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 1جدول األعمال
 
 

 الجلسات العامة
 
 
 الصحةجمعية أعمال افتتاح  -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
 

 72/1جالوثيقة 
 
 األربعين بعد المائةوة رابعواألربعين بعد المائة وال ةثالثتقرير المجلس التنفيذي عن دورتيه ال -2
 

 72/2جالوثيقة 
 
 يسوس، المدير العامتيدروس إدهانوم غيبر كلمة الدكتور -3
 

 72/3جالوثيقة 
 
 [ ُحذف ] -4
 
 [ ُحذف ] -5
 
 انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي -6
 
 الجوائز -7
 

 1معلومات/ /72جالوثيقة 
                                                           

ــات المتعلقة    1 ــحة معلومات أخرى عن إدارة دفة المناقش ــتقّدم قبل افتتاح أعمال جمعية الص ببعض بنود جدول س
شؤون، والبند  -18األعمال، من قبيل ما يلي: البند  شؤون اإلدارية والتنظيمية ومسائل تصريف ال التعاون داخل  -20ال

 منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية.
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 تقارير اللجنتين الرئيسيتين -8
 
 جمعية الصحةأعمال اختتام  -9
 
 

"اللجنة  أ " 
 

 1افتتاح أعمال اللجنة -10
 

 المسائل االستراتيجية ذات األولوية -11
 

 2021-2020الميزانية البرمجية المقترحة  11-1
 

 72/63وج 3معلومات/ /72وج 2معلومات/ /72وج 72/5وج 72/4جق ائالوث
 

 التأهب لمواجهة طوارئ الصحة العمومية واالستجابة لها 11-2
 

شارية في مجال المراقبةالخبراء تقرير لجنة  • ست ستقلين اال المعنية ببرنامج المنظمة  الم
 للطوارئ الصحية

 
 72/6جالوثيقة 

 
 عمل المنظمة أثناء الطوارئ الصحية •

 
 72/7جالوثيقة 

 
 )2005( اللوائح الصحية الدولية •

 
 72/8جالوثيقة 

 
 شلل األطفال 11-3

 استئصال شلل األطفال  •
 

 72/9جالوثيقة 
 

 االنتقال في مجال شلل األطفال •
 

 72/10جالوثيقة 
 

 2030خطة التنمية المستدامة لعام تنفيذ  11-4
 

 1تنقيح  72/11جالوثيقة 
                                                           

 ر.بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقّر   1
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 ةتغطية الصحية الشاملال 11-5
 

 التغطية الصحية الشاملةتحقيق الصحية األولية من أجل توفير الرعاية  •
 

 9ق144م ت، القرار 1سجالت/ /144/2019م تو 72/12جالوثيقتان 
 
 العاملون الصحيون المجتمعيون من مقدمي الرعاية الصحية األولية: الفرص والتحديات •

 
 4ق144م ت، القرار 1سجالت/ /144/2019م تو 72/13جالوثيقتان 

 
ــتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعني بالتغطية  • ــير لالجتماع الرفيع المس التحض

 الصحية الشاملة
 

 10ق144م ت، القرار 1سجالت/ /144/2019م تو 72/14جالوثيقتان 
 

 والبيئة وتغّير المناخصحة ال 11-6
 

 72/16وج 72/15جالوثيقتان 
 

 األدوية واللقاحات إتاحة  11-7
 

 72/17ج ةالوثيق
 

لألمم المتحدة المعنية بالمسائل المتعلقة متابعة االجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة  11-8
 بالصحة

 
 مقاومة مضادات الميكروبات •

 
 11ق144م ت، القرار 1سجالت/ /144/2019م تو 72/81جالوثيقتان 

 
 الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها •

 
 )1(144م ت، المقرر اإلجرائي 1سجالت/ /144/2019م تو 72/19جالوثيقتان 

 
 إنهاء السل •

 
 72/20ج ةالوثيق

 
 المسائل التقنية األخرى -12

 
صل إلى اللقاحات  إطار التأهب 12-1 سات األنفلونزا والتو لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيرو

 والفوائد األخرى
 

، 1سجالت/ /144/2019م تو 1إضافة  72/21وج 72/21ج الوثائق
 )6(144م تاإلجرائي  المقرر
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http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_16-ar.pdf
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 آلية الدول األعضاء بشأن المنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة والمغشوشة 12-2
 

 72/22جالوثيقة 
 

 ةموارد البشرية الصحيال 12-3
 

 72/24وج 72/23ج الوثيقتان
 

 تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين 12-4
 

  1 تنقیح72/25ج يقة الوث
 

 سالمة المرضى 12-5
 

 بشأن سالمة المرضىالعالمي العمل  •
 

 12ق144م ت، القرار 1سجالت/ /144/2019م تو 72/26جالوثيقتان 
 

 ةواإلصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحيمياه ال •
 

 5ق144م ت، القرار 1سجالت/ /144/2019م تو 72/27جالوثيقتان 
 

 ستئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدريا 12-6
 

 72/28جالوثيقة 
 

 لمراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراضا 12-7
 

 1إضافة  72/29وج 72/29ج الوثيقتان
 

 )2030-2016بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق (االستراتيجية العالمية  12-8
 

 72/30جالوثيقة 
 

 الرعاية أثناء الطوارئ والتعرض للرضوح 12-9
 

  72/31جالوثيقة 
 

 آثار تنفيذ بروتوكول ناغويا على الصحة العمومية 12-10
 

  72/32جالوثيقة 
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 اللجنة "ب"

 
 1أعمال اللجنةافتتاح  -13

 
سوري  -14 شرقية، وفي الجوالن ال سطينية المحتلة، بما فيها القدس ال صحية في األرض الفل األحوال ال

 المحتل
 

 72/33ج الوثيقة
 

 المالية الشؤون -15
 

 2019-2018الميزانية البرمجية نبذة عن الوضع المالي:  15-1
 

 72/62وج 72/34ج الوثيقتان
 

، بما في ذلك البيانات المالية المراجعة 2019-2018للفترة  ةوالمالي ةرير المنظمة البرمجياتق 15-2
 2018 لعام

 
 72/62وج 5معلومات/ /72جو 72/36وج 72/35ج الوثائق

 
كاتها حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشترا 15-3

 من الدستور 7إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
 

 72/66وج 72/37ج الوثيقتان
 

 الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات  15-4
 

 72/66وج 72/61وج  1 تنقیح72/60ج الوثائق
 

 جدول تقدير االشتراكات 15-5
 

 6ق144م ت، القرار 1سجالت/ /144/2019م تو 72/38جالوثيقتان 
 

 [ ُحذف ] 15-6
 

 [ ُحذف ] 15-7
 

 شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة -16
 

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي 16-1
 

                                                           
 ر.بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقّر   1

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_33-ar.pdf
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http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_36-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_INF5-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_INF5-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_62-ar.pdf
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http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_37-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_66-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_66-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_60Rev1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_60Rev1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_61-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_61-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_66-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_66-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_38-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_38-ar.pdf
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 72/67وج 72/39ج الوثيقتان
 تقرير مراجع الحسابات الداخلي 16-2

 
 72/67وج 72/40ج الوثيقتان

 
 جعة الحسابات الخارجية والداخليةالتقدم الُمحرز في تنفيذ توصيات مرا 16-3

 
 72/67وج 72/41ج الوثيقتان

 
 تعيين مراجع الحسابات الخارجي 16-4

 
 72/42جالوثيقة 

 
 شؤون العاملين -17

 
 التقرير السنوي عن الموارد البشرية 17-1

 
 72/65وج 72/43ج الوثيقتان

 
 تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية 17-2

 
 72/44جالوثيقة 

 
 لموظفينتعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة ا 17-3

 
  7ق144م ت، القراران 1سجالت/ /144/2019م تو 72/45جالوثيقتان 

 8ق144م تو
 

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

 72/46جالوثيقة 
 

 تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة 17-5
 

 72/47جالوثيقة 
 

 اإلدارية والتنظيمية ومسائل تصريف الشؤونالشؤون  -18
 

عمليات إصالح المنظمة، بما فيها برنامج عمل التحّول، وتنفيذ إصالح منظومة األمم المتحدة  18-1
 اإلنمائية

 
 /72وج 72/52وج 72/51وج 72/50وج 72/49وج 72/48جالوثائق 

م المقرر اإلجرائي  ،1سجالت/ /314/2018ت مو 72/64وج 4معلومات/
 ) 7(143ت

م ) و3(144م تالمقرران اإلجرائيان  ،1سجالت/ /144/2019ت موالوثيقة 
 )4(144ت

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_39-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_39-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_67-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_67-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_40-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_40-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_67-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_67-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_41-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_41-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_67-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_67-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_42-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_42-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_43-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_43-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_65-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_65-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_44-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_44-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_45-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_45-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_46-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_46-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_47-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_47-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_48-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_48-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_49-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_49-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_50-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_50-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_51-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_51-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_52-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_52-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_INF4-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_INF4-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_INF4-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_INF4-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_64-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_64-ar.pdf
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 التعّددية اللغوية 18-2

 
 72/53جالوثيقة 

 [ ُحذف ] 18-3
 

 أخرى محالة من المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحةمسائل  -19
 

ثائق فة  1تنقيح  72/54وج 1تنقيح  72/54ج الو  1تنقيح  72/55وج 1إضــا
 1إضافة  1تنقيح  72/55وج

 
 ات الحكومية الدوليةالتعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظم -20

 
 تصدر الوثيقة ] [ لم

 
 مسائل للعلم -21

 
صحة تعزيز  21-1 صحة العالمية ومؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة ال أوجه التآزر بين جمعية ال

 العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
 

 72/57جالوثيقة 
 

 حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية 21-2
 

 72/58جالوثيقة 
 

 التقارير المرحلية 21-3
 

 72/59جالوثيقة 
 

ي :ألف ــتراتيج يةة االس عالم ية ال يات التقن غا يا  وال ــأن المالر (القرار  2030-2016بش
 ))2015( 2-68ع ص ج

 ))2016( 21-69ع ص ج (القرارالتصدي لعبء الورم الفطري  :باء

 ))2011( 16-64ع ص ج (القرار استئصال داء التنينات :جيم

 ))2007( 21-60ج ص عقرار (ال التخلص من اضطرابات عوز اليود بشكل دائم :دال

 ))2017( 13-70ع ص ج (القرار من الصمم وفقدان السمعالوقاية  :هاء

سائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس في عمل المنظمة  :واو ستراتيجية دمج تحليل الم ا
 ))2007( 25-60ع ص ج (القرار

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_53-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_53-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_54Rev1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_54Rev1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_54Rev1Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_54Rev1Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_55Rev1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_55Rev1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_55Rev1Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_55Rev1Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_57-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_57-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_58-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_58-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_59-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_59-ar.pdf
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ستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية من أجل  :زاي صحة في النهج اال دور قطاع ال
عام  ــود ل هدف المنش عده (المقرر اإلجرائي 2020تحقيق ال ما ب ) 23(70ع ص ج و

)2017(( 

 ))2014( 20-67ع ص ج (القرارتعزيز نظم تنظيم المنتجات الطبية  :اءح

 ))2007( 16-60ع ص ج (القرارفي استعمال األدوية على نحو رشيد  التقدم المحرز :طاء

 ))2014( 18-67ج ص عالقرار (طب التقليدي (الشعبي) ال :ياء
 

=     =     = 


