
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° 5  ٥العدد 
ار/ مايو  ٢٤   May 2019 24 ٢٠١٩أ

  
  

ار/ مايو  ٢٤ الجمعةبرنامج االجتماعات المعقودة يوم    ٢٠١٩أ
  

  الوقت
  

  الجلسة العامة
ة   قاعة الجمع

  اللجنة "أ"
 XVIIIالقاعة 

  "باللجنة "
  XVIIالقاعة 

      السادسةالجلسة العامة   ٩‚٠٠

ـــرةً  اشـ في  ٨عد االنتهاء من البند  م
  الجلسة العامة

عة  الجلسة الثامنة     الجلسة الرا

  الجلسة الخامسة  الجلسة التاسعة    ١٤,٣٠
  

ات ـــة األجهزة اجتمـــاعـــات عقـــد  المحتو ـــــ ــ  إطـــار في الرئـــاســـ
  الورق  عن االستغناء

ة الصحة  -١   برنامج عمل جمع
  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
غات  -٧   التبل

ــه المجلس التنفيــذ في دورتــه الثــالثــة واألرعين  قــًا لمــا اتف عل ط
ــار/ مــايو ــأ ، فــإن اجتمــاعــات األجهزة ٢٠١٨  عــد المــائــة المعقودة 

قًا  ــ ــتغناء عن الورق ما لم ُتقدم مســـ ـــُتعقد في إطار االســـ ة ســ الرئاســـــ
ل  ــُيزّود  ة. وسـ شـــأن الحصـــول على الوثائ في نســـخ ورق ات  طل
ن  م ة، و ــتخدام الوثائ الرقم ــــ ــ ـــ ــ وفد بجهاز لوحي واحد تعززًا الســ

ة الصــ ة في حالحصــول على هذا الجهاز أثناء انعقاد جمع ة العالم
تب توزع الوثائ  تب األمم المتحدة في جنيف، وذلك م م الكائن 

ارًا من يوم  ــاعة  ٢٠اعت ــ ـــ ــ ــــ ــ ار/ مايو في تمام السـ جـب . ٨,٠٠أ و
إرجـــاع الجهـــاز إلى طـــاولـــة توزع الوثـــائ مع انتهـــاء أعمـــال دورة 

ار/ مايو  ٣٠المجلس التنفيذ يوم    .٢٠١٩أ
  

  األمن
ة مكواجهتإذا  ة حالة أ م ان إذا أو طارئة، أمن ــــاؤل أ لد ــ ـــ ـــ م عن خاص تســـ م أثناء أمن ــالفُيرجى  جنيف، في وجود ـــ ـــ ـــ ــ تب االتصــ  م

ــــحة منظمة في المناوب الموظف /األمن ــ ة الصـ ــــاً  ونود+. ٤١) ٠(٢٢ ٧٩١ ١١١٧التالي:  الهاتفرقم  على العالم ضـــ م أن أ ر  أن نذ
ات ش  عمل ة انعقادمدة  طوال األمنيالتفت ة الصحة جمع حت قد العالم ات على مشددة أص  ن رومو ي ممن سواء،حد  على والمارة المر
ــر إلى الدخول ـــ ــ ـــ ناءً . المؤتمرات قاعات فيها توجد التي والمناط األمم قصـ ه و م، فإننا عل ـــح ــ ـــ م واجلبت أن ننصـــ ات وثائ مع ة إث  الهو

ة فيها سُتعقد التي المنطقةالالزمة تسهيًال لدخولكم إلى  االعتماد ووثائ ة الصحة جمع   .العالم
  

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

ة واللقاحات والمنتجات  ة في أســـواق األدو شـــأن: تحســـين الشـــفاف مشـــروع قرار مقترح 
الصحة. ات األخر المتصلة    والتكنولوج

قة    )٢/مؤتمر /أ/٧٢ج(الوث

  ١٢,٠٠-٩,٠٠الساعة   XXIVالقاعة 
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ة عمل برنامج  -١   الصحة جمع
  
  

ار/ مايو  ٢٤الجمعة،    ٢٠١٩أ
ة   الجلسة العامة السادسة   ٩,٠٠الساعة  -قاعة الجمع

  ٧البند 
  

  الجوائز
قة    ١معلومات/ /٧٢جالوث

  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذ  ٦البند 
ق       ٧٢/٧٢ج ةالوث

سيتين  ٨البند  ر اللجنتين الرئ   تقار
  "أ" للجنة األول التقرر مسودة  -
قة ج   عنوان:(مسودة)  ٧٢/٦٩الوث   وفيها قرار واحد 
ة  -   ة الميزان   ٢٠٢١-٢٠٢٠ المقترحة البرمج
  "أ" للجنة الثاني التقرر مسودة  -
قة ج   نها:(مسودة)  ٧٢/٧٠الوث   وفيها ثالثة قرارات عناو

ة  - ة األول ة الصح   الرعا
ة   - ة الصح ة: الفرص العاملون الصحيون المجتمعيون من مقدمي الرعا األول

ات   والتحد
ة العامة لألمم المتحدة المعني   - ــتو للجمع ــ ع المســــ ـــير لالجتماع الرف ــ التحضـــ

ة الشاملة ة الصح   التغط
  "ب" للجنة األول التقرر مسودة  -
قة ج   عنوان:(مسودة)  ٧٢/٧١الوث   وفيها مقرر إجرائي واحد 
ة األحوال  -   ــح ة األرض في الصــ ة، القدس فيها ما المحتلة، الفلســــطين  الشــــرق

  المحتل السور  الجوالن وفي
    

عد االنتهاء م - XVIIIالقاعة   الجلستان الثامنة والتاسعة للجنة "أ" اشرة  في الجلسة  ٨ن البند م
  ١٤,٣٠الساعة العامة وفي 

ر مسودة  -   "أ" للجنة الثالث التقر

قة ج   انوفيها (مسودة)  ٧٢/٧٤الوث   :عنوانهما مقرران إجرائ
ــحة والبيئة وتغير   - شـــأن الصـ ة الصـــادرة عن المنظمة  ة العالم االســـتراتيج

ل مستدام  ش اة الناس وعافيتهم  المناخ: التحول الالزم إحداثه لتحسين ح
ة   من خالل إيجاد بيئات صح

ـــغيرة   - ــ ـــ ـــحة في الدول الجزرة الصــ ــ ـــ ـــأن تغير المناخ والصــ ـــ ــ شــ خطة العمل 
ة   النام

  عنوان:وفيها قرار واحد 
ات - رو  مقاومة مضادات الم
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ع) ١١البند  ةالمسائل   (تا ة ذات االستراتيج   األولو

ع) ٨-١١البند  ة   -  (تا ة العامة لألمم المتحدة المعن ــــتو للجمع ــ عة المســـ عة االجتماعات الرف متا
الصحة   المسائل المتعلقة 

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

  )١(١٤٤ت  م  اإلجرائي  المقرر
  إنهاء السل  •

قة ج   ٧٢/٢٠الوث
  

ة األخر   ١٢ البند   المسائل التقن
ة  -  ٢-١٢البند    والمغشوشة النوعيـة المتدنيـة الطبيـة المنتجات شأن األعضاء الدول آل

قة    ٧٢/٢٢جالوث
ــادل الجــائحــة األنفلونزا لمواجهــة التــأهــب إطــار -  ١-١٢البند  ـــات لت ــ ــ ـــ ــ ـــ  األنفلونزا فيروســ

  األخر  والفوائد اللقاحات إلى والتوصل
   ١ إضافة ٧٢/٢١وج ٧٢/٢١ج الوثائ  

  )٦(١٤٤ت م اإلجرائي المقرر ،١/سجالت /١٤٤/٢٠١٩ت مو
شرة الموارد -  ٣-١٢البند  ة ال   الصح

  ٧٢/٢٤وج ٧٢/٢٣ج الوثائ  
    وٕاذا سمح الوقت:

  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
  

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

ر مسودة  -   "ب" للجنة الثاني التقر

قة ج   ان (مسودة)  ٧٢/٧٣الوث   :عنوانهماوفيها مقرران إجرائ
ات الخارجيتقرر  -  مراجع الحسا
ــة للفترة  - ــة والمــال مــا في٢٠١٩-٢٠١٨تقــارر المنظمــة البرمج ذلــك  ، 

ة المراجعة لعام  انات المال   ٢٠١٨الب
ن أرع قراراتوفيها      :عناو

ات الخارجي -  تعيين مراجع الحسا
ما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة  - حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، 

ام المادة   من الدستور ٧في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبي أح
ة  - ات الخاصة لتسو ا الوسطىالمتأخراتالترتي  : جمهورة أفرق
  ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة  جدول تقدير االشتراكات -
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  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

  
ع) ١٥البند  ة  (تا   الشؤون المال
ع) ٤-١٥البند  ات  -  (تا ة الخاصة الترتي   المتأخرات لتسو

قتان  ح  ٧٢/٦٠جالوث   ٧٢/٦٦وج ١تنق

ة ومسائل تصرف الشؤون   ١٨البند  م ة والتنظ   الشؤون اإلدار

  ١-١٨البند 
  

  :يلي يتم تناول ذلك مع ما

ات  -  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  ٢٠البند  ة الدول وم   التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الح
قة [ اتها ألن تصدر لم التي الوث قة في مدرجة محتو   ] ٧٢/٤٩ج الوث

ع) ١٨البند  ف الشؤون  -  (تا ة ومسائل تصر م ة والتنظ   الشؤون اإلدار

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

ة الصحة  ١٩البند    مسائل أخر محالة من المجلس التنفيذ إلى جمع
ح  ٧٢/٥٤ج الوثائ ح  ٧٢/٥٤جو  ١تنق    ١إضافة  ١تنق

ح ٧٢/٥٥وج   ١ تنق
    وٕاذا سمح الوقت:

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

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

ة -  ٢-٢١البند  شأن التغذ   حصيلة المؤتمر الدولي الثاني 
قة ج   ٧٢/٥٨الوث
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ار/ مايو  ٢٥السبت،    ٢٠١٩أ

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

ع) ١٢البند  ة األخر   (تا   المسائل التقن
  والمهاجرن الالجئين صحة تعزز  -  ٤-١٢البند 

ح  ٧٢/٢٥ج قةالوث   ١تنق
: تدمير مخزونات فيروس الجدر  -  ٦-١٢البند    استئصال الجدر

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

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

  ٩,٠٠الساعة  - XVIIالقاعة   للجنة "ب" السادسةالجلسة 

ع) ٢١البند    مسائل للعلم  (تا
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 دائم  دال: ش ات عوز اليود    (القرار  التخلص من 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 
: ــة للمواد   زا ـــتراتيجي لإلدارة الــدول ــ ـــ ــ ـــ ـــحــة في النهج االســ ـــ ــ ـــ ــ دور قطــاع الصــ

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

ع) ١١البند  ةالمسائل   (تا ة ذات األولو   االستراتيج

ع) ٧-١١البند  ة واللقاحات  -  (تا   إتاحة األدو
قتان   ٢أ/ مؤتمر//٧٢وج ٧٢/١٧ج الوث

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

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

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

ق   ٣/مؤتمر /أ/٧٢وج ٧٢/٣٢ج تانالوث
عة الجلستان   ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  - XVIIالقاعة   الثامنة للجنة "ب"و  السا

ة   غتها النهائ ر في ص   وضع القرارات والتقار

    
ار/ مايو  ٢٨الثالثاء،    ٢٠١٩أ

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

غتها    ر في ص ةوضع القرارات والتقار   النهائ

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
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ر عن االجتماعات  -٢   تقر
  

  الجلسة السادسة للجنة "أ"
ا   في مقعد الرئاسة:   تورة سيلف وتا (أنغوال)الد م لوتو   اوال فالينت

س  ثم: ة)، نائب الرئ اني (جمهورة إيران اإلسالم تور محمد آسا آرد   الد
ر الثاني للجنة "أ"  -   مسودة التقر

اراغوا   سة المقرر (السيدة الورا بوردون [  دة التقرر الثاني ]) إلى قراءة مسوّ  دعت الرئ
قة (مسوّ  عنوان: ٧٢/٧٠جدة) للجنة "أ"، الوث   وفيها ثالثة قرارات 

ة  -   ة األول ة الصح   الرعا

ة: الفرص   -   ة األول ـــح ــ ـــ ــ ـــ ة الصـ ــــحيون المجتمعيون من مقدمي الرعا ــ ـــ ــ ــ العاملون الصـ
ات   والتحد

ة   -   التغط ة العامة لألمم المتحدة المعني  ع المستو للجمع التحضير لالجتماع الرف
ة الشاملة   الصح

  القرارات، واعُتِمدت مسودة التقرر.واعُتِمدت   

ع) ١١البند  ةالمسائل   (تا ة ذات األولو   االستراتيج

  شلل األطفال  ٣-١١البند 
  استئصال شلل األطفال •

النظر في النقطة    ــــة هذا البند الفرعي من جدول األعمال  ــ ـــ ــ ــ ـــة مناقشــ ـــ ــ ــ ـــ ســ افتتحت الرئ
ــلل األطفال، ودعت اللجنة إلى النظر في التقرر الوارد في  ـــ ــ ــ ـــال شــ ـــــ ــ ــتئصـ ــــ ــ ــ األولى، اسـ

قاتهم. قة  ج٩/٧٢. وُدِعي الحضور إلى اإلدالء بتعل   الوث
ـــائل المطروحة   ، وردت األمانة على المســـ تور أحمد المنظر ، ثم أُعطيت الكلمة إلى الد

ـــأن الجهود  ـــ ــ ــ شـــ م تقرر  ع للمنظمة، لتقد ــ التا ــ ــ ـــ ــ ــرق المتوســ ــ ـــ ــ ـــ م شـ مي إلقل المدير اإلقل
م.  سة، ألقى المدير المبذولة الستئصال شلل األطفال في اإلقل ناًء على دعوٍة من الرئ و

لمة أمام اللجنة تور تيدروس   .العام للمنظمة الد
قة جاطت اللجنة علمًا وأح     .٧٢/٩التقرر الوارد في الوث

 االنتقال في مجال شلل األطفال •
قـــة ج   ـــالوث ب من اللجنـــة النظر في التقرر على النحو الوارد  ـــاب ٧٢/١٠ُطلـــِ ، وُفتح 

ــائل المطروحة، وأحاطت اللجنة  ـــ ــــة األمانة إلى الرد على المســ ســـ ــة. ودعت الرئ ــ المناقشـــ
التقرر، وأُغلِ  التالي هذا البند الفرعي من جدول األعمال.علمًا     

ة واللقاحات  ٧-١١البند    إتاحة األدو

ـــة أن تفتتح اللجنة    ـــ ــ ــ ـــ ســ ــور، اقترحت الرئ ـــ ــ ــ ـــ ًة إلى طلب الحضـــ ــتجا ــ ـــ ــ ــ ــــة البند اســــ ــ ـــ ــ ــ مناقشــ
ــال،  ٧-١١  الفرعي ـــة واللقـــاحـــاتمن جـــدول األعمـ ن فر إتـــاحـــة األدو غرض تكو  ،

اغة. ووافقت اللجنة على هذا  ـــ عقد صـ ـــ اغة سـ ـــ ــة أن فر الصـ ســ االقتراح، وأعلنت الرئ
قة ج ـــة القرار الوارد في الوث ــ ـــة هذا البند ٢أ/ مؤتمر//٧٢اجتماعًا لمناقشــ . وُعلِّقت مناقشــــ

  الفرعي.
  
  
  



N° 5 - 8 -  ٥العدد  

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

  والبيئة وتغّير المناخالصحة   ٦-١١البند 

سـة مناقشـة هذا    اللجنة في البند الفرعي من جدول األعمال، واقترحت أن تنظر افتتحت الرئ
قتين  ــة الواردة فيهمــا، ٧٢/١٦وج ٧٢/١٥جالوث على ــٌل ، وفي التقــارر والمقررات اإلجرائ

  حدٍة.
ـــأن التقرر ومســـــودة المقرر اإلجرائي الواردة في    شــ قاتهم  ــور إلى اإلدالء بتعل ــ وُدِعي الحضـ

قة  شــأن الصــحة ٧٢/١٥جالوث ة الصــادرة عن المنظمة  ة العالم والبيئة  مســودة االســتراتيج
ل مســتدام من خالل  شــ اة الناس وعافيتهم  وتغيّر المناخ: التحّول الالزم إحداثه لتحســين ح

ة   .إيجاد بيئات صح
ســـة اســـتئناف النظر في هذا البند الفرعي في الجلســـة القادمة للجنة "أ". وُرِفعت    وأعلنت الرئ

  الجلسة.
 

ةالجلسة    "بللجنة " الثان
س:    ارنارد (هولندا) الرئ   السيد هررت 

ر مسودة  -   "ب" للجنة األول التقر
م [   تور أحمد جان نع س المقرر (الد ]) إلى قراءة مسودة التقرر األول  أفغانستان دعا الرئ

قة (مسودة) ج عنوان: ٧٢/٧١للجنة "ب"، الوث   وفيها مقرر إجرائي واحد 
ة، وفي األحوال  -    ـــرق ـــــ ما فيها القدس الشـــ ة المحتلة،  ــطين ــ ــ ـــ ة في األرض الفلســ ـــــح ــ ــ الصــ

  الجوالن السور المحتل
  واعُتِمد المقرر اإلجرائي، واعُتِمدت مسودة التقرر  

ة  ١٦البند  ات والمراق   شؤون مراجعة الحسا

ات الخارجي  ١-١٦ البند   تقرر مراجع الحسا

س    س رئ ـــة البرنـــامج لجنـــةدعـــا الرئ عـــة واإلدارة والميزان ـــد  التنفيـــذ للمجلس التـــا إلى تزو
شـــأن هذا البند الفرعي. وعرض  المناقشـــة التي أجراها البرنامج  المعلومات المتعلقة  اللجنة 
اب المناقشــة. وردت األمانة على المســائل  س  ات الخارجي تقرره، وفتح الرئ مراجع الحســا

قة المطروحة. وأحاطت اللجنة ع التقرر الوارد في الوث ـــــــودة ٧٢/٣٩جلمًا  ــ ـــ ، واعتمدت مســ
قة   .٧٢/٦٧جالمقرر اإلجرائي الوارد في الوث

ات الداخلي  ٢-١٦ البند   تقرر مراجع الحسا
س لجنة الخبراء المستقلين االستشارة في    س مناقشة هذا البند الفرعي، ودعا رئ افتتح الرئ

قاتهم.  اب للحضور لإلدالء بتعل قات ذات الصلة. وُفتح ال التعل ة إلى اإلدالء  مجال المراق
ـــالتقرر الوارد في  ــًا  ــائـــل المطروحـــة. وأحـــاطـــت اللجنـــة علمـ ـــ ــ ــ ـــ ــ وردت األمـــانـــة على المســـ

قة   .٧٢/٤٠ج  الوث
ة  ٣-١٦ البند ة والداخل ات الخارج ات مراجعة الحسا   التقدم الُمحرز في تنفيذ توص
قاتهم. وردت    ـــور إلى اإلدالء بتعل ــ ــ ـــ ــ ــــة هذا البند الفرعي، ودعا الحضــ ــ ـــ ــ س مناقشـــ افتتح الرئ

قة التقرر الوارد في الوث   .٧٢/٤١ج  األمانة على المسائل المطروحة، وأحاطت اللجنة علمًا 
ة  ١٥البند    الشؤون المال

ة: المالي الوضع عن نبذة  ١-١٥البند  ة الميزان   ٢٠١٩-٢٠١٨ البرمج

قات. وردت األمانة    التعل ــور إلى اإلدالء  ـــ ــ ـــــة البند الفرعي ودعا الحضـــ ــ س مناقشـــ افتتح الرئ
قة ج التقرر الوارد في الوث   .٧٢/٣٥على األسئلة المطروحة. وأحاطت اللجنة علمًا 

ـــة المنظمـــة تقـــارر  ٢-١٥البند  ـــة البرمج ـــانـــات ذلـــك في مـــا ،٢٠١٩-٢٠١٨ للفترة والمـــال ـــة الب  المـــال
  ٢٠١٨ لعام المراجعة

قات. وأحاطت اللجنة  التعل ـــور إلى اإلدالء  ـــة البند الفرعي ودعا الحضــ س مناقشــ افتتح الرئ
قتين ج ــالتقررن الواردين في الوث ووافقــت على المقرر اإلجرائي  ٧٢/٣٦وج ٧٢/٣٥علمــًا 

قة ج   .٧٢/٦٢الوارد في الوث
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ــيل حالة  ٣-١٥البند  ـــ ــ ــتراكات تحصـ ــ ــ ــاء الدول ذلك في ما المقدرة، االشــ ـــ ــ ـــداد في المتأخرة األعضـ ـــ  ســ
ام تطبي يبرر حد إلى اشتراكاتها   الدستور من ٧ المادة أح

المادة  ة لم تعودا معنيتين  ا الشــــمال ــودان ومقدون أن الســ  ٧أحاطت األمانة اللجنة علمًا 
قة ج ــروع القرار الوارد في الوث غي حذفهما من القائمة. واعُتمد مشــ ن غته  ٧٢/٣٧و ــ صــ

  المعدلة. 
ات  ٤-١٥البند  ة الخاصة الترتي   المتأخرات لتسو

قات. ووافقت اللجنة  التعل س مناقشة البند الفرعي ودعا الحضور إلى اإلدالء  افتتح الرئ
قة ج   .٧٢/٦٦على مشروع القرار الوارد في الوث

قة ج مشروع القرار الوارد في الوث ما يتعل  ة ٧٢/٦٠وف ، قدمت األمانة معلومات إضاف
ـــتأنف في  ــ ـــوف ُتســ ـــة هذا البند الفرعي ســــ ــــة البند الفرعي. وأُعلن أن مناقشــــ وُعلقت مناقشـــ

عة للجنة. وُرفعت الجلسة.    الجلسة الرا
  

عةالجلسة      للجنة "أ" السا
س:   تور محمد   الرئ انيآسا الد س أرد ة)، نائب الرئ   (جمهورة إيران اإلسالم

وتا (أنغوال  الحقًا: م لوتو اوال فالنت ا  تورة سيلف سة) الد   الرئ
ان  الحقًا: ا ي (ال اسوهيرو سوزو تور  س ) نائبالد   للرئ

ع) ١١البند  ةالمسائل   (تا ة ذات االستراتيج   األولو
ع) ٦-١١البند    المناخالصحة والبيئة وتغّير   (تا

انت قد طلبت    ـــة البند الفرعي من جدول األعمال وُدعيت الوفود التي  ـــ ــُتئنفت مناقشـ ــ ــ اسـ
قة ج ــروع المقرر اإلجرائي الواردين في الوث ـــ ــ ــ ـــ  ٧٢/١٥من قبل التحدث عن التقرر ومشــ

التقرر  ــــائل المطروحة. وأحاطت اللجنة علمًا  إلى أخذ الكلمة. وردت األمانة على المســ
ـــادرة عن المنظمة الصــــحة والبيئ عن ة الصـ ة العالم ـــتراتيج ــّودة االسـ ة وتغير المناخ: مســ

ــحة والبيئة وتغيّر المناخ  ــ ــ ـــ ــ ــــأن الصـــ ـــــ ــ اة الناس  -شـــ ـــين ح ــ ـــ ــ التحّول الالزم إحداثه لتحســــ
ة ـــح ــــتدام من خالل إيجاد بيئات صـــ ل مســ ــ شــــ ـــروع المقرر وعافيتهم  ، ووافقت على مشـــ

قة ج غته الواردة في الوث ص   .٧٢/١٥اإلجرائي 
س اللجنة إلى النظر في التقرر ومشروع المقرر اإلجرائي    قة  الواردينودعا الرئ في الوث

 الصـــغيرة الجزرة الدول في والصـــحة المناخ تغيّر شـــأن العمل خطة مســـّودة ٧٢/١٦ج
ة ـــروع المقرر النام ـــ ــ ـــائل المطروحة. ووافقت اللجنة على مشـــ ــ ــ ـــ . وردت األمانة على المسـ

ذا اخُتتمت مناقشة هذا البند الفرعي.اإلجرائي دون تعديل وأحاط التقرر و   ت علمًا 
ــــائل   ٨-١١البند  ــ ـــ المسـ ة  ة العامة لألمم المتحدة المعن ـــتو للجمع ــ ـــ عة المســ عة االجتماعات الرف متا

الصحة   المتعلقة 
ـــة البند الفرعي    ـــ ــ س مناقشـ واقترح النظر في النقا الثالث المدرجة في  ٨-١١افتتح الرئ

ل على حدة. ووافقت اللجنة على هذا االقتراح.هذا البند    الفرعي 
 ات رو  مقاومة مضادات الم

ات مقاومة ١١ق١٤٤م تُدعيت اللجنة إلى النظر في مشــروع القرار  رو  مضــادات الم
قة  اب المناقشــة وردت األمانة على ١ســجالت/ /١٤٤/٢٠١٩م تالوارد في الوث . وُفتح 

  دون تعديل وُرفعت الجلسة. ١١ق١٤٤م تع القرار المسائل المطروحة. واعُتمد مشرو 
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ة ة الصحة جمع ة العالم عون  الثان ار ٢٨-٢٠ جنيف، األمم، قصر . والس  ٢٠١٩ مايو /أ

  للجنة "ب" الثالثةالجلسة 
س:   ارنارد (هولندا) الرئ  السيد هررت 

ع) ١٦البند  ة (تا ات والمراق  شؤون مراجعة الحسا

ات الخارجي ٤-١٦البند    تعيين مراجع الحسا
ات الخارجي (الكونغو وفرنسا وغانا والهند  س المرشحين الستة لشغل منصب مراجع الحسا دعا الرئ

م عروضــــهم. ووفقًا للمادة وتونس والمملكة المتحدة  ة) إلى تقد ــمال ا العظمى وأيرلندا الشــ  ٧٨لبرطان
ان . و ــــــــر ــ االقتراع الســـ ت  ـــو ــ ـــ ــ ة، جر التصـــ ــــــحة العالم ـــ ــ ة الصــ ت نتيجة من النظام الداخلي لجمع

اآلتي: ت    التصو
ت                                                    ١٨٤عدد الدول األعضاء التي لها ح التصو
ة                                                                   ٢٠عدد الدول األعضاء الغائ

ت                                                 ٢   عدد الدول األعضاء الممتنعة عن التصو
اطلة                                                                صفر ة وال   عدد األصوات الالغ

  ١٦٢                عدد الدول األعضاء الحاضرة والمصوتة                                      
ة                                                                            ة المطلو   ٨٢األغلب

  النتائج:
  ٥الكونغو                                                                                     

  ٢٨                                                        فرنسا                                 
  ١٤غانا                                                                                         
  ٩٠الهند                                                                                         

  ١٥                                                                                         تونس
ة                                             المملكة المتحدة  ا العظمى وأيرلندا الشمال   ١٠لبرطان

قـــة ج ـــــروع القرار الوارد في الوث ــ ـــ ــ ـــه ال ٧٢/٤٢واعُتمـــد مشــ موج عّين  مراقـــب المـــالي ومراجع الـــذ 
ة. وُدعي مندوب الهند إلى  ات منظمة الصحة العالم ًا لحسا ات العام في الهند مراجعًا خارج الحسا

ات الخارجي الحديث التعيين. عه مراجع الحسا  التحدث أمام اللجنة وت

 االشتراكات تقدير جدول  ٥-١٥البند 
ـــة البند الفرعي ودعا   اب مناقشـــ س  ــــورافتتح الرئ قات اإلدالء إلى الحضــ . ووافقت اللجنة على التعل

ــروع القرار ـــ ــ ــ قالوارد في  ٦ق١٤٤ت  م مشــ ــجالت /١٤٤/٢٠١٩ت م ةالوث ــ ـــ ــ ــــأن جدول تقدير  ١/ســ ـــ ــ شــ
  االشتراكات.

 .الجلسة وُرفعت

  

  

  

  

  

  

  



N° 5 - 11 -  ٥العدد  

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

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 

ات  ة والتكنولوج ـــمي تعزز اإلنتاج المحلي لألدو ــ ــ ـــدار الرســ ــ ـــ : اإلصـ ة األخر ــح ــ ـــ الصــ
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 عينأثناء انعقاد من الُمقرر أن ُتعقد األحداث الجانب ة والس ة الثان ة الصحة العالم   .جمع
  
  
  

ار/ مايو  ٢٤الجمعة،    ٢٠١٩أ
  

   ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  VIIالقاعة 

افحة  ــــادس: تعزز الجهود المبذولة لم ــ ــ ـــ ــ  والعدو  األيدز مرضمن أجل تجديد الموارد الســ
. فيروسه ابو ل من إسواتيني وفرنسا وزم  والمالرا والسل. تنظمه وفود 

   ١٤,٠٠-١٢,٣٠ الساعة
  VIIIالقاعة 

ة للمراهقين، وحقوقهم، ورفاهيتهم. تنظمه وفود  ة واإلنجاب ــ ــ ــ ــحة الجنســـ ــ ـــ ن واقعيين: الصــ لن
. ا وأوروغوا   ٍل من موزامبي والبرتغال وسلوفين

   ١٨,٥٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

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

   ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  VIIالقاعة 

ــاملة  ــ ة الشـ ــح ة الصـــ ة في تحقي التغط ة األول ــــح ة الصـ ة من األمراض: دور الرعا الوقا
ا. اكستان وتر ا وعمان و حرن وٕاستون ٍل من ال  المستدامة. تنظمه وفود 

   ١٩,٥٠-١٩,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

ــــحة.  ــ ــ اد في الر بين مجالي الطاقة والصـ ــترك بين القطاعات والدور الق ـــ ــ التعاون المشــ
 تنظمه مؤسسة األمم المتحدة.

  
  

ار/ مايو  ٢٧، االثنين   ٢٠١٩أ
  

   ١٨,٥٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

اقات  وتعزز األمن الصحي الصمود على القدرة بناء  األزمات تضّررةالمُ العالمي في الس
لعبر االستثمار في العامل ة  أمرف مؤسسةمن  ين الصحيين المجتمعيين. تنظمه  المعن

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

ة، ودور  ة للحرب النوو ـــان ــ ــ ـــ ة اليوم: أحدث المعلومات عن العواقب اإلنسـ ــلحة النوو ـــ ــ ـــ األسـ
ة منها. تنظمه  طةالطب في الوقا اء را ة األط ــوب لمنع الدول ـــ ــ ـــ ــ ة حرب نشـ  االتحاد، و نوو

ات العالمي 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  ٢٤ ،الجمعة   ٢٠١٩أ
    

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

ي.   اجتماع مجموعة بلدان الشمال األورو

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

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

  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  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

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  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 
  XVالقاعة 

ة والمجموعات األخر اجتماع  ا الغر   .لمجموعة 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  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

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  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. ا التا م جنوب شرق آس   اجتماع وفود الدول األعضاء في إقل

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  IXالقاعة 

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

ات الخاصة بإجراء المناقشات في الجلسات  -٦   الترتي
 

  
ة)  ان ة واألســ ة والروســ ليزة والفرنســ ة واإلن ة والصــين ة (العر ُتتاح خدمات الترجمة الفورة إلى اللغات الســت الرســم

ـــاعدة  عتزمون إلقاءها لمســـ انات التي  ـــخة من الب ــــال نســـ ين إرســ ـــات. وُرجى من المندو عة المناقشـــ ين على متا المندو
ة إلى الموظفين المسؤولين عن  interpret@who.int البرد اإللكتروني على م نسخة ورق الموجودين  المؤتمرأو تسل

قـة على األقل. وال ـان بثالثين دق ـان أثنــاء  في القـاعة قبـل إلقـاء الب ين من إدخال تعـديالت على الب منع ذلك المنـدو
ع اللغات. وُرجى إدراج اســـم البلد/ المجموعة والجلســـة (مثل ســـِّ َ يُ إلقائه، ولكنه ســـ ر المزد من الوضـــوح والدقة في جم

) ورقم بند جدول األعما ــة المجلس التنفيذ ـــ ــة اللجنة "أ" أو اللجنة "ب" أو جلسـ ــ ــــة العامة أو جلســ ـــلة الجلســ ــ ل ذ الصـ
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  ٥٥٠المجموعات على خمس دقائ ( ــ ــ ـــ ــ الســـ انات  ين التحدث أثناء إلقاء الب المعتادة، 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  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

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

  
غاتال  -٧   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 علمنوالتذ ة المعروضة للب   ظمة 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
  

ة مع المنظمة أن يتُيرجى من  ـــــم ـــ ــ ــ ة ذات العالقات الرســ وم ين وممثلي المنظمات غير الح التوّجه المندو 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
 

assembly-health-world-second-assembly/seventy-health-https://www.who.int/about/governance/world  
  
 


