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   EB142/31  من جدول األعمال المؤقت ٧-٥البند 

  
  
  
  

  المؤقت لجمعية الصحة  جدول األعمال
  العالمية الحادية والسبعين

  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
المجلــــس التنفيــــذي جــــدول األعمــــال  ُيعــــدّ  العالميــــة مــــن النظــــام الــــداخلي لجمعيــــة الصــــحة ٤وفقــــًا للمــــادة   -١

لكـــل دورة عاديـــة مـــن دورات جمعيـــة الصـــحة بعـــد دراســـة المقترحـــات المقدمـــة مـــن المـــدير العـــام. وتـــرد فـــي  المؤقـــت
الحاديــة بشــأن جــدول األعمــال المؤقــت لجمعيــة الصــحة العالميــة  المقدمــة مــن المــدير العــامالمقترحــات  ١الملحــق 

  والسبعين.
  
التنفيـــذي "أن يضـــع المجلـــس  )،١٩٧٩( ٣٦-٣٢ج ص عفـــي القـــرار  ،وكانـــت جمعيـــة الصـــحة قـــد قـــررت  -٢

لنظر جمعية الصحة فـي جـدول أعمالهـا، وأن تقـوم اللجنـة العامـة باسـتعراض هـذا الجـدول  مبدئياً جدوًال زمنيًا يوميًا 
  الزمني والموافقة عليه، وتعديله بالتالي عند االقتضاء".

  
  .الحادية والسبعينلعالمية مبدئي لجمعية الصحة االيومي الزمني الجدول الدة وّ مس ٢وترد في الملحق   -٣
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  ر اإلجرائي التالي:مشروع المقرّ  اعتمادفي التنفيذي قد يرغب المجلس   -٤
  

المجلـــس التنفيـــذي، بعـــد أن نظـــر فـــي تقريـــر المـــدير العـــام عـــن جـــدول األعمـــال المؤقـــت لجمعيـــة   
جمعيــــة  بــــأن ُتعقــــدالســــابق القاضــــي  بمقــــرره اإلجرائــــيوٕاذ يــــذكِّر  ١،الحاديــــة والســــبعينالصــــحة العالميــــة 

يــــوم االثنــــين الموافــــق أعمالهــــا أن تفتــــتح و فــــي قصــــر األمــــم بجنيــــف  الحاديــــة والســــبعونالعالميــــة  الصــــحة
 وافــق ٢٠١٨،٢أيــار/ مــايو  ٢٦ الســبت الموافــقفــي موعــد أقصــاه يــوم  هــاوتختتم ٢٠١٨أيــار/ مــايو  ٢١

 . الحادية والسبعينلجمعية الصحة العالمية  على جدول األعمال المؤقت
  
  
  

  
                                                           

  .١٤٢/٣١ت مالوثيقة    ١
  .)٢٠١٧( )٧(١٤١م تانظر المقرر اإلجرائي    ٢



2 

EB142/31 ١٤٢/٣١ت  م  
ANNEX 1  ١الملحق 

   (مسّودة) ٧١/١ج  السبعونالحادية و جمعية الصحة العالمية        
  A71/1 (draft)  جنيف، سويسرا

      ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٦-٢١
  

    
      ١مسّودة جدول األعمال المؤقت

  الجلسات العامة
  
  
  جمعية الصحةافتتاح   - ١
  

  لجنة أوراق االعتمادتعيين   ١-١
  

  انتخاب الرئيس  ٢-١
  

  انتخاب نواب الرئيس الخمسة ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين وٕانشاء اللجنة العامة  ٣-١
  

  جدول األعمال وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيسيتين اعتماد  ٤-١
  
، وعـن األربعـين بعـد المائـةالثانيـة بعـد المائـة و الحاديـة واألربعـين تقرير المجلس التنفيذي عن دورتيـه   -٢

  ٢٠٢٣-٢٠١٩دورته االستثنائية بشأن مسّودة برنامج العمل العام الثالث عشر 
  
  العام المديررييسوس، تيدروس إدهانوم غيب كلمة الدكتور  - ٣
  
  كلمة ضيف الجمعية  - ٤
  
  [ إن ُوجدت ]قبول الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة   - ٥
  
  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  - ٦
  
  الجوائز  - ٧
  
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  - ٨
  
  اختتام جمعية الصحة  - ٩

                                                           
مــن النظــام الــداخلي لجمعيــة الصــحة العالميــة، سُيرســل جــدول األعمــال المؤقــت (الــذي يبــّين أرقــام  ٤و ٣وفقــًا للمــادتين    ١

 يومًا. ٦٠بما ال يقل عن  ٢٠١٨ مايو/ أيار ٢١الوثائق) مشفوعًا بإشعار الدعوة لحضور الجمعية قبل يوم 
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  "أ"اللجنة 
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٠
  

  المسائل االستراتيجية ذات األولوية  -١١
  ٢٠٢٣-٢٠١٩مسودة برنامج العمل العام الثالث عشر   ١-١١
  إصالح المنظمة  ٢-١١
  التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية   ٣-١١
  تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال  ٤-١١
  الصحة والبيئة وتغير المناخ  ٥-١١
  وٕاتاحتها وية واللقاحاتالنقص العالمي في األدمعالجة   ٦-١١
  ن بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريةالستراتيجية وخطة العمل العالميتاا  ٧-١١
الوقايــة مــن األمــراض غيــر ب المعنــي لالجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة التحضــير  ٨-١١

  ٢٠١٨السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام  المعدية (غير
  التحضير لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعني بإنهاء السل  ٩-١١

  
  المسائل التقنية األخرى  -١٢

  العبء العالمي للدغ الثعابين  ١-١٢
  النشاط البدني من أجل الصحة  ٢-١٢
النمــاء فــي مرحلــة ): ٢٠٣٠-٢٠١٦العالميــة بشــأن صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق (االســتراتيجية   ٣-١٢

  الطفولة المبكرة
  المحمولة في مجال الصحة التكنولوجيات  ٤-١٢
  تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة  ٥-١٢
  األمهات والرضع وصغار األطفالتغذية   ٦-١٢

  تقريـــر ثنـــائي التنفيـــذ الشـــاملة الخاصـــة بتغذيـــة األمهـــات والرّضـــع وصـــغار األطفـــالخطـــة :
 السنوات

 تضارب المصالح المحتمل في برامج التغذية الحماية من   
اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة لتبــادل فيروســات األنفلــونزا والتوصــل إلــى اللقاحــات   ٧-١٢

    والفوائد األخرى
  الروماتيزمية وأمراض القلب الروماتيزميةالحمى   ٨-١٢

                                                           
  ر.بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرّ    ١
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  اللجنة "ب"
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٣
  

األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وفــي الجــوالن الســوري   -١٤
    المحتل

  المالية الشؤونالميزانية البرمجية و   -١٥

البيانــات الماليــة المراجعــة  ، بمــا فــي ذلــك٢٠١٧-٢٠١٦للفتــرة  المــاليالبرمجــي و المنظمــة تقريــر   ١-١٥
  ٢٠١٧ لعام

  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية  تمويل  ٢-١٥

حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلـى   ٣-١٥
  من الدستور ٧حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات  ٤-١٥

  في سداد االشتراكات: الصومال المتأخرات  ٥-١٥

  دير االشتراكاتتقجدول   ٦-١٥

  اشتراكات الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة [ إن ُوِجدت ]تقدير   ٧-١٥

  الالئحة المالية والنظام المالي [ إن ُوِجدت ]تعديالت   ٨-١٥
  

  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  -١٦

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١-١٦

  ليتقرير مراجع الحسابات الداخ  ٢-١٦
  

  شؤون العاملين  -١٧

  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ١-١٧

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٢-١٧

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٣-١٧

  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٤-١٧

                                                           
  ر.بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرّ    ١
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  والقانونيةالمسائل اإلدارية   -١٨
  عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالميةتقييم   ١-١٨
  ٢٠١٩-٢٠١٨التقييم: أحدث المعلومات وخطة العمل المقترحة   ٢-١٨
  [ إن وجدت ] مات الحكومية الدوليةمع المنظاالتفاقات   ٣-١٨

  
  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  -١٩

  
  ل للعلممسائ  -٢٠

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ١-٢٠
  استئصال شلل األطفال  ٢-٢٠
تعزيــز أوجــه التــآزر بــين جمعيــة الصــحة العالميــة ومــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة منظمــة الصــحة   ٣-٢٠

  العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  التقارير المرحلية  ٤-٢٠

  
  األمراض السارية

والتهــاب  البشــريفيــروس العــوز المنــاعي العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن االســتراتيجيات   :ألف
 ٢٢-٦٩ع  ص  ج (القــرار ٢٠٢١-٢٠١٦المنقولــة جنســيًا للفتــرة  والعــدوىالكبــد الفيروســي 

)٢٠١٦((  

  ))٢٠١١( ١٦-٦٤ع  ص  ج (القراراستئصال داء التنينات   :باء

  ))٢٠١٢( ٢١-٦٥ع  ص  ج (القرار من داء البلهارسياتالتخّلص   :جيم
  

  األمراض غير السارية

) ١٨(٧٠ج ص ع(المقــّرر اإلجرائــي  الُبعــد الصــحي العمــومي لمشــكلة المخــدرات العالميــة  :دال
)٢٠١٧((  

  ))٢٠١٧( ١٣-٧٠ع  ص  ج (القرار من الصمم وفقدان السمعالوقاية   :هاء

فـــي إطــار اســـتجابة وطنيـــة  العمـــل العالميــة للمنظمـــة لتعزيــز دور النظـــام الصــحيخطــة   :واو
وضـد  ،ضـد النسـاء والفتيـات للتصـدي للعنـف بـين األفـراد، وخصوصـاً  القطاعات متعددة
  ))٢٠١٦( ٥-٦٩ع  ص  ج (القرار األطفال

 المستوى الُقطري من أجل التصدي العالمي للصرع وضرورة العمل المنسق علىالعبء   :زاي
 ٢٠-٦٨ع  ص  ج (القــــــرار واالجتماعيــــــة وأثــــــاره علــــــى المعرفــــــة العامــــــة آلثــــــاره الصــــــحية

)٢٠١٥((  
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 (القـــــرار ٢٠٢٠-٢٠١٣خطـــــة العمـــــل الشـــــاملة الخاصـــــة بالصـــــحة النفســـــية فـــــي الفتـــــرة   :حاء
  ))٢٠١٣( ٨-٦٦ع  ص  ج

 دالشاملة والمنسقة المبذولـة مـن أجـل التـدبير العالجـي الضـطرابات طيـف التوّحـالجهود   :طاء
  ))٢٠١٤( ٨-٦٧ع  ص  ج (القرار

  العمر طيلة الصحة تعزيز

   (القـــــــراربلـــــــوغ أهـــــــداف التنميـــــــة المســـــــتدامة المتعلقـــــــة بالصـــــــحة التقـــــــدم المحـــــــرز فـــــــي   :ياء
  ))٢٠١٦( ١١-٦٩ع  ص  ج

الــدليل التفصــيلي لتعزيــز االســتجابة العالميــة آلثــار تلــوث الهــواء الضــارة والبيئــة: الصــحة   :كاف
  ))٢٠١٦) (١١(٦٩ج ص ع(المقّرر اإلجرائي  بالصحة

عــالم : ٢٠٢٠-٢٠١٦وخطــة العمــل العالميتــان بشــأن الشــيخوخة والصــحة االســتراتيجية   :الم
ــــه لكــــل فــــرد ــــع بالصــــحة يتســــنى في ــــة ويتمت ــــاة طويل ــــا حي ــــرار أن يحي  ٣-٦٩ع  ص  ج (الق

)٢٠١٦((  

 (القـــــرار بتنفيـــــذ االســـــتراتيجية العالميـــــة بشـــــأن صـــــحة المـــــرأة والطفـــــل والمراهـــــقااللتـــــزام   :ميم
  ))٢٠١٦( ٢-٦٩ع  ص  ج

ة: مسّودة استراتيجية تسريع التقدم نحو بلوغ األهداف والمرامي اإلنمائيـة الصحة اإلنجابي  :نون
  ))٢٠٠٤( ٢-٥٧ع  ص  ج (القرار الدولية

  
  النظم الصحية

  ))٢٠١٧( ١٥-٧٠ج ص ع(القرار  الالجئين والمهاجرينصحة تعزيز   سين:

 ٢٤-٦٩ج ص عتعزيـــز الخـــدمات الصـــحية المتكاملـــة التـــي تركـــز علـــى النـــاس (القـــرار   عين:
)٢٠١٦((  

جيدة والمأمونة والناجعة والميسورة التكلفـة وٕاتاحتهـا (القـرار ال األطفالابتكار أدوية تعزيز   فاء:
  ))٢٠١٦( ٢٠-٦٩ج ص ع

  ))٢٠١١( ٩-٦٤ج ص ع(القرار  هياكل التمويل الصحي والتغطية الشاملةاستدامة   :صاد

  ))٢٠١٠( ١٢-٦٣ج ص ع(القرار  منتجات الدم ومأمونيتها وجودتهاتوافر   :قاف

  ))٢٠١٠( ٢٢-٦٣ج ص ع(القرار زرع األعضاء والُنسج البشرية   :راء

ــــــة ومســــــؤولياتها فــــــي مجــــــال البحــــــوث الصــــــحية   :شين ــــــرار دور منظمــــــة الصــــــحة العالمي   (الق
  ))٢٠١٠( ٢١-٦٣ج ص ع

  ))٢٠٠٧( ٢٦-٦٠ج ص ع(القرار  العمال: خطة عمل عالميةصحة   :تاء
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  برنامج الطوارئ الصحية

  ))٢٠٠٧( ٢٦-٦٠ج ص ع(القرار الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري استئصال   :ثاء
  

  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية

  ))٢٠٠٨( ١٢-٦١ج ص ع(القرار  اللغوية: تنفيذ خطة العملالتعّددية   :خاء

ـــاني جنيـــف  :ذاء   مقـــّرر اإلجرائـــي (ال العقـــارات: أحـــدث المعلومـــات عـــن اســـتراتيجية تجديـــد مب
  ))٢٠١٦() ١٨(٦٩ج ص ع
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  ٢الملحق 
  

  المبدئي يوميالزمني الجدول ال
  والسبعينالحادية  لجمعية الصحة العالمية

  
"اللجنة   الجلسات العامة  ٢٠١٨أيار/ مايو  أ   لجان أخرى  اللجنة "ب"  "

          ٢١ ،االثنين
  ٩,٠٠الساعة 

  
  
  
  

  جمعية الصحةافتتاح   -١
ــــــــــــــة أوراق  ١-١ تعيــــــــــــــين لجن

  االعتماد
  انتخاب الرئيس ٢-١
انتخــــاب نــــواب الــــرئيس  ٣-١

الخمســـــــــــــــــة ورئيســـــــــــــــــي 
اللجنتــــــــــين الرئيســــــــــيتين 

  وٕانشاء اللجنة العامة

-  
  

-  
  

-  
  

  اللجنة العامة  -  -  -   ١٠‚٣٠الساعة 
  -  -  -  كلمة الرئيس  -  ١١‚٣٠الساعة 

 جــدول األعمــال اعتمــاد  ٤-١  
ـــــــى  وتوزيـــــــع البنـــــــود عل

  اللجنتين الرئيسيتين

-  -  -  

المجلـس التنفيـذي  تقرير  -٢  
عـــن دورتـــه االســـتثنائية 
بشـــــأن مســـــّودة برنـــــامج 
العمـــــــل العـــــــام الثالـــــــث 
ــــــه  عشــــــر، وعــــــن دورتي
الحاديــة واألربعــين بعــد 
المائـــــــــــــــــــــة والثانيـــــــــــــــــــــة 

  واألربعين بعد المائة
  كلمة ضيف الجمعية  -٤

  
  
  
  
  
  
  
  
-  

  
  
  
  
  
  
  
  
-  

  
  
  
  
  
  
  
  
-  

  ...    ...  ...  

  كلمة المدير العام  -٣  ١٤,٣٠الساعة 
  مناقشة عامة  -

أعمــــــــــال  افتتــــــــــاح  -١٠
  اللجنة

المسائل   - ١١
االستراتيجية ذات 

  األولوية

-  
  
-  

-  
  
-  
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"اللجنة   الجلسات العامة  ٢٠١٨أيار/ مايو  أ   لجان أخرى  اللجنة "ب"  "
          ٢٢الثالثاء، 
  كلمة المدير العام   -٣  ٩‚٠٠الساعة 

  مناقشة عامة (تابع)  -
المسائل   - ١١

االستراتيجية ذات 
  (تابع) األولوية

  

-  -  

  …  …  …  …  
          
  كلمة المدير العام  -٣  ١٤,٣٠الساعة 

  (تابع)مناقشة عامة   -
المسائل   - ١١

االستراتيجية ذات 
  (تابع) األولوية

لجنـــــــــــة أوراق   -
  االعتماد

          ٢٣ ،األربعاء
   ٩‚٠٠الساعة 

  و
  ١٤,٣٠الساعة 

تقرير لجنة أوراق   -
  االعتماد

قبول الدول األعضاء   -٥
والدول األعضاء 
المنتسبة الجديدة 

  ُوجدت ]  [ إن

-  -  
  
  

-  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

المسائل   - ١١
االستراتيجية ذات 

  (تابع) األولوية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

افتتاح أعمال   - ١٣
  اللجنة

األحوال الصحية   - ١٤
في األرض 
الفلسطينية 

المحتلة، بما فيها 
القدس الشرقية، 

وفي الجوالن 
  السوري المحتل

الميزانية   - ١٥
البرمجية 

  والشؤون المالية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

اللجنة العامة   -  -  -  ١٧,٣٠الساعة 
(قائمة 

انتخاب 
أعضاء 
المجلس 
  التنفيذي)
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"اللجنة   الجلسات العامة  ٢٠١٨أيار/ مايو  أ   لجان أخرى  اللجنة "ب"  "
   ٢٤الخميس، 

  
        

  ٩‚٠٠الساعة 
  و

  ١٤‚٣٠الساعة 

المسائل التقنية   - ١٢  -
  األخرى

  

شؤون مراجعة   - ١٦
الحسابات 
  والمراقبة

  شؤون العاملين  - ١٧
المسائل اإلدارية   - ١٨

  والقانونية
التعاون داخل   - ١٩

األمم  منظومة
المتحدة ومع 

سائر المنظمات 
  الحكومية الدولية

-  

      

          ٢٥، الجمعة
  ٩‚٠٠الساعة 

  و
  ١٤‚٣٠الساعة 

  الجوائز  -٧
انتخاب أعضاء   -٦

  المجلس التنفيذي

  -  مسائل للعلم  - ٢٠  -

تقارير اللجنتين   -٨  
   الرئيسيتين

      

المسائل التقنية   - ١٢  -  
  األخرى (تابع)

  

-  -  

          ٢٦ السبت،
تقارير اللجنتين   -٨  ٩,٠٠الساعة 

  (تابع) الرئيسيتين
  ام جمعية الصحةتاخت  -٩

وضع القرارات   -
والتقارير في 

  صيغتها النهائية

وضع القرارات   -
والتقارير في 

  صيغتها النهائية

  
-  

  
  

=     =     =  


