســـةعبر االســـتثمار في العاملين الصـــحيين المجتمعيين. تنظمه 

الصحة في  أمرف ة  االمعن ة اإلنقاذ لجنة، و أفرق  .الدول
   ١٩,٥٠-١٩,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

ة، ودور  ة للحرب النوو ة اليوم: أحدث المعلومات عن العواقب اإلنســـان األســـلحة النوو
ــة منهــا. تنظمــه  طــةالطــب في الوقــا ــاء را ــة األط ــوب لمنع الــدول ــ ـــ ــ ـــ ــة حرب نشـــ ، نوو

ات العالمي االتحادو  ة الصحة لجمع ة، و العموم ة الجمع ة الطب   .العالم
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ة ة الصحة جمع ة العالم عون  الثان ار ٢٨-٢٠ جنيف، األمم، قصر . والس  ٢٠١٩ مايو /أ

  االجتماعات األخر   -٥

ة سُتعقد  أن االجتماعات التال عين.أثناء ُأبِلغت األمانة  ة والس ة الثان ة الصحة العالم   انعقاد جمع
 
  

ار/ مايو  ٢١ ،الثالثاء  ٢٠١٩أ
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
 VIIالقاعة 

تين/  مي لألمر تــب اإلقل تين (الم م األمر ـــاء في إقل ــ ــ ـــ ــ ــ اجتمــاع وفود الــدول األعضـــ
تين).   مجموعة األمر

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
ا القاعة  ورد   ٤ون

ي.   اجتماع مجموعة بلدان الشمال األورو

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
 IVالقاعة 

ع للمنظمة. ا التا م جنوب شرق آس   اجتماع وفود الدول األعضاء في إقل

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

ع للمنظمة. م األفرقي التا   اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقل
  

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
 IXالقاعة 

ع للمنظمة. م شرق المتوس التا   اجتماع وفود الدول األعضاء في إقل
  

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

ع للمنظمة. ي التا م األورو   اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقل
  

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

م غربوفود اجتماع  ع للمنظمة. الدول األعضاء في إقل   المح الهاد التا

  ١٤,١٥-١٢,١٥الساعة 
 XVI القاعة

از.الثاني عشر لجتماع اال ة عدم االنح   وزراء الصحة في دول حر

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
ا  القاعة ورد   ١ون

ءاجتماع  م المح الهاد   .وزراء الصحة في إقل

  ٢٠,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

ة.اجتماع التنسي  مي للدول األعضاء في الجماعة الكارب   اإلقل

  ٢٠,٠٠-١٩,٠٠الساعة 
ين، الطاب الثامن   مطعم المندو

  

س ال الرئ   حفل استق

عاء ار/ مايو  ٢٢ ،األر   ٢٠١٩أ
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

تين/  مي لألمر تـــب اإلقل تين (الم م األمر ــاء في إقل ـــ ــ ـــ ــ ــ اجتمـــاع وفود الـــدول األعضـــ
تين)   مجموعة األمر

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
ا  ورد ون   ٤القاعة 

ي.   اجتماع مجموعة بلدان الشمال األورو

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

ع للمنظمة. ا التا م جنوب شرق آس   اجتماع وفود الدول األعضاء في إقل

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

م  ع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقل   األفرقي التا

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
 IXالقاعة 

ع للمنظمة. م شرق المتوس التا   اجتماع وفود الدول األعضاء في إقل

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

ع للمنظمة. ي التا م األورو   اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقل
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ة ة الصحة جمع ة العالم عون  الثان ار ٢٨-٢٠ جنيف، األمم، قصر . والس  ٢٠١٩ مايو /أ

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

ع للمنظمة.اجتماع وفود  م غرب المح الهاد التا   الدول األعضاء في إقل

  ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
ا  ورد ون   ١القاعة 

م المح الهاد   .الكاربيووزراء الصحة في منطقة  اجتماع وزراء الصحة في إقل

  ١٤,١٥-١٢,٤٥الساعة 
 XXIIIالقاعة 

ع  ي التا م األورو  للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقل

س ار/ مايو  ٢٣ ،الخم   ٢٠١٩أ
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

تين/  مي لألمر تـــب اإلقل تين (الم م األمر ـــاء في إقل ــ ــ ـــ ــ ــ اجتمـــاع وفود الــدول األعضـــ
تين)   مجموعة األمر

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
ا  ورد ون   ٤القاعة 

ي.   اجتماع مجموعة بلدان الشمال األورو

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

ع للمنظمة. ا التا م جنوب شرق آس   اجتماع وفود الدول األعضاء في إقل

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

ع للمنظمة. م األفرقي التا   اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقل

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

ع للمنظمة. م شرق المتوس التا   اجتماع وفود الدول األعضاء في إقل

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

ع للمنظمة. ي التا م األورو   اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقل

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

ع للمنظمة. م غرب المح الهاد التا   اجتماع وفود الدول األعضاء في إقل

  ١٤,٠٠-١٣,٠٠الساعة 
  Xالقاعة 

  

ة اجتماع  ا الغر   .والمجموعات األخر لمجموعة أورو

ار/ مايو  ٢٤ ،الجمعة   ٢٠١٩أ
    

  ٨,٤٥-٧,٤٥الساعة 
  VIIالقاعة 

م األمر ــاء في إقل تين تيناجتماع وفود الدول األعضــــ مي لألمر تب اإلقل مجموعة  /(الم
تين). ا   ألمر

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
ا  ورد ون   ٤القاعة 

ي.   اجتماع مجموعة بلدان الشمال األورو

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

ع للمنظمة. ا التا م جنوب شرق آس   اجتماع وفود الدول األعضاء في إقل

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

ع للمنظمة. م األفرقي التا   اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقل

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

م شرق المتوس التا   ع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في إقل

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

ع للمنظمة. ي التا م األورو   اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقل

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

ع للمنظمة. م غرب المح الهاد التا   اجتماع وفود الدول األعضاء في إقل

  ١٤,٠٠-١٣,٠٠الساعة 
ا  القاعة ورد   ٤ون

ة والمجموعات األخر  لمجموعةاجتماع  ا الغر   .أورو
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ة ة الصحة جمع ة العالم عون  الثان ار ٢٨-٢٠ جنيف، األمم، قصر . والس  ٢٠١٩ مايو /أ

ار/ مايو  ٢٥ ،السبت   ٢٠١٩أ
    

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
ا القاعة  ورد   ٤ون

ي.    اجتماع مجموعة بلدان الشمال األورو

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

ع للمنظمة. ا التا م جنوب شرق آس   اجتماع وفود الدول األعضاء في إقل

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

ع للمنظمة. م األفرقي التا   اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقل
  

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

ع للمنظمة. م شرق المتوس التا   اجتماع وفود الدول األعضاء في إقل

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

ع  ي التا م األورو   للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقل

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

ع للمنظمة. م غرب المح الهاد التا   اجتماع وفود الدول األعضاء في إقل

  ١٤,٠٠-١٣,٠٠الساعة 
  XVالقاعة 

ة والمجموعات األخر اجتماع  ا الغر   .لمجموعة أورو

  
ار/ مايو  ٢٧، االثنين   ٢٠١٩أ

    
  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
ا القاعة  ورد   ٤ون

ي.    اجتماع مجموعة بلدان الشمال األورو

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

ع للمنظمة. ا التا م جنوب شرق آس   اجتماع وفود الدول األعضاء في إقل

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

ع للمنظمة. م األفرقي التا   اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقل
  

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

ع للمنظمة. م شرق المتوس التا   اجتماع وفود الدول األعضاء في إقل

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

ع للمنظمة. ي التا م األورو   اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقل

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

ع للمنظمة. م غرب المح الهاد التا   اجتماع وفود الدول األعضاء في إقل

  ١٤,٠٠-١٣,٠٠الساعة 
ا  القاعة ورد   ٤ون

ة والمجموعات األخر اجتماع  ا الغر   .لمجموعة أورو

  
ار/ مايو  ٢٨ثالثاء، ال   ٢٠١٩أ
    

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
ا القاعة  ورد   ٤ون

ي.    اجتماع مجموعة بلدان الشمال األورو

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

ع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعضاء في  ا التا م جنوب شرق آس   إقل

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  XVIالقاعة 

ع للمنظمة. م األفرقي التا   اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقل
  

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

ع للمنظمة. م شرق المتوس التا   اجتماع وفود الدول األعضاء في إقل

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

ع للمنظمة. اجتماع ي التا م األورو   وفود الدول األعضاء في اإلقل

  ٨,٥٠-٨,٣٠الساعة 
  VIIIالقاعة 

ع للمنظمة. م غرب المح الهاد التا   اجتماع وفود الدول األعضاء في إقل

  ١٤,٠٠-١٣,٠٠الساعة 
ا  القاعة ورد   ٤ون

ة والمجموعات األخر اجتماع  ا الغر   .لمجموعة أورو
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ات  -٦   الخاصة بإجراء المناقشات في الجلسات الترتي
 

ة"الجلسة العامة. موضوع المناقشة العامة:  ة التغط ب عن يتخلف أحد ترك عدم: الشاملة الصح   "الر
ة الصــحة، أن ٢١-٥٢ج ص عطلب القرار  شــأن إصــالح جمع ة إلجراء النقاش ي،  ات المناســ تخذ المدير العام الترتي

ــة العامة. وُرجى من  ة أثناء المناقشــ م ة أو اإلقل انات الجماع ع إلقاء الب جِّ ــُ ة شــ ة، ولهذه الغا ــ في جلســــة عامة مقتضــ
اناتهم على  قصــــروا ب ين أن  انات الم ٥٥٠( خمس دقائالمندو ن أن تمتد ب م ــة. و جموعات لمة) في هذه المناقشــ

ة حتى  م انات اإلقل . ١٠أو الب  دقائ

ـــة العــامــة إخطــار إدارة  ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــمــائهم في قــائمــة المتحــدثين في إطــار المنــاقشــ ــ ــ ـــ ــ ين الــذين يودون إدراج أســـ غي للمنــدو ن و
ــد اإللكتروني (  األجهزة ــ ــك عن طر البرـ ـــ ـــة وذل ــ ــارج ـــات الخـــ ــة والعالقــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــاســـ   ) أو الفــــــاكس intriggj@who.الرئـ

  +.٤١ )٠(٢٢ ٧٩١ ٤١٧٣ رقم
البرد اإللكتروني ( ــــة العامة  ـــُتلقى خالل المناقشــ انات التي ســـ ـــخ من الب ــــال نســـ غي إرســ ن ) أو interpret@who.intو

تب مساعد أمين  مها إلى م ة الصحةتسل البرد اإللكتروني، ُيرجى تحديد A.656(القاعة  جمع ). وعند إرسال النسخ 
ان.اسم  ة اسم الجلسة: "المناقشة العامة"، في "موضوع" الرسالة وفي أعلى الب تا  البلد و

ــــة  ــ ـــحــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــة الصـ ــ ــ ــاتــهــم عــلــى الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي لــجــمــعــ ــ ــانــــ ـــ ـــ ـــر بــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــذيــن يــرغــبــون فــي نشـ ــ ــيــن الـــ ــدو ــ وعــلــى الــمــنــــ
http://apps.who.int/statements/WHA72/ :أن يرســلوها إلى البرد اإللكتروني التالي ،statements@who.int ،

ان.  ه الب ة بند جدول األعمال الذ يتعل  ــالة اإللكترون ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــوع في الرسـ ــ ـــ ــ الموضــــ ـــطر الخاص  ـــ ــ ــ ـــ وأن يدرجوا في الســ
ة المقدمة على هذا النحو لن ُتدرج في المحضر الرسمي للجلسة.   والمعلومات اإلضاف

  
  االجتماعات األخر 

ة  ة) ُتتاح خدمات الترجمة الفورة إلى اللغات الســت الرســم ان ة واألســ ة والروســ ليزة والفرنســ ة واإلن ة والصــين (العر
عتزمون إلقاءها  انات التي  ـــخة من الب ــــال نســـ ين إرســ ـــات. وُرجى من المندو عة المناقشـــ ين على متا ـــاعدة المندو لمســـ

ة إلى الموظفين المسؤولين عن  interpret@who.int البرد اإللكتروني على م نسخة ورق الموجودين  المؤتمرأو تسل
ـان أثنــاء  ين من إدخال تعـديالت على الب منع ذلك المنـدو قـة على األقل. وال  ـان بثالثين دق في القـاعة قبـل إلقـاء الب

ع اللغات. وُرجى إدراج اســـم البلد/ المجموعة والجلســـة (مثل ســـِّ َ يُ إلقائه، ولكنه ســـ ر المزد من الوضـــوح والدقة في جم
ــــة العامة أو جل ـــلة الجلســ ــ ) ورقم بند جدول األعمال ذ الصـ ــة المجلس التنفيذ ـــ ــة اللجنة "أ" أو اللجنة "ب" أو جلسـ ــ ســ

ان.و تحت عنوان "الموضوع"    في أعلى الب
غي أال تزد  ن انات األفراد التي ُتلقى في اللجنتين "أ" و"ب" على دقمدة و انات  ٢٢٠بواقع  (قتين ب لمة)، وأال تزد ب

ـــرعة المعتادة،  ٥٥٠قائ (المجموعات على خمس د ــ ــ ـــ ــ الســـ انات  ين التحدث أثناء إلقاء الب لمة). وُرجى من المندو
جر  ــــرة و قًا على أنها ســـ ــ ـــ انات المقدمة مســ ــوح الترجمة ودقتها. وُتعامل الب ــ عوق وضـــ ــرعة قد  ـــ ســ حيث إن التحدث 

انات التي ُيدلى بها ألغراض المحضر الرسمي. قتها للب   التحق من مطا
ــــة وعــلــى الــ ــ ـــحــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــة الصـ ــ ــ ــاتــهــم عــلــى الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي لــجــمــعــ ــ ــانــــ ـــ ـــ ـــر بــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــذيــن يــرغــبــون فــي نشـ ــ ــيــن الـــ ــدو ــ مــنــــ

http://apps.who.int/statements/WHA72/ :أن يرســلوها إلى البرد اإللكتروني التالي ،statements@who.int ،
ة بند جدول األعمال الذ يتعل ــالة اإللكترون ــ ـــ ــ ـــ ــ ــوع في الرسـ ــ ـــ ــ ــ الموضــــ ـــطر الخاص  ـــ ــ ــ ـــ ان. وأن يدرجوا في الســ ه الب  

ة المقدمة على هذا النحو لن ُتدرج في المحضر الرسمي للجلسة.   والمعلومات اإلضاف
  

انات  ة الصحةب   الجهات الفاعلة غير الدول في جمع
لمة في اللجنة "أ" أو اللجنة "ب"  ة مع المنظمة أن تطلب إلقاء  ـــم ــ ــ ن للجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرســ م
غي للجهات الفاعلة غير الدول التي ترغب  ن ــة. و ة التي تتمتع فيها بخبرات خاصـــ ـــحة في إطار البنود التقن ة الصــ لجمع

ــــمائها في قائمة المتحدثين أن ت ــ ــ ـــ ـــــراكات والجهات الفاعلة غير الدول عن طر البرد خطر أمانة في إدراج أسـ ــ ــ إدارة الشـــ
ــاعة ) nsastatements@who.int( اإللكتروني ــاه الســـ ة.  ٨,٠٠في موعد أقصـــ ـــة المعن احًا من اليوم المحدد للجلســ ــ صـــ

ــــرها األمانة على مو  ــ ـــ ــ ــ ي تنشــ ــــاب  ــ ـــ ــ ــ انات في وقت ســ نها أن تقدم هذه الب م قع إلكتروني والجهات الفاعلة غير الدول 
ـــالــــي: ـــ ــتــ ـــ الــ ـ ـــرا ــرونــــي مــــن خــــالل الـ ــتــ ــكــ ـــوقــــع اإللــ ـــمـ ــلــــى الـ ــل عــ ــ ــيــــ ــــجــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــتســ ــوة إلــــى الـ ـــدعــ ــ ــي مـــ ـــص، وهــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  مــــخصـ

https://extranet.who.int/nonstateactorsstatements/ غي أال تزد ن انات علىمدة . و ــف هذه الب ــ ـــ ــ ــ قة ونصــــ  الدق
قال   لمة). ٢٠٠بواقع  (ة دق
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أسماء المتحدثين في المناقش  -٧   ة العامة في إطار الجلسات العامةقائمة مؤقتة 
  

ات ا المتعددة القوم ف  دولة بول
ا   التف
  مالي

فوار   وت د
  المغرب
ا ان   أس

ا   سر الن
ة عن البرازل (سيتحدث مندوب    البرازل ا سالن  )مجموعة بلدان البر
ا   سلوفين

ش   بنغالد
ا   ولومب
  البرتغال
  إكوادور
  اليونان

  اتش
ا   ين

ا   ليتوان
ان ا   ال

ك س   الم
  اراغوا
ان  ة عن الب ا تينالن م األمر   دول األعضاء في إقل

ة ا الشمال   مقدون
  غابون 
ا ران   أو

ا   وستار
 الدانمرك

ةجمهورة  مقراط   الكونغو الد
ج   النرو
  السنغال
  موناكو
  فنلندا

فارة ال البول فارة     جمهورة فنزو ال البول از(سيتحدث مندوب جمهورة فنزو ة عدم االنح ة عن حر ا   )الن
  سنغافورة

ا   جنوب أفرق
  فييت نام

  شيلي
  بولندا

  الجزائر
  أنغوال
  تونس
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  بيالروس
  الكونغو
  أوروغوا

ا   زامب
  ماليزا
ا   أرمين
  الفلبين

  بوتسوانا
  ندا

  بروني دار السالم
  األردن

  هندوراس
ا  أسترال

  لبنان
ا   مورتان
ا   مبود
  ملديف

  لكسمبرغ
  نيوزلندا
  اكستان
  أوغندا
سلندا   أ
  مارنوسان 

ة عن  جزر مارشال(سيتحدث مندوب    جزر مارشال ا  )الهاد المح جزر بلدانالن
  توغو

ا   منغول
  مورشيوس

اغو ترنيداد اغو (سيتحدث مندوب    وتو ة عنترنيداد وتو ا ة) الن   الجماعة الكارب
  موزامبي

ا المتحدة  جمهورة تنزان
ا   ناميب

  إسرائيل
ابو    زم

من   ال
ة ة الشعب مقراط ورا الد   جمهورة 

ة عن فيجي (سيتحدث مندوب         فيجي ا   )الكومنولث بدول الصحة وزراءالن
  رواندا

اتي   ير
  إسواتيني

  مالطة
  االو

ا   جورج
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انا   غ
شيل   س

م   نستاناتر
 غانا
ا ابوا   الجديدة غين

  جزر القمر
س ف يتس ون  سانت 

  جيبوتي
حرن   ال

ة ا االستوائ  غين
ة السورة  الجمهورة العر

ماال  غوات
انمار  م
ا   جاما
اسانت    لوس
ا   إثيو

  ذريجانآ
رنسيبيتومي ن سا   و

ة جمهورة ة الشعب مقراط   الو الد
ة ابو(سيتحدث مندوب     ابو فيرد البرتغال ة عن جماعة البلدان الناطقة  ا الن   ومنولث  /فيرد 
ةالبلدان        البرتغال  )الناطقة 

  بلغارا
مانجزر    سل
  بنما

  بوتان
  برادوس

مور   لشتي-ت
سوتو   ل

  سانت فنسنت وغرنادين
وك   جزر 

  ناورو
  بليز
  بنن

  مدغشقر
  هايتي
ا ساو - غين   ب
ا ان   أل

  فلسطين
  االتحاد األفرقي

  البرلماني الدولياالتحاد 
  مالطةفرسان نظام 

=  =  =  
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غاتال  -٨   تبل
  

  التسهيالت
  

ز إلنجاز األعمال في القاعة  ين مخّص  A.821يوجد مر اجاتهم ص للمندو ة احت ة الصحة لغرض تلب الموفدين لحضور جمع
ر المستندات.من    معالجة النصوص وتصو

  
اً وتُ  اإلنترنت السلك ة من قصر األمم. تاح مّجانًا خدمة التوصيل  ع المناط المشتر   في جم
  
ة:  –   http://www.who.intالموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالم
ة الصحة والمجلس التنفيذ –  http://www.who.int/gb/e/index.html: موقع وثائ جمع
  

ة  ة المنتجات اإلعالم ار عوالتذ ة المعروضة للب   لمنظمة الصحة العالم
  
ة  وجدي ع مطبوعات منظمة الصــحة العالم ا" الجديدة الواقعة متجر ب ورد ون قاعة " ، ١٥و ١٣  بين البوابتينفي قصــر األمم 

ع  ه للب ـــــادرة عنوُتتاح ف ــــ ـــ ة الصــ ةال أحدث المطبوعات والمنتجات اإلعالم م اتبها اإلقل ض قدره  منظمة وم ما ٪٥٠بتخف  ،
ه ُتعرض  ه من الســــاعة اتذف فتح متجر المنظمة في قصــــر األمم أبوا ًا من  ١٦,٣٠إلى الســــاعة  ٩,٠٠رات المنظمة. و يوم

فتح ثنين إلى الجمعة، الا سي في مقر المنظمة الكائن متجرها بينما  ه من الساعة الرئ   . ١٦,٣٠إلى الساعة  ٩,٠٠أبوا
  

د الشخصي   البر
  

ي ة مع المنظمة أن يتُيرجى من المندو ـــــم ـــ ــ ــ ة ذات العالقات الرســ وم التوّجه ن وممثلي المنظمات غير الح ل يوم إلى كّرموا 
تب االستعالمات ال   هة إليهم.الدعوات الموجّ و  رسائلالبردهم الشخصي و لتقا م

  
ة   الخدمات الطب

  
ة االتصال على رقم الهاتف التالي:  ة طب ين الذين تلزمهم عنا ان المندو   +.٤١) ٠(٢٢ ٧٩١ ٣٠٤٠بإم

  
ة تطبي ة الصحة جمع   اإللكتروني العالم

  
ة  ة الصحة العالم ة الحصول على أحدث المعلومات عن برنامج عمل جمع ان ة إم ة الصحة العالم م تطبي جمع ح أمام يت

ة عين واالطالع على وثائقها الثان ـــــ ـــ م المحمول والسـ ـــرة على جهاز اشــــــ ن . م حث في ر ة"لذا، ُيرجى ال ـــــ ــ من " األجهزة الرئاســ
م المحمول ًا لغرض تنزل التطبي على جهاز ة الســرعة المبّين أدناه مســحًا ضــوئ . المتجر اإللكتروني أو مســح رمز االســتجا

لم هذا، ة التعرف و ن الحصـــول على هو م ان المجاور لمقصـــورة التســـجيل و ة المرور الالزمتين الســـتخدام التطبي من الم
ارًا من يوم  ة، وذلك اعت ة الصحة العالم ار ١٨بجمع   .مايو /أ

  
  
  
  
  
  

  اً فيديووقائع ال بثّ 
  

ـــات العامة وجلســـــات اللجنتين  ًا وقائع الجلســ ـــُتبّث فيديو ة اإلنترنت بلغات األمم " ب"و" أ"ســ ــ ــ ن عبر شـ م ــت، و المتحدة الســـ
ع ة وعلى جم ًا على حواســـيب ماك والحواســـيب الشـــخصـــ فون  ما فيها، أجهزة المحمولة األجهزة مشـــاهدة بّثها إلكترون اد آ  وآي

د ندوز ببرنامج المدعمة والهواتف وأندرو   .و
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