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  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٥ السبتبرنامج االجتماعات المعقودة يوم 
  

  الوقت
  

  اللجنة "أ"
 XVIIIالقاعة 

  "باللجنة "
  XVIIالقاعة 

  الجلسة السادسة  الجلسة العاشرة  ٩‚٠٠
  

  المحتويات
 االســــتغناء إطار في الرئاســــية األجهزة تماعاتاج عقد
  الورق عن

  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

ــة طبقــــًا لمــــا اتفق عليــــه المج ــه الثــــالثــ ــذي في دورتــ لس التنفيــ
ـــة المعقودة بـــأيـــار/ مـــايو ــد المـــائ ــإن ٢٠١٨  واألربعين بعـ ، فـ

ــية ســـُتعقد في إطار االســـتغناء عن  اجتماعات األجهزة الرئاسـ
الورق ما لم تُقدم مســبقًا طلبات بشــأن الحصــول على الوثائق 
ــُيزّود كل وفد بجهاز لوحي واحد تعزيزًا  ـــ ـــخ ورقية. وســ في نســــ

ثائق الرقمية، ويمكن الحصول على هذا الجهاز الستخدام الو 
ة العالمية في مكتب توزيع الوثائق حأثناء انعقاد جمعية الصـــ

الكــائن بمكتــب األمم المتحــدة في جنيف، وذلــك اعتبــارًا من 
ــــاعة  ٢٠يوم  ـــ ــ إرجاع ويجب . ٨,٠٠أيار/ مايو في تمام الســـ

ــة توزيع الوثـــائق مع انتهـــاء أعمـــال دورة  الجهـــاز إلى طـــاولـ
  .٢٠١٩أيار/ مايو  ٣٠جلس التنفيذي يوم الم

  
  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:  الهاتفرقم  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 باتإث وثائق معكم واجلبت بأن ننصـ
  .العالمية الصحة جمعية فيها سُتعقد التي المنطقةالالزمة تسهيًال لدخولكم إلى  االعتماد ووثائق

  
  فريق الصياغة

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

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

  ١٢,٠٠-٩,٠٠الساعة   XXIIIالقاعة 
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  جمعية الصحة عمل برنامج  -١
  
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٥السبت، 

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

  "أ" للجنة الرابع التقرير مسودة  -

  :عنوانهماان وفيها مقرران إجرائي(مسودة)  ٧٢/٧٦الوثيقة ج  
ــــتوى الثالث  - ــ ـــ ـــي المنبثق عن االجتماع الرفيع المسـ ـــ ــ ـــياســ ــ ــ متابعة اإلعالن الســـ

ــارية)  ــ ــ ـــ ــ للجمعية العامة المعني بالوقاية من األمراض غير المُعدية (غير الســ
 ومكافحتها

إطار التأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل  -
  خرىإلى اللقاحات والفوائد األ

  المسائل التقنية األخرى  (تابع) ١٢البند 
  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 

  آثار تنفيذ بروتوكول ناغويا على الصحة العمومية -  ١٠-١٢البند 
  ١إضافة  ٣/مؤتمر /أ/٧٢وج ٣/مؤتمر /أ/٧٢وج ٧٢/٣٢ج الوثائق

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

    وٕاذا سمح الوقت:
  الصحية البشرية الموارد  -  ٣-١٢البند 

  ٧٢/٢٤وج ٧٢/٢٣ج لوثيقتانا  
    

  ٩,٠٠الساعة  - XVIIالقاعة   للجنة "ب" السادسةالجلسة 

  "ب" للجنة الثالث التقرير مسودة  

  بعناوين: مقررات إجرائيةوفيها سبعة (مسودة)  ٧٢/٧٥الوثيقة ج  
 التقرير السنوي عن الموارد البشرية -
ـــحة - ـــ ــ ــــات التقاعدية لموظفي منظمة الصــ ــ ـــ  تعيين ممثلين في لجنة المعاشـ

 العالمية
 : السنة الدولية للممرضة والقابلة٢٠٢٠ -
 اليوم العالمي لداء شاغاس -
إصالح المنظمة، بما فيها برنامج عمل التحّول، وتنفيذ إصالح عمليات  -

 : إصالح المنظمةمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية
إصالح المنظمة، بما فيها برنامج عمل التحّول، وتنفيذ إصالح عمليات  -

 تصريف الشؤون إصالح مائية:منظومة األمم المتحدة اإلن
  النظام الداخلي –: تصريف الشؤون عمليات إصالح المنظمة -
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  :عنوانهما قرارانوفيها   

 ومرتب المدير العام مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب -  
  جمهورية فنزويال البوليفاية :الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات -

  [ البنود المحالة من اللجنة "أ" ] ل التقنية األخرىالمسائ  (تابع) ١٢البند 
  لمراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراضا -  ٧-١٢البند 

  ١إضافة  ٧٢/٢٩جو  ٧٢/٢٩الوثيقتان ج
  الرعاية أثناء الطوارئ والتعرض للرضوح -  ٩-١٢البند 

  ١إضافة  ١/أ/ مؤتمر/٧٢وج ١/أ/ مؤتمر/٧٢وج ٧٢/٣١ج الوثائق
  )٢٠٣٠-٢٠١٦االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق ( -  ٨-١٢البند 

  ٧٢/٣٠الوثيقة ج

    وٕاذا سمح الوقت:

  مسائل للعلم  (تابع) ٢١البند 
  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  ج(القرار 
  ))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   او:و  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  ج(المقرر اإلجرائي 
  ))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:

  
  لمحالة من اللجنة "أ" ][ البنود ا المسائل التقنية األخرى -  (تابع) ١٢البند 
  استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري -  ٦-١٢البند 

  ٧٢/٢٨الوثيقة ج
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  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٧ثنين، اال 
  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  - XVIIIالقاعة   "أالجلستان الحادية عشرة والثانية عشرة للجنة "

  االستراتيجية ذات األولويةالمسائل   (تابع) ١١البند 

  إتاحة األدوية واللقاحات  -  (تابع) ٧-١١البند 
  ٢أ/ مؤتمر//٧٢وج ٧٢/١٧ج الوثيقتان

    
  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  - XVIIالقاعة   الثامنة للجنة "ب"و  السابعة الجلستان

  وضع القرارات والتقارير في صيغتها النهائية  

  
  

  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨الثالثاء، 
  ٩,٠٠الساعة  - XVIIIالقاعة   "أالجلسة الثالثة عشرة للجنة "

  وضع القرارات والتقارير في صيغتها النهائية  

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

  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  (تابع) ٨البند 

  "ب" للجنة الثاني التقرير مسودة  

  :عنوانهمافيها مقرران إجرائيان و (مسودة)  ٧٢/٧٣الوثيقة ج  
 مراجع الحسابات الخارجيتقرير  -
، بمــا في ذلــك ٢٠١٩-٢٠١٨تقــارير المنظمــة البرمجيــة والمــاليــة للفترة  -

  ٢٠١٨البيانات المالية المراجعة لعام 
  وفيها أربع قرارات بعناوين:  

 تعيين مراجع الحسابات الخارجي -
ك الدول األعضاء المتأخرة حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذل -

 من الدستور ٧في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
 : جمهورية أفريقيا الوسطىالترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات -
  ٢٠٢١-٢٠٢٠جدول تقدير االشتراكات للفترة  -

  :عنوانهماوفيها مقرران إجرائيان (مسودة)  ٧٢/٧٤الوثيقة ج  
ـــتراتيجية  - ــ ـــحة والبيئة وتغير  االســ ــ ــأن الصــ ـــ ـــادرة عن المنظمة بشــ ــ العالمية الصــ

ــتدام  ــــكل مســـ ــــين حياة الناس وعافيتهم بشـ المناخ: التحول الالزم إحداثه لتحسـ
  من خالل إيجاد بيئات صحية

  خطة العمل بشأن تغير المناخ والصحة في الدول الجزرية الصغيرة النامية  -
  وفيها قرار واحد بعنوان:

  ميكروباتمقاومة مضادات ال -

  اختتام أعمال جمعية الصحة  ٩البند 
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  تقرير عن االجتماعات  -٢
  
  السادسة العامة الجلسة

  )الشعبية الديمقراطية الو جمهورية( سيهافونغ بونكونغ الدكتور: الرئاسة مقعد في 
 والسبعين الثانية العالمية الصحة جمعية رئيس  

 الصــحة لتعزيز مانديال نيلســون جائزة تســليم تأجيلب العامة الجلســة خطروأ الجلســة الرئيس افتتح 
ـــحة جمعية إلى ـــبعين الثالثة العالمية الصــ ــلة لحين والســ ــوعة اآللية في النظر مواصـــ  لمنح الموضـــ

 .الجائزة

 الجوائز ٧ البند

 العام المدير وُدِعي ،المؤسسات وممثلي الجوائز على الحائزين رينالموقّ  بالضيوف الرئيس رحب 
 .الصحة جمعية أمام مةكل إلقاء إلى

 ٢٠١٩ لعام للصحة ساساكاوا جائزة 

ــاكاوا جائزة أن الرئيس أعلن  ــ ــاســ ــ ـــحة ســ ـــفةً  ُمِنحت ٢٠١٩ لعام للصـــ ــ ـــتاذة من كلٍ  بين مناصـ ــ  األسـ
ـــانتال مركز توريميرو، إمبوال ندونغو جوديث ــ  من الوقاية مجال في للبحث الدولي المرجعي بّيا شـ
ـــه والعدوى األيدز ــــيد الكاميرون، من العالجي، وتدبيرهما بفيروســ ـــبي يوزيبيو والسـ  رودريغي، كيســ
 .بيرو في إيغوين لمقاطعة السابق العمدة

 مؤســســة باســم الجمعية مامأ كلمة نيبون، لمؤســســة التنفيذي المدير كاباســاوا، إيشــيرو الســيد وألقى 
 .للصحة التذكارية ساساكاوا

ــــلمت  ــ ـــتاذة وتســـ ـــ ـــحة جمعية أمام كلمة وألقت ،لجائزةا توريميرو إمبوال ندونغو جوديث األســـ ـــ ــ . الصـ
 وألقى رودريغي، كيســبي يوزيبيو الســيد عن نيابةً  الجائزة باوليكووســكي دي ويزالوا الدكتور وتســلم
 .الصحة جمعية أمام كلمة

 ٢٠١٩ لعام للصحة المتحدة العربية اإلمارات مؤسسة جائزة • 

ــة جائزة أن الرئيس أعلن  ــســـ ــحة دةالمتح العربية اإلمارات مؤســـ ــفةً  ُمِنحت ٢٠١٩ لعام للصـــ  مناصـــ
ـــكوار والدكتور اليابان، في العالميين والطب للصـــــحة الوطني المركز من كلٍ  بين  من هيلونغا أســ

 .المتحدة تنزانيا جمهورية

ـــين الدكتور وألقى   في الصـــــحية والعيادات المراكز لقطاع المســـــاعد الوكيل الرند، عبدالرحمن حســ
 .للصحة المتحدة العربية اإلمارات مؤسسة عن نيابةً  لجمعيةا أمام كلمة الصحة، وزارة

ـــلم  ــ ـــ ـــحة الوطني المركز عن نيابةً  الجائزة كوكودو نوريهيرو الدكتور وتســ ـــ ــ  العالميين، والطب للصــ
 جمعية أمام كلمة وألقى الجائزة، هيلونغا أسـكوار الدكتور وتسـلم. الصـحة جمعية أمام كلمة وألقى

 .الصحة

 الصحية الرعاية مجالي في للبحوث الصباح الجابر األحمد صباح الشيخ سمو جائزة" • 
 ٢٠١٩ لعام" الصحة وتعزيز للمسّنين

 الرعاية مجالي في للبحوث الصــــباح الجابر األحمد صــــباح الشــــيخ ســــمو جائزة" أن الرئيس أعلن 
 شــةوالهشــا بالشــيخوخة المعني الفريق إلى ُمِنحت ٢٠١٩ لعام" الصــحة وتعزيز للمســّنين الصــحية

 .أسبانيا في الباز لمستشفى التابع البحوث بمعهد المسّنين لدى

ـــاحب وألقى  ــ ـــل الدكتور المعالي صـــ ـــ ــباح، حمود باســ ــ ــحة وزير الصــــ ـــ  أمام كلمة ،الكويت في الصـــ
 .الصحة لتعزيز الكويت دولة مؤسسة عن نيابةً  الجمعية

ـــلم  ــــايز بيالر الدكتور وتســ ــيخوخة المعني الفريق عن نيابةً  الجائزة لوبيز سـ ـــة بالشـــ ــــاشــ  لدى والهشـ
 .الصحة جمعية أمام كلمة وألقى الباز، لمستشفى التابع البحوث بمعهد المسّنين
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 ٢٠١٩ لعام العمومية للصحة التذكارية ووك – جونغ لي الدكتور جائزة • 

 ُمِنحت ٢٠١٩ لعام العمومية للصــــحة التذكارية ووك – جونغ لي الدكتور جائزة أن الرئيس أعلن 
ـــفةً  ـــ ــ ــتاذ من كلٍ  بين مناصــــ ــ ـــ ــ ـــحة تعزيز ووحدة الهند، من بهارغافا بالرام األســـ ـــ ــ ــ  إلدارة التابعة الصــ

 .ميانمار في العمومية الصحة
ــو، جين مو الدكتور وألقى  ــســـة رئيس تشـ  الجمعية أمام كلمة الدولية، الصـــحية للرعاية كوريا مؤسـ

 .التذكاري ووك -جونغ لي الدكتور صندوق عن نيابةً 
 .الصحة جمعية أمام كلمة وألقى ،الجائزة بهارغافا الرامب األستاذ وتسلم 
ـــلم  ـــ ــ ــ ــحة تعزيز وحدة عن نيابةً  الجائز تون لوين تان الدكتور وتســـ ــ ـــ ــ ــ ـــحة إلدارة التابعة الصــ ــ ـــ ــ  الصـــ

 .الصحة جمعية أمام كلمة وألقى ميانمار، في العمومية
 ُمِنحت العام المدير من الخاص التقدير جائزة أن تيدروس الدكتور للمنظمة العام المدير وأعلن 

 .اإلسالمية موريتانيا جمهورية في الصحة وزير بوبكر كان األستاذ معالي إلى
 عن نيابةً  الجائز الموريتانية، الصــــحة بوزارة العام المفتش ،مخيطيرات يبا شــــيخ األســــتاذ وتســــلم 

 .الصحة جمعية أمام كلمة وألقى ،بوبكر كان األستاذ

 )٧٢/٧٢ج الوثيقة( التنفيذي لسالمج أعضاء انتخاب ٦ البند
ـــحة جمعية وافقت  ــ ـــاء الدول قائمة على الصــــ ـــ ـــخص تعيين حق لها التي ١٢ال األعضـــ ــ  للعمل شــــ

ـــواً  ــ ـــ ــ ــ  النظام من ١٠٠ المادة بأحكام عمالً  العامة اللجنة أعدتها والتي التنفيذي، المجلس في عضـ
 :التالية األعضاء الدول انتخاب عن بالتالي وُأعِلن. الداخلي

  رجنتيناأل 
  النمسا

  بنغالديش
  بوركينا فاسو

  غرينادا
 غيانا

  كينيا
  سنغافورة

  طاجيكستان
  اتونغ

  تونس
 المتحدة العربية اإلمارات

 الرئيسيتين اللجنتين تقارير ٨ البند

 "أ" للجنة األول التقرير  - -
 :التالي القرار وفيه" أ" للجنة األول التقرير الرئيس عرض 
 ٢٠٢١-٢٠٢٠ مقترحةال البرمجية الميزانية - 
 ".أ" للجنة األول التقرير أقرتو  القرار، الصحة جمعية واعتمدت 
 "أ" للجنة الثاني التقرير  - -
 :التالية الثالثة اتالقرار  وفيه" أ" للجنة الثاني التقرير الرئيس عرض 
 األولية الصحية الرعاية - 

 والتحديات الفرص: وليةاأل الصحية الرعاية مقدمي من المجتمعيون الصحيون العاملون -
 الصحية بالتغطية المعني المتحدة لألمم العامة للجمعية المستوى الرفيع لالجتماع التحضير -

 الشاملة
  التقرير الثاني للجنة "أ".أقرت واعتمدت جمعية الصحة القرارات، و  

 
 التقرير األول للجنة "ب"  - -
 الرئيس التقرير األول للجنة "ب" وفيه المقرر اإلجرائي التالي:عرض  
ـــحية األحوال -  ــطينية األرض في الصـــ ــ ـــرقية، القدس فيها بما المحتلة، الفلســ ــ  الجوالن وفي الشـ

 المحتل السوري
 التقرير األول للجنة "ب".أقرت واعتمدت جمعية الصحة المقرر اإلجرائي، و  
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  "أ" للجنة الثامنة الجلسة

 )اليابان( سوزوكي ياسوهيرو الدكتور :الرئيس 

 مسودة التقرير الثالث للجنة "أ" -

 ،"أ" للجنةلث الثا التقرير مسودة قراءة إلى]) باراغواي[  بوردون الورا السيدة( المقرر الرئيس ادع 
 :بعنوانمقرران إجرائيان  وفيها ٧٢/٧٤ج) مسودة( الوثيقة

ـــتراتيجية -  ــادرة العالمية االســـ ــ ـــأن المنظمة عن الصــ ــحة بشـــ  التحّول: المناخ وتغيّر والبيئة الصــــ
 صحية بيئات إيجاد خالل من مستدام بشكل وعافيتهم الناس حياة لتحسين إحداثه الالزم

 النامية الصغيرة الُجُزرية الدول في والصحة المناخ تغيّر بشأن العالمية العمل خطة - 
 وقرار واحد بعنوان: 
 الميكروباتمقاومة مضادات  - 
 دت مسودة التقرير.وُأقِّر المقرران اإلجرائيان والقرار، واعُتمِ  

 األولوية ذات االستراتيجيةالمسائل  (تابع) ١١البند 

ــــائل المتعلقة  (تابع) ٨-١١البند  ــ ــ ـــتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعنية بالمســ ــ ـــ متابعة االجتماعات الرفيعة المســ
 بالصحة

 األمراض غير السارية ومكافحتهاالوقاية من  • 

ـــة النقطة الثانية في إطار البند الفرعي ١١-٨، ودعا اللجنة إلى النظر في   ــ افتتح الرئيس مناقشــ
ـــروع المقرر اإلجرائي م ت١٤٤(١) الوارد في الوثيقة  ـــ ــ ـــ ــ التقرير الوارد في الوثيقة ج١٩/٧٢ ومشــ
ــيق الوقت  ـــ ــ ــ ــة. وأعلن الرئيس أنه نظرًا لضـ ــ ـــ ــ ـــجالت/١. وُفتح باب المناقشـ ــ ــ م  ت٢٠١٩/١٤٤/ ســـ

 سُيستأنف النظر في هذا البند الفرعي في الجلسة القادمة للجنة "أ".

 .الجلسة وُرفعت 

  "بللجنة " الرابعة الجلسة

 السيد هربرت بارنارد (هولندا) الرئيس:  

 مسودة التقرير الثاني للجنة "ب" -

ـــتان[  نعيم جان أحمد الدكتور( المقرر الرئيس دعا  ــ ـــ ــ ــــودة قراءة إلى])  أفغانســ ـــ ــ ثاني ال التقرير مســـ
 :بعنوان انإجرائي انمقرر  وفيها ٧٢/٧٣ج) مسودة( الوثيقة ،"ب" للجنة

 مراجع الحسابات الخارجي تقرير - 

 المـــاليـــة البيـــانـــات ذلـــك في بمـــا ،٢٠١٩-٢٠١٨ للفترة والمـــاليـــة البرمجيـــة المنظمـــة تقـــارير - 
 ٢٠١٨ لعام المراجعة

 وأربعة قرارات بعنوان: 
 تعيين مراجع الحسابات الخارجي - 

ـــيل حالة -  ــ ـــ ــ ــتراكات تحصــ ــ ـــــ ــ ــــاء الدول ذلك في بما المقدرة، االشـ ــ ـــ ــ ــــداد في المتأخرة األعضـ ــ ــ ـــ  سـ
 الدستور من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر حد إلى اشتراكاتها

 الوسطى أفريقيا جمهورية: المتأخرات لتسوية الخاصة الترتيبات - 

 االشتراكات تقدير دولج - 

  دت مسودة التقرير.، واعُتمِ اتوُأقِّر المقرران اإلجرائيان والقرار  
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 شؤون العاملين ١٧البند 

  التقرير السنوي عن الموارد البشرية ١-١٧البند 
ـــــة البند الفرعي و  ــ ــ ـــور إلى اإلدالء بالتعليقات. وردت األمانة دعا افتتح الرئيس باب مناقشـ ــ ـــ الحضــ

ــئلة المطروحة وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة ج ـــ ووافقت على  ٧٢/٤٣على األســ
 من الوثيقة.  ٢٨مشروع المقرر اإلجرائي الوارد في الفقرة 

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية ٢-١٧البند 
ــة البند الفرعي ودعا افتتح الرئيس باب من ـــ ــ ــ ـــور إلى اإلدالء بالتعليقات. وردت األمانة اقشـ ــ ـــ الحضــ

 .٧٢/٤٤ج على األسئلة المطروحة وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين ٣-١٧البند 
ـــة إل ــا اللجنــ ـــد الفرعي ودعـــ ــة البنــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ى النظر في التقرير الوارد في افتتح الرئيس بـــــاب منـــــاقشــ

الوارد في  ٨ق١٤٤م ت. وأحـــاطـــت اللجنـــة علمـــًا بـــالتقرير ووافقـــت على القرار ٧٢/٤٥ج  الوثيقـــة
 .١سجالت/ /١٤٤/٢٠١٩م تالوثيقة 

  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية ٤-١٧البند 
ي ووافقت اللجنة على مشــروع المقرر اإلجرائي الذي يرشــح افتتح الرئيس باب مناقشــة البند الفرع

ـــات بموجبه الدكتور  ــ ـــوًا في لجنة المعاشــ ــ ــفه عضــ ــ غيراردو لوبين بورغوس برنال (كولومبيا) بوصـــ
ـــوًا بديًال في لجنة  ــ ـــفه عضــــ ـــ ـــيراليون) بوصـــ ــ ــ التقاعدية لموظفي المنظمة والدكتور أرثر ويليامز (ســ

ــــات التقاعدية لموظفي المنظمة لمد ــ ـــحة   ة ثالثالمعاشــ ـــ ــنوات حتى اختتام أعمال جمعية الصــ ــ ـــ سـ
 . ٢٠٢٢العالمية الخامسة والسبعين في أيار/ مايو 

  تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ٥-١٧البند 
ـــة البند الفرعي ودعا  ـــور إلى اإلدالء بالتعليقات. افتتح الرئيس باب مناقشـــ  وأحاطت اللجنةالحضـــ

 .٧٢/٤٧ج الوارد في الوثيقة علمًا بالتقرير

 الشؤون المالية (تابع) ١٥البند 
  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات (تابع) ٤-١٥البند 

ــــة البند الفرعي ودعا  ــ ـــور إلى اإلدالء بالتعليقات. ووافقت اللجنة افتتح الرئيس باب مناقشـــ ــ ـــ الحضـ
 .١تنقيح  ٧٢/٦٠جعلى مشروع القرار الوارد في الوثيقة 

 الشؤون اإلدارية والتنظيمية ومسائل تصريف الشؤون ١٨البند 
  التعّددية اللغوية ٢-١٨البند 

ــة البند الفرعي ودعا  ــ ــة افتتح الرئيس باب مناقشـ ــ ــور إلى اإلدالء بالتعليقات. وُعلقت مناقشـ الحضـــ
 البند الفرعي للنظر فيه خالل الجلسة القادمة للجنة.

  مسائل أخرى محالة من المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة ١٩البند 
ــــروع المقرر اإلجرائي الوارد في  ــ ــة البند ودعا اللجنة إلى النظر في مشــ ـــ ــ افتتح الرئيس باب مناقشـ

ــة والقابلة".٢٠٢٠"المعنونة  ١تنقيح  ٧٢/٥٤جالوثيقة  ــ ــ ــنة الدولية للممرضـــ ــــ ــ ووافقت اللجنة  : السـ
  على مشروع المقرر اإلجرائي. 

 ١تنقيح  ٧٢/٥٥جا الرئيس اللجنة إلى النظر في مشروع المقرر اإلجرائي الوارد في الوثيقة ودع
ــاغاس".المعنونة " ــ ــ ـــ ــــروع  اليوم العالمي لداء شـ ــ ــ ــب  المقررووافقت اللجنة على مشــ ــ ــ ـــ اإلجرائي حسـ

  صيغته المعدلة.
 وُرفعت الجلسة.
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  الجلسة التاسعة للجنة "أ"

  كي (اليابان) نائب الرئيسالدكتور ياسوهيرو سوزو   الرئيس: 
 الدكتورة سيلفيا باوال فالنتيم لوتوكوتا (أنغوال)  الحقًا:

 المسائل االستراتيجية ذات األولوية (تابع) ١١البند 

ــــائل المتعلقة  (تابع) ٨-١١البند  ــ ــ ـــتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعنية بالمســ ــ ـــ متابعة االجتماعات الرفيعة المســ
  بالصحة

 ن األمراض غير السارية ومكافحتهاالوقاية م •

ـــة النقطة المدرجة في هذا البند الفرعي وبناًء على دعوة الرئيس، ردت األمانة   ــ ــ ــتُئنفت مناقشــــ ـــ ــ ــ اســ
ــة  ــائل المطروحة. وُدعيت الوفود التي كانت قد طلبت التحدث في الجلســ والمدير العام على المسـ

  السابقة إلى أخذ الكلمة. 
ـــل  ــــائــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــة على المسـ ـــانــ ـــالتقرير الوارد في وردت األمــ ــًا بــ ــ ــــة علمـ ــت اللجنـ ــاطـــ ــ ـــة. وأحـ المطروحــ

ــــة ــروع المقرر اإلجرائي  ٧٢/١٩ج  الوثيقــ ـــ ــ ــ ـــ ــت على مشـــ ــة ١(١٤٤م تووافقــــ ــ ) الوارد في الوثيقــ
  دون تعديل. ١سجالت/ /١٤٤/٢٠١٩ت  م

 إنهاء السل •

لبند دعا الرئيس الحضـــور إلى اإلدالء بالتعليقات للمداخلة بشـــأن النقطة الثالثة المدرجة في هذا ا 
ـــترعى انتباه اللجنة إلى التقرير الوارد في الوثيقة ج ــ ــ ـــ ــ ـــل، واســـ ـــ ــ ــ ـــ . ٧٢/٢٠الفرعي، وهي إنهاء الســ

 وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير، وبذا اختُتمت مناقشة هذا البند الفرعي.

  المسائل التقنية األخرى ١٢ البند
  ٢-١٢البند 

  
  
 

   النوعيـة والمغشوشةآلية الدول األعضاء بشأن المنتجات الطبيـة المتدنيـة 
ـــة البند الفرعي  ـــ ــ ـــور إلى اإلدالء بالتعليقات. وُدعيت اللجنة إلى  ودعاافتتح الرئيس مناقشــ ـــ ــ الحضــ

ـــة ج ــانـــة على ٧٢/٢٢النظر في التقرير الوارد في الوثيق . وبنـــاًء على دعوة الرئيس، ردت األمـ
   المسائل المطروحة وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير.

ـــل إلى اللقاحات إطار  ١-١٢البند  ــ ــ ـــ ــ ـــات األنفلونزا والتوصـــ ــ ــ ـــ ــ التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروســـ
   والفوائد األخرى

ــة إلى النظر في التقرير ــد الفرعي من جـــدول األعمـــال ودعـــا اللجنـ الوارد في   افتتح الرئيس البنـ
ــيغته الواردة في الوثيقة ج ٧٢/٢١الوثيقة ج ـــ ـــروع المقرر اإلجرائي بصــ ــ ـــاف ٧٢/٢١ومشــ . ١ة إضــــ

ــمية وقرأ التعديالت المختلفة المقترح  ـــ ـــاورات غير الرســ ــ ــائل المشــ ـــ وقدم أحد الوفود تقريرًا عن حصــ
  .١إضافة  ٧٢/٢١إدخالها على ملحق الوثيقة ج

ــــائل المطروحة. وقرأت األمانة  ــ ـــور إلى اإلدالء بالتعليقات وردت األمانة على المسـ ــ وُدعي الحضــ
  ر اإلجرائي بصيغته المعدلة.التعديالت المقترحة واعُتمد مشروع المقر 

  وُرفعت الجلسة.

   الجلسة الخامسة للجنة "ب"

  السيد هربرت بارنارد (هولندا)الرئيس:  

  الشؤون اإلدارية ومسائل تصريف الشؤون (تابع) ١٨البند 

  التعددية اللغوية (تابع) ٢-١٨البند 

ـــة. إبداء التعليقات مأعاد الرئيس فتح البند الفرعي، ودعا إلى   ــ وردت األمانة على ن على المنصــ
  .٧٢/٥٣المسائل المطروحة، وأحاطت اللجنُة علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة ج
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  مسائل للعلم ٢١البند 

ـــحة  ١-٢١البند  ــ ـــ ــ ــحة العالمية ومؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصــ ــ ــ ـــ ــ تعزيز أوجه التآزر بين جمعية الصـ
  العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

ـــــأن مكافحة التبغ إلى إلقاء كلمة موجزة. ثم فتح   ــ ــ ـــ ــ دعا الرئيس أمانة اتفاقية المنظمة اإلطارية بشـ
ــائل المطروحة. وأحاطت اللجنة علمًا  ــ ـــ ــ ــور، وردت األمانة على المسـ ــ ـــ ــ الرئيس باب النقاش للحضـ

  .٧٢/٥٧بالتقرير الوارد في الوثيقة ج

  ؤونالشؤون اإلدارية ومسائل تصريف الش (تابع) ١٨البند 

ـــالح منظومة األمم المتحدة  ١-١٨البند  ــالح المنظمة، بما فيها برنامج عمل التحول، وتنفيذ إصـ عمليات إصــ
  اإلنمائية

ــيجري تناول البند جنباً   ــــ ــ ـــ ــ التعاون من جدول األعمال  ٢٠إلى حنب مع البند  أعلن الرئيس أنه ســ
ــائر المنظمات الحكومية الدولية ــ حيث إن محتواه مدرج في  ،داخل منظومة األمم المتحدة ومع ســ

  .٧٢/٤٩الوثيقة ج

  واقترح الرئيس أن تنظر اللجنة في المسائل بالترتيب التالي: 

  برنامج عمل التحول في المنظمة ٧٢/٤٨التقرير الوارد في الوثيقة ج 
ـــالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية واآلثار المترتبـة  ٧٢/٤٩التقرير الوارد في الوثيقة ج ـــ ــ ـــ ــ إصــ

   إلى المنظمة بالنسبة
ـــالح المنظمة، بما فيها برنامج عمل التحول،  ٧٢/٥٠التقرير الوارد في الوثيقة ج ـــ ــ ـــ ــ عمليات إصــ

  وتنفيذ إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

  تليها مشاريع المقررات اإلجرائية التالية: 
  .٧٢/٥٠) الوارد في الوثيقة ج٤(١٤٤م ت
  .٧٢/٥١) الوارد في الوثيقة ج٣(١٤٤م ت
  .٧٢/٥٢) الوارد في الوثيقة ج٧(١٤٣م ت

  وقبلت اللجنة ذلك االقتراح. 

  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية ٢٠البند 

دعـــا الرئيس اللجنـــة إلى النظر في التقرير عن برنـــامج عمـــل التحّول في المنظمـــة، والوارد في  
  ة.نة على المسائل المطروح. وردت األما٧٢/٤٨جالوثيقة 

ـــالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية واآلثار   ــ ــ ودعا الرئيس اللجنة إلى النظر في التقرير عن إصــ
ــــبة إلى المنظمة، والوارد في الوثيقة  ــ ـــ ــ ــــائل ٧٢/٤٩جالمترتبة بالنســــ ــ ــ ـــ ــ . وردت األمانة على المســ

  ة.المطروح

  .٧٢/٥٠جام الداخلي الوارد في الوثيقة ودعا الرئيس اللجنة إلى النظر في التقرير عن النظ 

  .٧٢/٥٠وج ٧٢/٤٩وج ٧٢/٤٨جوأحاطت اللجنة علمًا بالتقارير الواردة في الوثائق  

ـــروع المقرر اإلجرائي ودعــا الرئيس اللجنــة إلى النظر في   ـــ ــ ـــ ــ الوارد في الوثيقـــة ) ٤(١٤٤م تمشــ
  . وأقرت اللجنة مشروع المقرر اإلجرائي.٧٢/٥٠ج

ــروع المقرر اإلجرائي لجنة إلى النظر في ودعا الرئيس ال  ــ ـــ ــ ـــأن تقرير رئيس ٣(١٤٤م تمشـــ ـــ ــ ــ ) بشــ
الوارد في ، و حصــيلة المشــاورة غير رســمية بشــأن إصــالح تصــريف الشــؤون المجلس التنفيذي عن

ــــائــل المطروحــ. ٧٢/٥١جالوثيقــة  ــ ـــ ــ ـــ ــــروع المقرر  ة،وردت األمــانــة على المســ ــ ـــ ــ ــ وأقرت اللجنــة مشــ
  اإلجرائي.
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ـــروع المقرر اإلجرائي ى النظر في ودعا الرئيس اللجنة إل  ــأن النظام الداخلي ٧(١٤٣م تمشــ ــ ) بشـ
  . وأقرت اللجنة مشروع المقرر اإلجرائي.٧٢/٥٢جالوارد في الوثيقة لجمعية الصحة العالمية، و 

  مسائل للعلم (تابع) ٢١البند 

  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية ٢-٢١البند 

ـــور إلى اإلدالء بالتعليقات. وأحاطت اللجنة   ــ ـــ ــ ـــة البند الفرعي، ودعا الحضــ ـــ ــ ــ افتتح الرئيس مناقشــ
  علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة ج٥٨/٧٢.

  وُرفعت الجلسة. 
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  الجلسات اإلعالمية التقنية  -٣
  

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

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٧، يناالثن
  

   ١٤,١٥-١٢,٣٠الساعة 
  XIIالقاعة 

  
  
  
  
  
  
  
  

 رؤية جديدة :تعزيز صحة المجموعات السكانيةمن أجل 

  األحداث الجانبية  -٤
  

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

  ٢٠١٩ أيار/ مايو ٢٧، االثنين
  

   ١٨,٥٠-١٨,٠٠الساعة 
  IXالقاعة 

 باألزمات تضّررةالمُ العالمي في السياقات  وتعزيز األمن الصحي الصمود على القدرة بناء
المعنية  أمريف مؤسسةمن  ين الصحيين المجتمعيين. تنظمه كلعبر االستثمار في العامل

 .الدولية اإلنقاذ 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

  .العالمية الطبية الجمعية، و العمومية الصحة لجمعيات العالمي
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  ى االجتماعات األخر   -٥

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

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٥ ،السبت
    

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا القاعة 

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي. 

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

  اء في إقليم جنوب شرق آسيا التابع للمنظمة.اجتماع وفود الدول األعض

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  XXIIIالقاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة.

  ١٤,٠٠-١٣,٠٠الساعة 
  XVقاعة ال

  .لمجموعة أوروبا الغربية والمجموعات األخرىاجتماع 

  
  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.

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  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.

  ١٤,٠٠-١٣,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا  القاعة

  .لمجموعة أوروبا الغربية والمجموعات األخرىاجتماع 

  
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨ثالثاء، ال
    

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا القاعة 

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي. 

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  IVالقاعة 

  اع وفود الدول األعضاء في إقليم جنوب شرق آسيا التابع للمنظمة.اجتم

  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.

  ١٤,٠٠-١٣,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا  القاعة

  
  
  
  
  
  
  

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

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

ــــخة من البيانات التي يعتزمون إلقاءها  ــــال نســ ـــات. وُيرجى من المندوبين إرســ ــ ـــاعدة المندوبين على متابعة المناقشـ ــ لمسـ
الموجودين  المؤتمرلموظفين المسؤولين عن أو تسليم نسخة ورقية إلى ا 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 ل ر المزيد من الوضـــوح والدقة في جميع اللغات. وُيرجى إدراج اســـم البلد/ المجموعة والجلســـة (مثســـِّ يَ يُ إلقائه، ولكنه سـ

ـــلة  ــ ـــــة المجلس التنفيذي) ورقم بند جدول األعمال ذي الصــ ــة اللجنة "أ" أو اللجنة "ب" أو جلســ ــ ــــة العامة أو جلســـ الجلســـ
  في أعلى البيان.و تحت عنوان "الموضوع" 

ت كلمة)، وأال تزيد بيانا ٢٢٠بواقع  (يقتين بيانات األفراد التي ُتلقى في اللجنتين "أ" و"ب" على دقمدة وينبغي أال تزيد 
ـــــرعة المعتادة،  ٥٥٠المجموعات على خمس دقائق ( 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
  لمحضر الرسمي.التحقق من مطابقتها للبيانات التي ُيدلى بها ألغراض ا

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 ،

ـــــالة اإللكترونية بند ج ــ ــ ـــ ــ ــــوع في الرسـ ـــ ــ ــ ـــطر الخاص بالموضــــ ـــ ــ ـــ ــ دول األعمال الذي 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 ــ ـــ اللجنة "ب"  يمكن للجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسـ
ـــة. وينبغي للجهات الفاعلة غير الدول التي ترغب  ـــحة في إطار البنود التقنية التي تتمتع فيها بخبرات خاصــ لجمعية 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 ) nsastatements@who.int( اإللكتروني ــاه الســـ ـــة المعنية.  ٨,٠٠في موعد أقصـــ 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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  ٢٠١٩ مايو /أيار ٢٨-٢٠ جنيف، األمم، قصر . والسبعون الثانية العالمية الصحة جمعية

  
  تبليغاتال  -٧

  
  التسهيالت

  
ياجاتهم الموفدين لحضور جمعية الصحة لغرض تلبية احتص 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: التنفيذي موقع وثائق جمعية الصحة والمجلس –
  

  لمنظمة الصحة العالمية المعروضة للبيعوالتذكارية المنتجات اإلعالمية 
  
، ١٥و ١٣  بين البوابتينفي قصــر األمم بقاعة "كونكورديا" الجديدة الواقعة 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 معة، ثنين إلى الجالا
  

  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  رسائلالشخصي و بريدهم اللتقاط مكتب االستعالمات ال

  
  الخدمات الطبية

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

  
  اإللكتروني العالمية الصحة جمعية تطبيق

  
ومات عن برنامج عمل جمعية الصحة العالمية يتيح أمامكم تطبيق جمعية الصحة العالمية إمكانية الحصول على أحدث المعل

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

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 
  

ـــات اللجنتي ـــتُبّث فيديويًا وقائع الجلســـــات العامة وجلســ ــت، ويمكن " ب"و" أ"ن ســ 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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