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 السبعونالعالمية الثانية و جمعية الصحة 
  

  N° 8  ٨العدد 
  May 2019 28 ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨

  
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨ الثالثاءبرنامج االجتماعات المعقودة يوم 
  

  الوقت
  

  الجلسة العامة
 قاعة الجمعية

  اللجنة "أ"
  XVIIIالقاعة 

  الجلسة الثالثة عشرة    ٩‚٠٠

    العامة السابعةالجلسة   "بعد اختتام اللجنة "أ مباشرةً 
  

 عادة األجهزة اللوحيةإ  المحتويات

  برنامج عمل جمعية الصحة  -١
  تقرير عن االجتماعات  -٢
  االجتماعات األخرى  -٣
  الجلسات الترتيبات الخاصة بإجراء المناقشات في  -٤
  التبليغات  -٥

ــرون المجلس التنفيذي، ال يرجى من ــ ـــ إعادة مندوبين الذين ال يحضــ
 إلى مكتب التوزيع في بهو كونكورديا بكماألجهزة اللوحية الخاصة 

ــحة ــ ــ ــ ــبعين يوم  العالمية بحلول نهاية جمعية الصـــ ــ ــ ــ الثانية والســـ
  أيار/ مايو. ٢٨الثالثاء الموافق 

  
  

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

  ُيرجى االلتفات إلى الترتيبات اإلدارية التالية:

ـــدر  الشارات ــارات تصـــ ــ ـــاء شــ ــاريهم وبدالئهم المجلس أعضـــ ــ ــــتشــ ــاء الدول وممثلي ومســ إلى المدعوين والمنظمات األعضــــ
  :التالي النحو على الحضور

  ١٥ والبوابة ١٣ البوابة بين الكائن كونكورديا، بهو فيالوثائق  مكتب مقابل التوزيع مكتب األمم، قصر - 
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  ٢٨الثالثاء، 

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

  "أ" للجنة السادس التقرير مسودة  -

  :عنوانهما مقرران إجرائيانوفيها (مسودة)  ٧٢/٧٩الوثيقة ج  
 آثار تنفيذ بروتوكول ناغويا على الصحة العمومية -
  تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين -

  االستراتيجية ذات األولويةالمسائل   (تابع) ١١البند 
  إتاحة األدوية واللقاحات  -  (تابع) ٧-١١البند 

   ١تنقيح  ٢أ/ مؤتمر//٧٢وج ٧٢/١٧ج الوثائق
  ١إضافة  ١تنقيح  ٢أ/ مؤتمر//٧٢جو 

    
  "أ" اللجنة اختتام بعد مباشرةً  -قاعة الجمعية   الجلسة العامة السابعة

  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  (تابع) ٨البند 

  "ب" للجنة الثاني التقرير مسودة  

  :عنوانهماوفيها مقرران إجرائيان (مسودة)  ٧٢/٧٣الوثيقة ج  
 الخارجيمراجع الحسابات تقرير  -
ــة للفترة  - ــة البرمجيــــة والمــــاليــ ــا في ذلــــك ٢٠١٩-٢٠١٨تقــــارير المنظمــ ، بمــ

  ٢٠١٨البيانات المالية المراجعة لعام 

 وفيها أربع قرارات بعناوين:  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في  -

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

  "أ" للجنة الثالث التقرير مسودة  

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

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:

 مقاومة مضادات الميكروبات -
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  "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 -

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

  "ب" للجنة الرابع التقرير مسودة  

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

  رعاية المرضى المعانين من اعتالالت وٕاصابات حادة في الوقت المناسب

  "أ" للجنة الخامس التقرير مسودة  -

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

  "أ" للجنة السادس التقرير مسودة  -

  :عنوانهما إجرائيانمقرران وفيها (مسودة)  ٧٢/٧٩الوثيقة ج  
 آثار تنفيذ بروتوكول ناغويا على الصحة العمومية -
  تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين -

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

  الدكتورة سيلفيا باوال فالنتيم لوتوكوتا (أنغوال)  الرئيسة: 
 سوزوكي (اليابان)، نائب الرئيسالدكتور ياسوهيرو   الحقًا:

 للجنة "أ" خامسمسودة التقرير ال -

ــــ تدع  ــ ــ ــيدة الورا بوردون [ باراغواي ةالرئيسـ ــ ـــ ــودة التقرير ال المقرر (الســ ــ ــ  خامس]) إلى قراءة مســـ
 :هماران عنواناوفيها قر  (مسودة) ٧٢/٧٨"أ"، الوثيقة ج  للجنة

 العالمي بشأن سالمة المرضىالعمل  - 
 ةواإلصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحيالمياه  -

 التقرير. واعُتمدت مسودة القرارانُأقّر و  

  المسائل التقنية األخرى (تابع) ١٢البند 

 آثار تنفيذ بروتوكول ناغويا على الصحة العمومية (تابع) ١٠-١٢البند 
اإلحاطة  باب مناقشــــة هذا البند الفرعي من جدول األعمال ودعا اللجنة إلىمجددًا افتتح الرئيس  

 .٧٢/٣٢علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة ج

وأخطر الرئيس اللجنة بتعميم نص منقح لمشــروع المقرر اإلجرائي المعنون آثار تنفيذ بروتوكول  
ناغويا على الصـــحة العمومية يأخذ في الحســـبان النتائج المنبثقة عن المناقشـــات غير الرســـمية. 
ـــير إلى  ــ ـــ ــمية التي تشـــ ـــ ــ ــ ــاء غير الرســ ــ ـــ ــ وبناءً  على دعوة الرئيس، قرأت األمانة نص الورقة البيضــ

 التعديالت المقترح إدخالها. واعُتمد مشروع المقرر اإلجرائي حسب صيغته المعدلة.

  تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين (تابع) ٤-١٢البند 
. ١تنقيح  ٧٢/٢٥الوثيقة ج إلى اللجنةانتباه  ةالرئيسـ تولفتباب مناقشـة هذا البند الفرعي. تح افتُ 

  .بكلمتها اإلدالءالوفود التي طلبت التحدث خالل الجلسة السابقة للجنة إلى  وُدعيت
ـــار مكتب قرأعلى طلب الرئيس،  وبناءً  ــ ــتشـ ــ ــرح الوفود أحد من المقترح التعديل القانوني المســ ـــ  وشـ
  .المطروحة المسائل على األمانة وردت. التعديل هذا آثار
من األمانة أن تقرأ التعديالت المقترح  تالرئيس اللجنة إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وطلب تودع

وفي حال بتعليقات إضافية. وُدِعي الحضور إلى اإلدالء إدخالها على مشروع المقرر اإلجرائي. 
عدم التوصل إلى توافق في اآلراء، أعلن الرئيس أن مناقشة هذا البند الفرعي من جدول األعمال 

  .ستعلَّق بانتظار حصيلة المناقشات غير الرسمية
 

 األولوية ذات االستراتيجيةالمسائل  (تابع) ١١البند 
  إتاحة األدوية واللقاحات (تابع) ٧-١١البند 

ــة هذا البند الفرعي وُطلب من اللجنة النظر في  ـــ ــّودةافُتتح مجددًا باب مناقشــ ـــ  الطريق خارطة مســ
ــــحية والمنتجات واللقاحات األدوية إلتاحة ــ ــ ـــ ــ الوارد على النحو  ٢٠٢٣-٢٠١٩للفترة  األخرى الصـ

ـــور إلى ٧٢/١٧ج ةالوثيقملحق في  ــة هذا البند ب اإلدالء. وُدعي الحضــ ــ التعليقات. وُعلقت مناقشـ
  الفرعي من جدول األعمال.
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 المسائل التقنية األخرى (تابع) ١٢البند 
  تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين (تابع) ٤-١٢البند 

ــة هذا البند الرئيس مجددًا افتتح  ـــ أن تقرأ التعديالت المقترح  ألمانةا وطلب من الفرعيباب مناقشـــ
  إدخالها على مشروع المقرر اإلجرائي الذي ُأقّر حسب صيغته المعدلة.

  الجلسة.وُرفعت 
 

  "بللجنة " السابعةالجلسة 

 السيد هربرت بارنارد (هولندا)الرئيس:  

 للجنة "ب" رابعمسودة التقرير ال -

ــتان المقرر (الدكتور أحمد جان نعيم [دعا الرئيس   ــ ـــ ــ ــ ــودة التقرير ال]) إلى  أفغانســ ــ ـــ ــ ـــ  رابعقراءة مسـ
 :هماعنوان نراا(مسودة) وفيها قر  ٧٢/٧٧"ب"، الوثيقة ج  للجنة

  المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراض - 

ـــحية التغطية أجل من الطوارئ أثناء الرعاية نظم -  ــ ـــاملة الصــ ــ ــمان: الشــ ــ ـــى رعاية ضـــ ــ  المرضــ
  المناسب الوقت في حادة وٕاصابات اعتالالت من المعانين

 واعُتِمدت مسودة التقرير. نرااوُأقِّر القر  

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

  الجدري فيروس مخزونات تدمير: الجدري استئصال ٦-١٢ البند
ــة البند الفرعي ودعا  ـــ ــ ــ ـــور إلى اإلدالء بالتعليقات. وردت األمانةافتتح الرئيس باب مناقشـ ــ ـــ  الحضــ

  .٧٢/٢٨الوثيقة جعلى المسائل المطروحة وأحاطت اللجنة علمًا بالتقرير الوارد في 
  

  مسائل للعلم - (تابع) ٢١البند 

  التقارير المرحلية (تابع) ٣-٢١البند 
ــور إلى اإلدالء افتتح الرئيس مجددًا باب  ــ ـــ ــة هذا البند الفرعي مع النقطة واو ودعا الحضـــ ـــ ــ مناقشـــ

  بالتعليقات. وردت األمانة على المسائل المطروحة واختُتمت مناقشة هذا البند الفرعي.

  [ بند منقول من اللجنة "أ" ]المسائل التقنية األخرى  (تابع) ١٢البند 

  الصحية البشرية الموارد ٣-١٢البند 

ـــد   ــة البنـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــاقشـ ـــاب منـ ــأو الفرعي افتتح الرئيس بـ ــُينظر في التقريرينعلن أنــ ـــ ــ ــ ـــ الواردين في  ه ســـ
ــة لقواعد العالمية المنظمة مدونة ٧٢/٢٣ج  الوثيقة ــ ــأن الممارســـ ـــ ـــحيين العاملين توظيف بشــ ــ  الصــ
ــتوى على ــ ــ ـــ ــ ــ ـــتراتيجية ٧٢/٢٤وجوالوثيقة  الوطنية التقارير من الثالثة الجولة: الدولي المســ ــ ـــ ــ ــ  االســـ

 اإلدالء إلى الحضــور وُدِعي .معاً  ٢٠٣٠ العاملة القوى: الصــحية البشــرية الموارد بشــأن العالمية
  في الجلسة القادمة للجنة "ب". الفرعيالبند  استئناف النظر في هذاالرئيس وأعلن  .بالتعليقات

  وُرفعت الجلسة. 
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  "أللجنة " عشرة الثانيةالجلسة 

  الدكتورة سيلفيا باوال فالنتيم لوتوكوتا (أنغوال)  الرئيسة: 

  األولوية ذات االستراتيجيةالمسائل  (تابع) ١١البند 

  إتاحة األدوية واللقاحات )تابع( ٧-١١ البند

ــ تافتتح   إلى الحضـــورت ودع ،باب مناقشـــة هذا البند الفرعي من جدول األعمالمجددًا  ةالرئيسـ
ــأن التقرير الوارد في الوثيقة ج التعليقاتاإلدالء ب ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــائل على األمانة وردت. ٧٢/١٧بشـ ــ ـــ ــ ــ  المســ

  علمًا بالتقرير.اللجنة وأحاطت  .المطروحة

بانتظار حصـــيلة مناقشـــات الفريق العامل غير الرســـمي بشـــأن مشـــروع  ظل البند الفرعي مفتوحاً و  
. وسُيستأنف النظر في البند الفرعي في الجلسة التالية ٢أ/ مؤتمر//٧٢القرار الوارد في الوثيقة ج

  للجنة "أ".

  وُرفعت الجلسة. 

   

   "بللجنة " الثامنةالجلسة 

  السيد هربرت بارنارد (هولندا)الرئيس:  

  ] بند منقول من اللجنة "أ" [ المسائل التقنية األخرى (تابع) ١٢البند 

  الموارد البشرية الصحية (تابع) ٣-١٢البند 

ــة أعاد الرئيس فتح   ـــ ــ ــ ـــور إلى اإلدالء بالتعليقاتالبند الفرعي، ودعا مناقشـ ــ ــ . وردت األمانة الحضـــ
ـــائــلعلى  ــ ـــ ــ ــ  ٧٢/٢٣ج الوثيقتــانبــالتقريرين الواردين في المطروحــة، وأحــاطــت اللجنــة علمــًا  المســــ

ــا ،٧٢/٢٤وج ـــك في بمـــ ــ ـــا ذل ـــالنقطتين يتعلق مــ ــ  من) ب(٢٨و) أ(٢٨ الفقرتين في الواردتين ب
  . ٧٢/٢٤ج  الوثيقة

  وُرفعت الجلسة. 

  
  

   االجتماعات األخرى  -٣

  انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين.أثناء ُأبِلغت األمانة بأن االجتماعات التالية سُتعقد 
  
  
  
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨ثالثاء، ال
    

  ٨,٥٠-٨,٠٠الساعة 
  ٤كونكورديا القاعة 

  
  

  اجتماع مجموعة بلدان الشمال األوروبي. 
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  الجلساتالترتيبات الخاصة بإجراء المناقشات في   -٤
 

  
تُتاح خدمات الترجمة الفورية إلى اللغات الســت الرســمية (العربية والصــينية واإلنكليزية والفرنســية والروســية واألســبانية) 
ــــخة من البيانات التي يعتزمون إلقاءها  ــــال نســ ـــات. وُيرجى من المندوبين إرســ ــ ـــاعدة المندوبين على متابعة المناقشـ ــ 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 ُيرجى إدراج اســـم البلد/ المجموعة والجلســـة (مثل ر المزيد من الوضـــوح والدقة في جميع اللغات. و ســـِّ 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 دق بيانات األفراد التي ُتلقى في اللجنتين "أ" و"ب" علىمدة 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
  ن مطابقتها للبيانات التي ُيدلى بها ألغراض المحضر الرسمي.التحقق م

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 ،

ـــطر  ـــ ــ ــ ـــ ــالة اإللكترونية بند جدول األعمال الذي يتعلق به البيان. وأن يدرجوا في الســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــوع في الرسـ ــ ـــ ــ ــ الخاص بالموضــــ
  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"  ــ ـــ 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 ت ــ ــ ـــ ـــــراكات والجهات الفاعلة غير الدول عن طريق البريد خطر أمانة 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

ــــرها األمانة على مو  ــ ـــ ــ ــ ــابق كي تنشــ ــ ــ ـــ ــ ــ قع إلكتروني والجهات الفاعلة غير الدول يمكنها أن تقدم هذه البيانات في وقت ســ
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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  تبليغاتال  -٥
  

  التسهيالت
  

الموفدين لحضور جمعية الصحة لغرض تلبية احتياجاتهم ص 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: موقع وثائق جمعية الصحة والمجلس التنفيذي –
  

  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 ثنين إلى الجمعة، الا
  

  البريد الشخصي
  

ـــــمية مع المنظمة أن يت ُيرجى من المندوبين ـــ ــ ــ كل يوم إلى كّرموا بالتوّجه وممثلي المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرســ
  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 العالمية 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
. المتجر اإللكتروني أو مســح رمز االســتجابة الســريعة المبّين أدناه مســحًا ضــوئيًا لغرض تنزيل التطبيق على جهازكم المحمول

ورة التســـجيل ويمكن الحصـــول على هوية التعريف وكلمة المرور الالزمتين الســـتخدام التطبيق من المكان المجاور لمقصـــ 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 والحواســـيب الشـــخصـــية وعلى جميعمشـــاهدة بثّها إلكترونيًا على حواســـيب ماك 

  .ويندوز ببرنامج المدعمة والهواتف وأندرويد
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