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 السبعونالعالمية الثانية و جمعية الصحة 
  

  N° 7  ٧العدد 
  May 2019 27 ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٧

  
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٧ االثنينبرنامج االجتماعات المعقودة يوم 
  

  الوقت
  

  اللجنة "أ"
 XVIIIالقاعة 

  "باللجنة "
  XVIIالقاعة 

  الجلسة السابعة  الجلسة الحادية عشرة  ٩‚٠٠

  الجلسة الثامنة  سة الثانية عشرةالجل  ١٤,٣٠
  

  ١٢,٠٠-٩,٠٠الساعة     XXIIIالقاعة     فريق الصياغة  المحتويات

  برنامج عمل جمعية الصحة  -١
  تقرير عن االجتماعات  -٢
  الجلسات اإلعالمية التقنية  -٣
  االحداث الجانبية  -٤
  االجتماعات األخرى  -٥
  في الجلسات الترتيبات الخاصة بإجراء المناقشات  -٦
  التبليغات  -٧

  إتاحة األدوية واللقاحات ٧-١١البند 
ـــواق األدوية  ــفافية في أســ ــ ـــين الشـ ــأن: تحســ ــ ــروع قرار مقترح بشـ مشـــ

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

  
  

 –، المقر الرئيســـي للمنظمة ٢٠١٩أيار/ مايو  ٣٠و ٢٩في الدورة الخامســـة واألربعون بعد المائة للمجلس التنفيذي، 
  قاعة المجلس التنفيذي

  إلى الترتيبات اإلدارية التالية:ُيرجى االلتفات 
ــجيل يلزم  التسجيل اإللكتروني ــ ــور اإللكتروني التســ ـــ ـــال الدورة لحضـ ــ  حتى ذلك ويتاح التنفيذي، للمجلس المائة بعد واألربعين ةخامسـ

ــــجيل المتعلقة المعلومات على االطالع ويمكن). ٢٠١٩ يوما /أيار ٣٠( الدورة نهاية ــ ـــ  على اإللكتروني بالتســ
  .http://www.who.int/governance/registration/en/index.html: التالي الرابط

 إلى المدعوين والمنظمات األعضاء الدول وممثلي ومستشاريهم وبدالئهم المجلس أعضاء شارات تصدر  الشارات
  :التالي النحو على الحضور

  ١٥ والبوابة ١٣ البوابة بين الكائن كونكورديا، بهو فيالوثائق  مكتب مقابل التوزيع مكتب األمم، قصر - 
 ١٧,٠٠-٨,٠٠ الساعة: يوما /أيار ٢٧ ،ثنيناال يوم
ــاعة من: مايو /أيار ٢٨ الثالثاء، يوم ــ ـــ ـــ ـــ ـــة ختام حتى ٨,٠٠ الســ ــ ـــ ــ ــــ  ذلك يتجاوز أال على العامة الجلسـ

 ١٨,٠٠  الساعة
 الرئيسي البهو العالمية، الصحة لمنظمة الرئيسي المقر - 

 ١٧,٣٠-٧,٣٠ الساعة: مايو /أيار ٢٩ األربعاء، يوم
  الجلسة نهاية حتى ٨,٠٠ الساعة من: مايو /أيار ٣٠ الخميس، يوم

  ١٧,٣٠-١٤,٣٠ والساعة ١٢,٣٠-٩,٣٠ الساعة  ساعات العمل
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  جمعية الصحة عمل برنامج  -١
  
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٧ثنين، اال 

  ١٤,٣٠و ٩,٠٠الساعة  - XVIIIالقاعة   "أة عشرة والثانية عشرة للجنة "الجلستان الحادي

  "أ" للجنة الخامس التقرير مسودة  -

  :عنوانهما قرارانوفيها (مسودة)  ٧٢/٧٨الوثيقة ج  
 العمل العالمي بشأن سالمة المرضى -
  المياه واإلصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية -

  ائل التقنية األخرىالمس  (تابع) ١٢البند 
  آثار تنفيذ بروتوكول ناغويا على الصحة العمومية -  (تابع) ١٠-١٢البند 

  ١إضافة  ٣/مؤتمر /أ/٧٢وج ٣/مؤتمر /أ/٧٢وج ٧٢/٣٢ج الوثائق

  والمهاجرين الالجئين صحة تعزيز  -  (تابع) ٤-١٢البند 

  ١تنقيح  ٧٢/٢٥ج يقةالوث
  االستراتيجية ذات األولويةالمسائل   (تابع) ١١البند 

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

  المسائل التقنية األخرى  (تابع) ١٢البند 
  الصحية البشرية الموارد  -  ٣-١٢البند 

  ٧٢/٢٤وج ٧٢/٢٣ج الوثيقتان  
    

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

  "ب" للجنة الرابع التقرير مسودة  

  :عنوانهما قرارانوفيها (مسودة)  ٧٢/٧٧الوثيقة ج  
 المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراض -
ــمان نُ  - ـــاملة: ضــ ــحية الشـ ظم الرعاية أثناء الطوارئ من أجل التغطية الصــ

ــــابات حادة في الوقت  ــ ـــ ــ ــ ـــى المعانين من اعتالالت وٕاصــ ــ ـــ ــ ـــ رعاية المرضــ
  المناسب

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

  ٧٢/٢٨الوثيقة ج
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  مسائل للعلم  (تابع) ٢١البند 
  التقارير المرحلية -  (تابع) ٣-٢١البند 

  ٧٢/٥٩الوثيقة ج
ــائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس في   واو: 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: ــ ـــد (القرار  التقـ 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:

  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   لسابعةالجلسة العامة ا

  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  (تابع) ٨البند 

  "ب" للجنة الثاني التقرير مسودة  

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

  ٢٠١٨البيانات المالية المراجعة لعام 
  وفيها أربع قرارات بعناوين:  

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

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

  "أ" للجنة الثالث التقرير مسودة  

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

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

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

  "ب" للجنة الثالث التقرير مسودة  

  بعناوين: مقررات إجرائية أربعةوفيها (مسودة)  ٧٢/٧٥الوثيقة ج  
 التقرير السنوي عن الموارد البشرية -
ـــحة  - ــ ــ ـــ ــ ــات التقاعدية لموظفي منظمة الصـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ تعيين ممثلين في لجنة المعاشـ

 العالمية
 : السنة الدولية للممرضة والقابلة٢٠٢٠ -
 اليوم العالمي لداء شاغاس -

 :بعنوانوفيها ثالثة مقررات إجرائية 
  إصالح المنظمة: التعديالت على النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية -

  :عنوانهما قرارانوفيها   
 الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العاممرتبات  -
  جمهورية فنزويال البوليفارية: الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات -

  "أ" للجنة الرابع التقرير مسودة  -

  :عنوانهماوفيها مقرران إجرائيان (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

األنفلونزا والتوصل إطار التأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات  -
  إلى اللقاحات والفوائد األخرى

  اختتام أعمال جمعية الصحة  ٩البند 
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  تقرير عن االجتماعات  -٢
  
  "أللجنة " العاشرةالجلسة 

  سيلفيا باوال فالنتيم لوتوكوتا (أنغوال) ةالدكتور   :سةيالرئ 
 الرئيس نائب ،)اليابان( سوزوكي ياسوهيرو الدكتور  الحقًا:

 "أ" للجنة رابعال التقرير مسودة -

ــيدة الورا بوردون [ باراغواي]) إلى قراءة مســـودة التقرير ال  للجنة "أ"،  رابعدعا الرئيس المقرر (السـ
 وفيها مقرران إجرائيان بعنوان: (مسودة) ٧٢/٧٦جالوثيقة 

ــي  -  ــ ـــ ـــياســ ــ ــ ــتوى الثالث للجمعية العامة متابعة اإلعالن الســ ــ ــ المنبثق عن االجتماع الرفيع المســـ
 المعني بالوقاية من األمراض غير المُعدية (غير السارية) ومكافحتها

إطار التأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروســــات األنفلونزا والتوصــــل إلى اللقاحات  -
 والفوائد األخرى

 مدت مسودة التقرير.ن واعتُ ان اإلجرائياالمقرر  ُأقرّ  

 األخرىالمسائل التقنية  (تابع) ١٢ البند

  المرضى سالمة ٥-١٢البند 
ــة البند الفرعي ـــ ــ ـــ ــ  النقطتينالنظر في من جدول األعمال واقترح  ٥-١٢ افتتح الرئيس باب مناقشـــ

 اللجنة على االقتراح.المطروحتين في إطار هذا البند الفرعي بصورة منفصلة. ووافقت 
 المرضى سالمة بشأن العالمي العمل • 

 ١٢ق١٤٤ت  مودعا اللجنة إلى النظر في مشروع القرار النقطة األولى  باب مناقشةالرئيس افتتح  
. ١/سجالت /١٤٤/٢٠١٩ت موالوارد في الوثيقة  المرضى سالمة بشأن العالمي العملالمعنون: 

ـــور إلى اإلدالء بالتعليقات. وردت األمانة على ودعا  ــ ــــائلالحضــ ــ وقرأت األمانة . المطروحة المسـ
صيغته التعديالت المقترح إدخالها على مشروع القرار الذي اعُتمد حسب بناء على دعوة الرئيس 

 المعدلة.

 ةالصحي الرعاية مرافق في العامة والنظافة واإلصحاح المياه • 

ــروع القرار النظر في النقطة الثانية المطروحة في إطار هذا البند ُدعيت اللجنة إلى   ــ ـــ ــ ــ وفي مشــــ
ـــحاح المياهالمعنون:  ٥ق١٤٤ت  م ـــحية الرعاية مرافق في العامة والنظافة واإلصـ على النحو  الصـ

ـــجالت /١٤٤/٢٠١٩ت مالوارد في الوثيقة  ــــور إلى اإلدالء بالتعليقات وردت و . ١/ســـ ُدعي الحضــ
 األمانة على المسائل المطروحة وُأقّر مشروع القرار.

 بروتوكول ناغويا على الصحة العموميةآثار تنفيذ   ١٠-١٢البند 

ــة هذا البند الفرعي من جدول األعمال ودعا اللجنة إلى النظر في   ـــ ــ ــ ـــ ــ افتتح الرئيس باب مناقشـ
ـــة. وقرأت  ــ ـــ ــ ــ ــــروع المقرر اإلجرائي الوارد في الوثيقة ج٧٢/أ/ مؤتمر/٣. وفُتح باب المناقشـــ ـــ ــ ــ مشــــ
ــــح مجاًال إلجراء  ــ ــ ـــ ــ ــور من األمانة أن تفســ ـــ ــ ــ ـــ األمانة التعديالت المقترح إدخالها. وطلب الحضـــ
ـــة هذا البند الفرعي  ـــأن هذا البند الفرعي. وأعلن الرئيس إرجاء مناقشــ ـــمية بشــ ـــات غير ر ســ مناقشــ

 إلى الجلسة الجلسة الحادية عشرة للجنة "أ".
  والمهاجرين الالجئين صحة تعزيز ٤-١٢البند 

ـــة  بابافتتح الرئيس  ـــ ــ تقدم كي وأعطى الكلمة لألمانة  األعمال جدول منالبند الفرعي  هذامناقشـ
  ُفتح باب المناقشة.المعلومات األساسية عن العملية والوثائق المتعلقة بهذا البند الفرعي. ثم 

خالل الجلسة القادمة ياء واو إلى وأعلن الرئيس مواصلة مناقشة هذا البند الفرعي مع النقاط من 
  وُرفعت الجلسة. للجنة "أ".
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  "بللجنة " السادسةالجلسة 

  نائبة الرئيس ،)كارن غوردن كامبل (غيانا الدكتورة الرئيس: 
  الدكتور عبد اهللا أمين (ملديف)، نائب الرئيس الحقًا:

 "بمسودة التقرير الثالث للجنة " -

ــــودة التقرير األمانة دعا الرئيس   ــ ــ ـــ ــودة)  ٧٢/٧٥جللجنة "ب"، الوثيقة  الثالثإلى قراءة مســـ ــ ـــ ــ ـــ (مســ
 بعنوان: أربعة مقررات إجرائيةوفيها 

 التقرير السنوي عن الموارد البشرية - 

  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية - 
 الدولية للممرضة والقابلة السنة: ٢٠٢٠ -
 اليوم العالمي لداء شاغاس -

  وثالثة مقررات إجرائية بعنوان: 
  إصالح المنظمة: التعديالت على النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية -

 بعنوان: وقراران

 لمصنفة في رتب ومرتب المدير العاممرتبات الموظفين في الوظائف غير ا - 
 البوليفارية فنزويال جمهورية الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات: جمهورية -

  والقرارات، واعُتِمدت مسودة التقرير. المقررات اإلجرائية توُأقِّر  
  

  ] بند منقول من اللجنة "أ"[ المسائل التقنية األخرى  - ١٢البند 

 المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراض ٧-١٢البند 
ــة البند الفرعي ودعا  ـــ ــ ــ ـــور إلى اإلدالء بالتعليقات. وردت األمانة افتتح الرئيس باب مناقشـ ــ ـــ الحضــ

   .١إضافة  ٧٢/٢٩الوارد في الوثيقة ج على مشروع القراراللجنة  ووافقتو 

ـــة البند الفرعي ودعا الرعاية أثناء الطوارئ والتعرض للرضــــوح ٩-١٢البند  ــور افتتح الرئيس باب مناقشـ الحضــ
ـــروع القراراللجنــة  وافقــتو إلى اإلدالء بــالتعليقــات. وردت األمــانــة  ــ ـــ ــ ــ  الوارد في الوثيقــة على مشـــ

  .١أ/ مؤتمر//٧٢ج

 افتتح الرئيس باب )٢٠٣٠-٢٠١٦االســــتراتيجية العالمية بشــــأن صــــحة المرأة والطفل والمراهق ( ٨-١٢البند 
 علماً  اللجنة الحضـــور إلى اإلدالء بالتعليقات. وردت األمانة وأحاطت مناقشـــة البند الفرعي ودعا

  . ٧٢/٣٠ج  التقرير الوارد في الوثيقةب

  مسائل للعلم (تابع) ٢١البند 

  المرحلية التقارير ٣-٢١البند 

ــة البند  افتتح الرئيس باب  ــ ـــور إلى اإلدالء بالتعليقات. ودعا مناقشـ ــة البند  ُأعلن أنو الحضــ ــ مناقشـ
  ."ب" الجلسة القادمة للجنة في سُتستأنف

  وُرفعت الجلسة. 
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  المية التقنيةالجلسات اإلع  -٣
  

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

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٧، االثنين
  

   ١٤,١٥-١٢,٣٠الساعة 
  XIIالقاعة 

  
  
  
  
  
  
  
  

 رؤية جديدة :تعزيز صحة المجموعات السكانيةمن أجل 

  األحداث الجانبية  -٤
  

  .أثناء انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعينُمقرر أن ُتعقد األحداث الجانبية التالية من ال
  
  

  ٢٠١٩أيار/ 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 كلعاملعبر االستثمار في ال

 .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 وليةالد 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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  االجتماعات األخرى   -٥

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

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٧، االثنين
    

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا القاعة 

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي. 

  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

  .أوروبا الغربية والمجموعات األخرىلمجموعة اجتماع 

  
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨ثالثاء، ال
    

  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 
  IXاعة الق

  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
 

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

ــــخة من البيانات التي  ــال نســ ــ ـــات. وُيرجى من المندوبين إرســ ــ ـــاعدة المندوبين على متابعة المناقشـ ــ يعتزمون إلقاءها لمسـ
الموجودين  المؤتمرأو تسليم نسخة ورقية إلى الموظفين المسؤولين عن  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 مزيد من الوضـــوح والدقة في جميع اللغات. وُيرجى إدراج اســـم البلد/ المجموعة والجلســـة (مثل ر الســـِّ 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" 

كلمة)، وأال تزيد بيانات  ٢٢٠بواقع  (يقتين راد التي ُتلقى في اللجنتين "أ" و"ب" على دقبيانات األفمدة وينبغي أال تزيد 
ـــــرعة المعتادة،  ٥٥٠المجموعات على خمس دقائق ( ــ ـــ ــ كلمة). وُيرجى من المندوبين التحدث أثناء إلقاء البيانات بالســـ

ــوح الترجمة ودقتها. وُتعامل البيانات المق ــ ــرعة قد يعوق وضـــ ـــ ــــرية ويجري حيث إن التحدث بســ ــبقًا على أنها ســـ ـــ دمة مســ
  التحقق من مطابقتها للبيانات التي ُيدلى بها ألغراض المحضر الرسمي.

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 ،

ــالة اإللكترونية بند جدول األعمال الذي يتعلق به البيان.  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــوع في الرسـ ــ ـــ ــ ــ ـــطر الخاص بالموضــــ ـــ ــ ــ ـــ 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 اللجنة "ب" يمكن للجهات الف ــ ـــ اعلة 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  إدارةفي إدراج أسـ ــ ــ 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
ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــالــــي:مــــخصـ 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  ص، وهــ

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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  تبليغاتال  -٧
  

  التسهيالت
  

الموفدين لحضور جمعية الصحة لغرض تلبية احتياجاتهم ص للمندوبين مخصّ  A.821األعمال في القاعة  يوجد مركز إلنجاز
  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: موقع وثائق جمعية الصحة والمجلس التنفيذي –
  

  لمنظمة الصحة العالمية المعروضة للبيعوالتذكارية المنتجات اإلعالمية 
  
، ١٥و ١٣  بين البوابتينفي قصــر األمم بقاعة "كونكورديا" الجديدة الواقعة ر بيع مطبوعات منظمة الصــحة العالمية متج وجدي

ـــــادرة عنوُتتاح فيه للبيع  ــــ ـــ ، كما ٪٥٠بتخفيض قدره  منظمة ومكاتبها اإلقليميةال أحدث المطبوعات والمنتجات اإلعالمية الصــ
ــر األمم أبوابه من الســــاعة رات المنظمة. ويفتح متجر الماتذكفيه ُتعرض  يوميًا من  ١٦,٣٠إلى الســــاعة  ٩,٠٠نظمة في قصــ

  . ١٦,٣٠إلى الساعة  ٩,٠٠أبوابه من الساعة الرئيسي في مقر المنظمة الكائن متجرها بينما يفتح ثنين إلى الجمعة، الا
  

  البريد الشخصي
  

ـــــمية مع المنظمة أن يتُيرجى من المندوبين وممثلي المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الر  ـــ ــ ــ كل يوم إلى كّرموا بالتوّجه ســ
  هة إليهم.الدعوات الموجّ و  رسائلالبريدهم الشخصي و لتقاط مكتب االستعالمات ال

  
  الخدمات الطبية

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

  
  اإللكتروني ةالعالمي الصحة جمعية تطبيق

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

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

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 العامة وجلســـــات اللجنتين  ـــتُبّث فيديويًا وقائع الجلســ ــت، ويمكن " ب"و" أ"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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