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برنامج اﻻجتماعات المعقودة يوم الثﻼثاء  ٢٨أيار /مايو ٢٠١٩
الجلسة العامة

الوﻗت

قاعة الجمعية

٩‚٠٠

الﻘاعة

الجلسة الثالثة عشرة

مباشرةً بعد اختتام اللجنة "أ"

الجلسة العامة السابعة
إعادة اﻷجهزة اللوحية

المحتويات
-١
-٢
-٣
-٤
-٥

اللجنة "أ"
XVIII

برنامج عمل جمعية الصحة
تﻘرير عن اﻻجتماعات
اﻻجتماعات اﻷخرى
الترتيبات الخاصة بإجراء المناقشات في الجلسات
التبليغات

يرجى من المندوبين الذين ﻻ يحض ـ ـ ـ ــرون المجلس التنفيذي ،إعادة
اﻷجهزة اللوحية الخاصة بكم إلى مكتب التوزيع في بهو كونكورديا
بحلول نهاية جمعية الصـ ـ ـ ـ ــحة العالمية الثانية والس ـ ـ ــ ــبعين يوم
الثﻼثاء الموافق  ٢٨أيار /مايو.

الدورة الخامســـة واﻷربعون بعد المائة للمجلس التنفيذي ،في  ٢٩و ٣٠أيار /مايو  ،٢٠١٩المقر الرئيســـي للمنظمة –
ﻗاعة المجلس التنفيذي
يُرجى اﻻلتفات إلى الترتيبات اﻹدارية التالية:
الشارات

تصـ ـ ــدر ش ـ ــارات أعض ـ ــاء المجلس وبدﻻئهم ومس ـ ــتش ـ ــاريهم وممثلي الدول اﻷعض ـ ــاء والمنظمات المدعوين إلى
الحضور على النحو التالي:
-

قصر اﻷمم ،مكتب التوزيع مﻘابل مكتب الوثائق في بهو كونكورديا ،الكائن بين البوابة  ١٣والبوابة ١٥

-

المﻘر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية ،البهو الرئيسي

يوم الثﻼثاء ٢٨ ،أيار /مايو :من الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة  ٨,٠٠حتى ختام الجلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العامة على أﻻ يتجاوز ذلك
الساعة ١٨,٠٠
يوم اﻷربعاء ٢٩ ،أيار /مايو :الساعة ١٧,٣٠-٧,٣٠

يوم الخميس ٣٠ ،أيار /مايو :من الساعة  ٨,٠٠حتى نهاية الجلسة
ساعات العمل

الساعة  ١٢,٣٠-٩,٣٠والساعة ١٧,٣٠-١٤,٣٠

جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون .
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برنامج عمل جمعية الصحة

الثﻼثاء ٢٨ ،أيار /مايو ٢٠١٩
القاعة  - XVIIIالساعة ٩,٠٠

الجلسة الثالثة عشرة للجنة "أ"

-

مسودة التقرير السادس للجنة "أ"
الوثيﻘة ج) ٧٩/٧٢مسودة( وفيها مﻘرران إجرائيان عنوانهما:

 آثار تنفيذ بروتوكول ناغويا على الصحة العمومية -تعزيز صحة الﻼجئين والمهاجرين

المسائل اﻻستراتيجية ذات اﻷولوية

البند ) ١١تابع(
البند ) ٧-١١تابع(

-

إتاحة اﻷدوية واللﻘاحات
الوثائق ج ١٧/٧٢وج/٧٢أ /مؤتمر ٢/تنﻘيح ١
وج/٧٢أ /مؤتمر ٢/تنﻘيح  ١إضافة ١

الجلسة العامة السابعة
البند ) ٨تابع(

تقارير اللجنتين الرئيسيتين

ﻗاعة الجمعية  -مباشرةً بعد اختتام اللجنة "أ"

مسودة التقرير الثاني للجنة "ب"
الوثيﻘة ج) ٧٣/٧٢مسودة( وفيها مﻘرران إجرائيان عنوانهما:

-

تﻘرير مراجع الحسابات الخارجي
تﻘ ــارير المنظم ــة البرمجي ــة والم ــالي ــة للفترة  ،٢٠١٩-٢٠١٨بم ــا في ذل ــك
البيانات المالية المراجعة لعام ٢٠١٨

وفيها أربع ق اررات بعناوين:

-

حالة تحصيل اﻻشتراكات المﻘدرة ،بما في ذلك الدول اﻷعضاء المتأخرة في
سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة  ٧من الدستور
الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات :جمهورية أفريﻘيا الوسطى
تعيين مراجع الحسابات الخارجي
جدول تﻘدير اﻻشتراكات للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٠

مسودة التقرير الثالث للجنة "أ"
الوثيﻘة ج) ٧٤/٧٢مسودة( وفيها مﻘرران إجرائيان عنوانهما:
-

اﻻسـ ـ ــتراتيجية العالمية الصـ ـ ــادرة عن المنظمة بشـ ـ ــأن الصـ ـ ــحة والبيئة وتغير
المناخ :التحول الﻼزم إحداثه لتحس ـ ــين حياة الناس وعافيتهم بش ـ ــكل مس ـ ــتدام
من خﻼل إيجاد بيئات صحية

-

خطة العمل بشأن تغير المناخ والصحة في الدول الجزرية الصغيرة النامية

-

مﻘاومة مضادات الميكروبات

وفيها قرار واحد بعنوان:
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مسودة التقرير الثالث للجنة "ب"
الوثيﻘة ج) ٧٥/٧٢مسودة( وفيها أربعة مﻘررات إجرائية بعناوين:

-

التﻘرير السنوي عن الموارد البشرية
تعيين ممثلين في لجنة المعاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التﻘاعدية لموظفي منظمة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة
العالمية
 :٢٠٢٠السنة الدولية للممرضة والﻘابلة
اليوم العالمي لداء شاغاس

وفيها ثﻼثة مﻘررات إجرائية بعنوان:
 -إصﻼح المنظمة :التعديﻼت على النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية

وفيها ق ارران عنوانهما:

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

-

مسودة التقرير الرابع للجنة "أ"
الوثيﻘة ج) ٧٦/٧٢مسودة( وفيها مﻘرران إجرائيان عنوانهما:

 متابعة اﻹعﻼن الس ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــي المنبثق عن اﻻجتماع الرفيع المس ـ ـ ـ ــتوى الثالثللجمعية العامة المعني بالوقاية من اﻷمراض غير المُعدية )غير الس ـ ـ ـ ـ ـ ــارية(
ومكافحتها
 إطار التأهﱡب لمواجهة اﻷنفلون از الجائحة لتبادل فيروسات اﻷنفلون از والتوصلإلى اللﻘاحات والفوائد اﻷخرى

مسودة التقرير الرابع للجنة "ب"
الوثيﻘة ج) ٧٧/٧٢مسودة( وفيها ق ارران عنوانهما:

-

-

المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لﻸمراض

نُظم الرعاية أثناء الطوارئ من أجل التغطية الص ـ ـ ـ ــحية الش ـ ـ ـ ــاملة :ض ـ ـ ـ ــمان
رعاية المرضى المعانين من اعتﻼﻻت ٕواصابات حادة في الوقت المناسب

مسودة التقرير الخامس للجنة "أ"
الوثيﻘة ج) ٧٨/٧٢مسودة( وفيها ق ارران عنوانهما:

 العمل العالمي بشأن سﻼمة المرضى -المياه واﻹصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية

-

مسودة التقرير السادس للجنة "أ"
الوثيﻘة ج) ٧٩/٧٢مسودة( وفيها مﻘرران إجرائيان عنوانهما:

 آثار تنفيذ بروتوكول ناغويا على الصحة العمومية -تعزيز صحة الﻼجئين والمهاجرين

البند ٩

اختتام أعمال جمعية الصحة
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تقرير عن اﻻجتماعات

الجلسة الحادية عشرة للجنة "أ"
الرئيسة :الدكتورة سيلفيا باوﻻ فالنتيم لوتوكوتا )أنغوﻻ(
ﻻحﻘًا :الدكتور ياسوهيرو سوزوكي )اليابان( ،نائب الرئيس

-

مسودة التقرير الخامس للجنة "أ"
دعت الرئيسـ ـ ـ ـ ـة المﻘرر )الس ـ ـ ـ ــيدة ﻻو ار بوردون ] باراغواي [( إلى قراءة مس ـ ـ ـ ــودة التﻘرير الخامس
قرران عنوانهما:
للجنة "أ" ،الوثيﻘة ج) ٧٨/٧٢مسودة( وفيها ا

 العمل العالمي بشأن سﻼمة المرضى -المياه واﻹصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية

البند ) ١٢تابع(
البند ) ١٠-١٢تابع(

البند ) ٤-١٢تابع(

ُقر الﻘ ارران واعتُمدت مسودة التﻘرير.
وأ ّ
المسائل التقنية اﻷخرى

آثار تنفيذ بروتوكول ناغويا على الصحة العمومية
افتتح الرئيس مجددًا باب مناقشـ ــة هذا البند الفرعي من جدول اﻷعمال ودعا اللجنة إلى اﻹحاطة
علماً بالتﻘرير الوارد في الوثيﻘة ج.٣٢/٧٢

وأخطر الرئيس اللجنة بتعميم نص منﻘح لمشــروع المﻘرر اﻹجرائي المعنون آثار تنفيذ بروتوكول
ناغويا على الصــحة العمومية يأخذ في الحســبان النتائج المنبثﻘة عن المناقشــات غير الرســمية.
وبناء على دعوة الرئيس ،قرأت اﻷمانة نص الورقة البيضـ ـ ـ ـ ــاء غير الرسـ ـ ـ ـ ــمية التي تشـ ـ ـ ـ ــير إلى
ً
التعديﻼت المﻘترح إدخالها .واعتُمد مشروع المﻘرر اﻹجرائي حسب صيغته المعدلة.
تعزيز صحة الﻼجئين والمهاجرين

افتُتح باب مناقشـة هذا البند الفرعي .ولفتت الرئيسـة انتباه اللجنة إلى الوثيﻘة ج ٢٥/٧٢تنﻘيح .١
ودعيت الوفود التي طلبت التحدث خﻼل الجلسة السابﻘة للجنة إلى اﻹدﻻء بكلمتها.
ُ

وبناء على طلب الرئيس ،ق أر مكتب المسـ ـ ــتشـ ـ ــار الﻘانوني التعديل المﻘترح من أحد الوفود وشـ ـ ــرح
ً
آثار هذا التعديل .وردت اﻷمانة على المسائل المطروحة.
ودعت الرئيس اللجنة إلى اﻹحاطة علمًا بالتﻘرير وطلبت من اﻷمانة أن تﻘ أر التعديﻼت المﻘترح
ود ِعي الحضور إلى اﻹدﻻء بتعليﻘات إضافية .وفي حال
إدخالها على مشروع المﻘرر اﻹجرائيُ .
عدم التوصل إلى توافق في اﻵراء ،أعلن الرئيس أن مناقشة هذا البند الفرعي من جدول اﻷعمال
ستعلﱠق بانتظار حصيلة المناقشات غير الرسمية.
البند ) ١١تابع(
البند ) ٧-١١تابع(

المسائل اﻻستراتيجية ذات اﻷولوية
إتاحة اﻷدوية واللﻘاحات
افتُتح مجدداً باب مناقشـ ـ ــة هذا البند الفرعي وطُلب من اللجنة النظر في مسـ ـ ـ ّـودة خارطة الطريق
ﻹتاحة اﻷدوية واللﻘاحات والمنتجات الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحية اﻷخرى للفترة  ٢٠٢٣-٢٠١٩على النحو الوارد
وعلﻘت مناقش ـ ــة هذا البند
في ملحق الوثيﻘة جُ .١٧/٧٢
ودعي الحض ـ ــور إلى اﻹدﻻء بالتعليﻘاتُ .
الفرعي من جدول اﻷعمال.
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المسائل التقنية اﻷخرى

البند ) ١٢تابع(

تعزيز صحة الﻼجئين والمهاجرين
افتتح الرئيس مجدداً باب مناقش ـ ـ ــة هذا البند الفرعي وطلب من اﻷمانة أن تﻘ أر التعديﻼت المﻘترح
ُقر حسب صيغته المعدلة.
إدخالها على مشروع المﻘرر اﻹجرائي الذي أ ّ
ورفعت الجلسة.
ُ

البند ) ٤-١٢تابع(

الجلسة السابعة للجنة "ب"
الرئيس :السيد هربرت بارنارد )هولندا(
-

مسودة التقرير الرابع للجنة "ب"
دعا الرئيس المﻘرر )الدكتور أحمد جان نعيم ] أفغانسـ ـ ـ ـ ـ ــتان [( إلى قراءة مسـ ـ ـ ـ ـ ــودة التﻘرير الرابع
قر ارن عنوانهما:
للجنة "ب" ،الوثيﻘة ج) ٧٧/٧٢مسودة( وفيها ا

 المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لﻸمراض نظم الرعاية أثناء الطوارئ من أجل التغطية الص ـ ـ ــحية الش ـ ـ ــاملة :ض ـ ـ ــمان رعاية المرض ـ ـ ــىالمعانين من اعتﻼﻻت ٕواصابات حادة في الوقت المناسب

البند ) ١٢تابع(
البند ٦-١٢

الﻘر ارن واعتُ ِمدت مسودة التﻘرير.
وأُقﱢر ا

 -المسائل التقنية اﻷخرى ] بند منﻘول من اللجنة "أ" [

استئصال الجدري :تدمير مخزونات فيروس الجدري

افتتح الرئيس باب مناقشـ ـ ـ ـ ــة البند الفرعي ودعا الحضـ ـ ـ ـ ــور إلى اﻹدﻻء بالتعليﻘات .وردت اﻷمانة
على المسائل المطروحة وأحاطت اللجنة علمًا بالتﻘرير الوارد في الوثيﻘة ج.٢٨/٧٢
مسائل للعلم

البند ) ٢١تابع(

-

البند ) ٣-٢١تابع(

التﻘارير المرحلية

البند ) ١٢تابع(

المسائل التقنية اﻷخرى ] بند منﻘول من اللجنة "أ" [

البند ٣-١٢

الموارد البشرية الصحية

افتتح الرئيس مجدداً باب مناقش ـ ـ ـ ــة هذا البند الفرعي مع النﻘطة واو ودعا الحض ـ ـ ـ ــور إلى اﻹدﻻء
بالتعليﻘات .وردت اﻷمانة على المسائل المطروحة واختُتمت مناقشة هذا البند الفرعي.

افتتح الرئيس بـ ــاب منـ ــاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة البنـ ــد الفرعي وأعلن أن ـ ـه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـينظر في التﻘريرين الواردين في

الوثيﻘة ج ٢٣/٧٢مدونة المنظمة العالمية لﻘواعد الممارس ـ ـ ــة بش ـ ـ ــأن توظيف العاملين الص ـ ـ ــحيين
على المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الدولي :الجولة الثالثة من التﻘارير الوطنية والوثيﻘة وج ٢٤/٧٢اﻻسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية
ود ِعي الحضــور إلى اﻹدﻻء
العالمية بشــأن الموارد البش ـرية الصــحية :الﻘوى العاملة  ٢٠٣٠معاًُ .
بالتعليﻘات .وأعلن الرئيس استئناف النظر في هذا البند الفرعي في الجلسة الﻘادمة للجنة "ب".

ورفعت الجلسة.
ُ

جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون .

قصر اﻷمم ،جنيف ٢٨-٢٠ ،أيار /مايو ٢٠١٩

العدد ٨

-6-

N° 8

الجلسة الثانية عشرة للجنة "أ"
الرئيسة :الدكتورة سيلفيا باوﻻ فالنتيم لوتوكوتا )أنغوﻻ(
البند ) ١١تابع(

المسائل اﻻستراتيجية ذات اﻷولوية

البند ) ٧-١١تابع(

إتاحة اﻷدوية واللﻘاحات
افتتحت الرئيسـ ـة مجدداً باب مناقش ــة هذا البند الفرعي من جدول اﻷعمال ،ودعت الحض ــور إلى
اﻹدﻻء بالتعليﻘات بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن التﻘرير الوارد في الوثيﻘة ج .١٧/٧٢وردت اﻷمانة على المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
المطروحة .وأحاطت اللجنة علماً بالتﻘرير.
وظل البند الفرعي مفتوحاً بانتظار حصــيلة مناقش ــات الفريق العامل غير الرســمي بشــأن مش ــروع
وسيستأنف النظر في البند الفرعي في الجلسة التالية
الﻘرار الوارد في الوثيﻘة ج/٧٢أ /مؤتمرُ .٢/
للجنة "أ".
ورفعت الجلسة.
ُ

الجلسة الثامنة للجنة "ب"
الرئيس :السيد هربرت بارنارد )هولندا(
البند ) ١٢تابع(

المسائل التقنية اﻷخرى ] بند منﻘول من اللجنة "أ" [

البند ) ٣-١٢تابع(

الموارد البشرية الصحية
أعاد الرئيس فتح مناقشـ ـ ـ ـ ــة البند الفرعي ،ودعا الحضـ ـ ـ ـ ــور إلى اﻹدﻻء بالتعليﻘات .وردت اﻷمانة
على المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــل المطروحــة ،وأحــاطــت اللجنــة علمـاً بــالتﻘريرين الواردين في الوثيﻘتــان ج٢٣/٧٢
وج ،٢٤/٧٢بم ـ ــا في ذل ـ ــك م ـ ــا يتعلق ب ـ ــالنﻘطتين الواردتين في الفﻘرتين )٢٨أ( و)٢٨ب( من
الوثيﻘة ج.٢٤/٧٢
ورفعت الجلسة.
ُ

-٣

اﻻجتماعات اﻷخرى

أُبلِغت اﻷمانة بأن اﻻجتماعات التالية ستُعﻘد أثناء انعﻘاد جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين.
الثﻼثاء ٢٨ ،أيار /مايو ٢٠١٩
الساعة ٨,٥٠-٨,٠٠
الﻘاعة كونكورديا ٤

اجتماع مجموعة بلدان الشمال اﻷوروبي.
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الترتيبات الخاصة بإجراء المناﻗشات في الجلسات

تُتاح خدمات الترجمة الفورية إلى اللغات الســت الرســمية )العربية والصــينية واﻹنكليزية والفرنســية والروســية واﻷســبانية(
ويرجى من المندوبين إرسـ ـ ــال نسـ ـ ــخة من البيانات التي يعتزمون إلﻘاءها
لمس ـ ــاعدة المندوبين على متابعة المناقش ـ ــاتُ .
بالبريد اﻹلكتروني على  interpret@who.intأو تسليم نسخة ورقية إلى الموظفين المسؤولين عن المؤتمر الموجودين
في الﻘـاعـة قبـل إلﻘـاء البيـان بثﻼثين دقيﻘـة على اﻷقـل .وﻻ يمنع ذلـك المنـدوبين من إدخـال تعـديﻼت على البيـان أثنــاء
إلﻘائه ،ولكنه سـ ـ ُيَي ﱢسـ ـر المزيد من الوض ــوح والدقة في جميع اللغات .وُيرجى إدراج اس ــم البلد /المجموعة والجلس ــة )مثل
الجلسـ ـ ــة العامة أو جلسـ ـ ــة اللجنة "أ" أو اللجنة "ب" أو جلسـ ـ ــة المجلس التنفيذي( ورقم بند جدول اﻷعمال ذي الصـ ـ ــلة
تحت عنوان "الموضوع" وفي أعلى البيان.
وينبغي أﻻ تزيد مدة بيانات اﻷفراد التي تُلﻘى في اللجنتين "أ" و"ب" على دقيﻘتين ) بواقع  ٢٢٠كلمة( ،وأﻻ تزيد بيانات
ويرجى من المندوبين التحدث أثناء إلﻘاء البيانات بالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعة المعتادة،
المجموعات على خمس دقائق ) ٥٥٠كلمة(ُ .
حيث إن التحدث بسـ ـ ــرعة قد يعوق وضـ ـ ــوح الترجمة ودقتها .وتُعامل البيانات المﻘدمة مسـ ـ ــبﻘاً على أنها س ـ ـ ـرية ويجري
التحﻘق من مطابﻘتها للبيانات التي ُيدلى بها ﻷغراض المحضر الرسمي.
وع ـلــى الـم ـن ـ ـ ــدوب ـيــن ال ـ ـ ــذيــن يــرغ ـبــون فــي نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ـي ـ ـ ــان ـ ـ ــات ـهــم ع ـلــى ال ـمــوقــع اﻹل ـك ـتــرونــي لـج ـمـعـي ـ ـ ــة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة
 ،http://apps.who.int/statements/WHA72/أن يرســلوها إلى البريد اﻹلكتروني التالي،statements@who.int :
وأن يدرجوا في السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطر الخاص بالموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع في الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة اﻹلكترونية بند جدول اﻷعمال الذي يتعلق به البيان.
والمعلومات اﻹضافية المﻘدمة على هذا النحو لن تُدرج في المحضر الرسمي للجلسة.

بيانات الجهات الفاعلة غير الدول في جمعية الصحة

يمكن للجهات الفاعلة غير الدول ذات العﻼقات الرسـ ـ ـ ــمية مع المنظمة أن تطلب إلﻘاء كلمة في اللجنة "أ" أو اللجنة "ب"
لجمعية الص ـ ــحة في إطار البنود التﻘنية التي تتمتع فيها بخبرات خاص ـ ــة .وينبغي للجهات الفاعلة غير الدول التي ترغب
في إدراج أسـ ـ ـ ـ ـ ــمائها في قائمة المتحدثين أن تخطر أمانة إدارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـراكات والجهات الفاعلة غير الدول عن طريق البريد
اﻹلكتروني ) (nsastatements@who.intفي موعد أقصـ ــاه السـ ــاعة  ٨,٠٠ص ـ ــباحاً من اليوم المحدد للجلسـ ــة المعنية.
والجهات الفاعلة غير الدول يمكنها أن تﻘدم هذه البيانات في وقت س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق كي تنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرها اﻷمانة على موقع إلكتروني
م ــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص ،وهـ ــي م ـ ـ ــدعـ ــوة إلـ ــى ال ــتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـي ـ ـ ــل عـ ـلـ ــى ال ـ ـمـ ــوقـ ــع اﻹلـ ـكـ ـتـ ــرونـ ــي مـــن خـــﻼل ال ـ ـ ارب ــط الـ ـت ـ ـ ــال ــي:
 .https://extranet.who.int/nonstateactorsstatements/وينبغي أﻻ تزيد مدة هذه البيانات على الدقيﻘة ونصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
الدقيﻘة ) بواقع  ٢٠٠كلمة(.
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 -٥التبليغات
التسهيﻼت
مخصص للمندوبين الموفدين لحضور جمعية الصحة لغرض تلبية احتياجاتهم
يوجد مركز ﻹنجاز اﻷعمال في الﻘاعة A.821
ّ
من معالجة النصوص وتصوير المستندات.
مجانًا خدمة التوصيل باﻹنترنت ﻻسلكيًا في جميع المناطق المشتركة من قصر اﻷمم.
وتُتاح ّ
–
–

الموقع اﻹلكتروني لمنظمة الصحة العالمية:
موقع وثائق جمعية الصحة والمجلس التنفيذيhttp://www.who.int/gb/e/index.html :
http://www.who.int

المنتجات اﻹعﻼمية والتذكارية لمنظمة الصحة العالمية المعروضة للبيع
يوجد متجر بيع مطبوعات منظمة الصــحة العالمية في قصــر اﻷمم بﻘاعة "كونكورديا" الجديدة الواقعة بين البوابتين  ١٣و،١٥
وتُتاح فيه للبيع أحدث المطبوعات والمنتجات اﻹعﻼمية الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن المنظمة ومكاتبها اﻹقليمية بتخفيض قدره  ،٪٥٠كما
تُعرض فيه تذكارات المنظمة .ويفتح متجر المنظمة في قصـــر اﻷمم أبوابه من الس ــاعة  ٩,٠٠إلى الس ــاعة  ١٦,٣٠يومي ًا من
اﻻثنين إلى الجمعة ،بينما يفتح متجرها الكائن في مﻘر المنظمة الرئيسي أبوابه من الساعة  ٩,٠٠إلى الساعة .١٦,٣٠

البريد الشخصي
بالتوجه كل يوم إلى
كرموا
ّ
ُيرجى من المندوبين وممثلي المنظمات غير الحكومية ذات العﻼقات الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمية مع المنظمة أن يت ّ
الموجهة إليهم.
مكتب اﻻستعﻼمات ﻻلتﻘاط بريدهم الشخصي والرسائل والدعوات
ّ

الخدمات الطبية

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

تطبيق جمعية الصحة العالمية اﻹلكتروني
يتيح أمامكم تطبيق جمعية الصحة العالمية إمكانية الحصول على أحدث المعلومات عن برنامج عمل جمعية الصحة العالمية
الثانية والسـ ـ ـ ــبعين واﻻطﻼع على وثائﻘها مباش ـ ـ ـ ـرة على جهازكم المحمول .لذاُ ،يرجى البحث في ركن "اﻷجهزة الرئاسـ ـ ـ ــية" من
المبين أدناه مســح ًا ضــوئيًا لغرض تنزيل التطبيق على جهازكم المحمول.
المتجر اﻹلكتروني أو مســح رمز اﻻســتجابة السـريعة ّ
هذا ،ويمكن الحصــول على هوية التعريف وكلمة المرور الﻼزمتين ﻻســتخدام التطبيق من المكان المجاور لمﻘص ـورة التســجيل
بجمعية الصحة العالمية ،وذلك اعتبا اًر من يوم  ١٨أيار /مايو.

بث الوﻗائع فيديوياً
ّ
بث فيديوياً وقائع الجلس ـ ــات العامة وجلس ـ ــات اللجنتين "أ" و"ب" عبر ش ـ ــبكة اﻹنترنت بلغات اﻷمم المتحدة الس ـ ــت ،ويمكن
س ـ ــتُ ّ
مش ــاهدة بثّها إلكترونياً على حواس ــيب ماك والحواســيب الش ــخصــية وعلى جميع اﻷجهزة المحمولة بما فيها ،أجهزة آيفون وآيباد
وأندرويد والهواتف المدعمة ببرنامج ويندوز.
https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly/seventy-second-world-health-assembly
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