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 جدول األعمال
 

 الجلسات العامة
 
 
 جمعية الصحةافتتاح  -1
 

 لجنة أوراق االعتمادتعيين  1-1
 

 انتخاب الرئيس 1-2
 

 انتخاب نواب الرئيس الخمسة ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين وإنشاء اللجنة العامة 1-3
 

 اعتماد جدول األعمال وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيسيتين 1-4
 

 1تنقيح  71/1الوثيقة ج
 
، األربعـين بعـد المائـة   والثانية بعد المائة والحادية واألربعين تقرير المجلس التنفيذي عن دورتيه  -2

 2023-2019وعن دورته االستثنائية بشأن مسودة برنامج العمل العام الثالث عشر 
 

 71/2الوثيقة ج
 
 العام المديرسوس، تيدروس إدهانوم غيبري كلمة الدكتور -3
 

 71/3الوثيقة ج
 
 ] حذف[  -4
 
 ] حذف[  -5
 
 أعضاء المجلس التنفيذيانتخاب  -6
 
 الجوائز -7
 

 1/ معلومات/71الوثيقة ج
 
 تقارير اللجنتين الرئيسيتين -8
 
 اختتام جمعية الصحة -9

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_2-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_INF1-ar.pdf
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"اللجنة   "أ
 

 1افتتاح أعمال اللجنة -10
 

 المسائل االستراتيجية ذات األولوية -11
 

 2023-2019 ،مسودة برنامج العمل العام الثالث عشر 11-1
 

 2ق142م ت، القرار 1/ سجالت/142/2018م تو 71/4الوثائق ج
 

 التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية  11-2
 

 تقرير لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية •
 

 71/5الوثيقة ج
 

 2الطوارئ أثناءعمل المنظمة  •
 

 71/6الوثيقة ج
 

 )2005(تنفيذ اللوائح الصحية الدولية  •
 

 )1(142ت م، المقرر اإلجرائي 1/ سجالت/142/2018م تو 71/8وج 71/7الوثائق ج
 

 تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال 11-3
 

 71/9الوثيقة ج
 

 الصحة والبيئة وتغير المناخ 11-4
 

 71/11وج 1إضافة  71/10وج  71/10جائق الوث
 

 وإتاحتها النقص العالمي في األدوية واللقاحاتمعالجة  11-5
 

 )3(142م ت، المقرر اإلجرائي 1/ سجالت/142/2018م تو 71/12الوثيقتان ج
 

 ن بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريةالستراتيجية وخطة العمل العالميتاا 11-6
 

 )4(142م ت، المقرر اإلجرائي 1/ سجالت/142/2018م تو 71/13الوثيقتان ج
 

                                                           
1   ر.بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقر 
 تقرير المدير العام موضوع الوقاية من الكوليرا.أيضاً  سيتناول   2

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_4-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_5-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_6-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_7-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_8-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_9-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_10-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_10Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_11-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_12-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_13-ar.pdf
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الوقاية من األمراض غير ب المعني الثالث الرفيع المستوى للجمعية العامةلالجتماع  التحضير 11-7
 2018السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام  المعدية (غير

 
 1إضافة  71/14وج 71/14الوثيقتان ج

 
 التحضير لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بإنهاء السل 11-8

 
، 1/ سـجالت/ 142/2018م تو 1إضـافة   71/16وج 71/16وج 71/15الوثائق ج

 3ق142م تالقرار 
 

 المسائل التقنية األخرى -12
 

 العبء العالمي للدغ الثعابين 12-1
 

 4ق142م ت، القرار 1/ سجالت/142/2018م تو 71/17الوثيقتان ج
 

 النشاط البدني من أجل الصحة 12-2
 

 5ق142ت م، القرار 1/ سجالت/142/2018م تو 71/18الوثيقتان ج
 

النمـاء فـي   ): 2030 -2016العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهـق ( االستراتيجية  12-3
 مرحلة الطفولة المبكرة

 
 1تنقيح  71/19الوثيقة ج

 
 المحمولة في مجال الصحة التكنولوجيات 12-4

 
 71/20الوثيقة ج

 
 تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة 12-5

 
 6ق142م ت، القرار 1/ سجالت/142/2018ت مو 71/21الوثيقتان ج

 
 األمهات والرضع وصغار األطفالتغذية  12-6

 
 : تقرير ثنائي السنواتالتنفيذ الشاملة الخاصة بتغذية األمهات والرضع وصغار األطفالخطة  •

 71/22الوثيقة ج
 الحماية من تضارب المصالح المحتمل في برامج التغذية •

 71/23الوثيقة ج
 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_14-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_14Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_15-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_16-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_16Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_17-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_18-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_19Rev1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_20-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_21-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_22-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_23-ar.pdf
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الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسـات األنفلـونزا والتوصـل إلـى      اإلطار 12-7
 اللقاحات والفوائد األخرى

 
 71/42وج 1إضافة  71/24وج 71/24ج الوثائق

 
 الروماتيزمية وأمراض القلب الروماتيزميةالحمى  12-8

 
 ،1سجالت// 114/7201م تو 1تنقيح  1إضافة  71/25وج 71/25جائق الوث

 1ق141ت م القرار
 

 استئصال شلل األطفال 12-9
 

 2إضافة  71/26وج  1إضافة  71/26وج  71/26جائق الوث
 

 التعددية اللغوية: تنفيذ خطة العمل 12-10
 

 71/50الوثيقة ج
 

 اللجنة "ب"
 

 1افتتاح أعمال اللجنة -13
 

القدس الشرقية، وفي الجـوالن السـوري   األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها  -14
 المحتل

 
 71/27الوثيقة ج

 
 المالية الشؤونالميزانية البرمجية و -15

 
البيانات المالية المراجعة  ، بما في ذلك2017-2016للفترة  الماليالبرمجي والمنظمة تقرير  15-1

 2017 لعام
 

 2/ معلومات/71وج 71/29وج 71/28ق جالوثائ
 

 2019-2018الميزانية البرمجية تمويل  15-2
 

 71/30الوثيقة ج
 

                                                           
1   ر.بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقر 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_24-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_24Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_42-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_25-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_25Add1Rev1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_26-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_26Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_26Add2-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_27-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_28-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_29-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_INF2-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_30-ar.pdf
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حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها  15-3
 من الدستور 7إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

 
 1تنقيح  71/31الوثيقة 

 
 [ حذف ] 15-4

 
 [ حذف ] 15-5

 
 [ حذف ] 15-6

 
 مراجعة الحسابات والمراقبة شؤون -16

 
 تقرير مراجع الحسابات الخارجي 16-1

 
 71/32الوثيقة ج

 
 تقرير مراجع الحسابات الداخلي 16-2

 
 التقرير السنوي •

 1تصويب  71/33وج 71/33ج الوثيقتان
 

 الخارجية والداخلية مراجعة الحساباتالتقدم المحرز في تنفيذ توصيات  •

 71/34الوثيقة ج
 

 العاملين شؤون -17
 

 التقرير السنوي عن الموارد البشرية 17-1
 

 71/35الوثيقة ج
 

 تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية 17-2
 

 71/36الوثيقة ج
 

 تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين 17-3
 

 9ق142م تو 8ق142م ت، القراران 1/ سجالت/142/2018م تو 71/37الوثيقتان ج
 

 ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية تعيين 17-4
 

 71/38الوثيقة ج

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_31Rev1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_32-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_33-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_33Corr1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_34-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_35-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_36-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_37-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_38-ar.pdf
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 المسائل اإلدارية والقانونية -18

 [ حذف ] 18-1
 

 التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية -19
 

 71/43الوثيقة ج
 

 مسائل للعلم -20
 

 الخاصة باللقاحات خطة العمل العالمية 20-1
 

 71/39الوثيقة ج
 

 : أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيفالعقارات 20-2
 

 71/40الوثيقة ج
 

 التقارير المرحلية 20-3
 

 2تنقيح  71/41الوثيقة ج
 

 األمراض السارية

والتهـاب   البشريفيروس العوز المناعي العالمية لقطاع الصحة بشأن االستراتيجيات  :ألف
-69ع ص ج (القـرار  2021-2016المنقولة جنسياً للفترة  والعدوىالكبد الفيروسي 

22 )2016(( 

 ))2011( 16-64ع ص ج (القراراستئصال داء التنينات  باء:

 ))2012( 21-65ع ص ج (القرار من داء البلهارسياتالتخلّص  :جيم
 

 األمراض غير السارية

) 18(70ج ص ع(المقرر اإلجرائي  المخدرات العالمية البعد الصحي العمومي لمشكلة دال:
)2017(( 

 وطنيـة  اسـتجابة  إطار في الصحي النظام دور لتعزيز للمنظمة العالمية العمل خطة :هاء
 والفتيـات،  النسـاء  ضد  وخصوصاً األفراد، بين للعنف للتصدي القطاعات متعددة
 ))2016( 5-69ج ص ع(القرار  األطفال وضد

المستوى القُطري مـن أجـل    العالمي للصرع وضرورة العمل المنسق علىالعبء  واو:
-68ع ص ج (القرار واالجتماعية وأثاره على المعرفة العامة آلثاره الصحية التصدي

20 )2015(( 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_43-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_39-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_40-ar.pdf
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 (القـرار  2020-2013خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية فـي الفتـرة    :زاي
 ))2013( 8-66ع ص ج

 دالشاملة والمنسقة المبذولة من أجل التدبير العالجي الضطرابات طيف التوحالجهود  :حاء
 ))2014( 8-67ع ص ج (القرار

 العمر طيلة الصحة تعزيز

عالم : 2020-2016وخطة العمل العالميتان بشأن الشيخوخة والصحة االستراتيجية  :طاء
 3-69ع ص ج (القـرار  أن يحيا حياة طويلة ويتمتـع بالصـحة   يتسنى فيه لكل فرد

)2016(( 

 والمرامـي  األهـداف  بلـوغ  نحو التقدم تسريع استراتيجية مسودة: اإلنجابية الصحة :ياء
 ))2004( 12-57ج ص ع(القرار  الدولية اإلنمائية

 
 النظم الصحية

 ))2017( 15-70ج ص ع(القرار  والمهاجرينالالجئين صحة تعزيز  :كاف

 24-69ج ص عتعزيز الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على النـاس (القـرار    :الم
)2016(( 

جيدة والمأمونة والناجعة والميسورة التكلفـة وإتاحتهـا   ال األطفالابتكار أدوية تعزيز  :ميم
 ))2016( 20-69ج ص ع(القرار 

 ))2011( 9-64ج ص ع(القرار هياكل التمويل الصحي والتغطية الشاملة استدامة  :نون

 ))2010( 12-63ج ص ع(القرار منتجات الدم ومأمونيتها وجودتها توافر  :سين

 ))2010( 22-63ج ص ع(القرار زرع األعضاء والنُسج البشرية  :عين

 21-63ج ص ع(القرار  للبحوث من أجل الصحةمنظمة الصحة العالمية  استراتيجية :فاء
)2010(( 

 ))2007( 26-60ج ص ع(القرار العمال: خطة عمل عالمية صحة  :صاد
 

 برنامج الطوارئ الصحية

 1-60ج ص ع(القـرار  الجدري: تدمير مخزونـات فيـروس الجـدري    استئصال  :قاف
)2007(( 

 
 الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية

 [ حذف ] :راء
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