
  منظمة
  الصحة العالمية

  ٦٧/١ج  والستون السابعةجمعية الصحة العالمية  
  ٢٠١٤آذار/ مارس  ١٤  جنيف، سويسرا

    A67/1  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤-١٩
  
  
  

  جدول األعمال المؤقت
  

  الجلسات العامة
  
  الصحةجمعية افتتاح   -١
  

  لجنة أوراق االعتمادتعيين   ١-١
  

  الرئيسانتخاب   ٢-١
  

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

  جدول األعمال وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيسيتين اعتماد  ٤-١
  

  ٦٧/١الوثيقة ج
  
  بعد المائة الثالثينو  والرابعةبعد المائة  والثالثين الثالثةتقرير المجلس التنفيذي عن دورتيه   -٢
  

  ٦٧/٢الوثيقة ج
  
  ةالعام ةالمدير  ،الدكتورة مارغريت تشانكلمة   -٣
  

  ٦٧/٣الوثيقة ج
  
  ضيف الجمعية كلمة  -٤
  
  جدت ]وُ [ إن قبول الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة   -٥
  
  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  -٦
  
  الجوائز  -٧
  
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  -٨
  
  جمعية الصحةاختتام   -٩
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  "أ"اللجنة 
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٠
  

  منظمة الصحة العالمية إصالح  -١١
  

  تنفيذ اإلصالح تقرير مرحلي عن  ١-١١
  

  ٦٧/٤الوثيقة ج
  

  تحسين صنع القرار من جانب األجهزة الرئاسية  ٢-١١
  

  ٦٧/٥الوثيقة ج
  

  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدولإطار   ٣-١١
  

  ٦٧/٦الوثيقة ج
  

  الحوار الخاص بالتمويلمتابعة   ٤-١١
  

  ٦٧/٨وج ٦٧/٧ج الوثيقتان
  

  التخصيص االستراتيجي للموارد  ٥-١١
  

  ٦٧/٩الوثيقة ج
  

  تمويل تكاليف التنظيم واإلدارة  ٦-١١
  

  ٦٧/١٠الوثيقة ج
  

  األمراض السارية  -١٢
  

االســـــتراتيجية واألهـــــداف العالميـــــة للوقايـــــة مـــــن الســـــل ورعايـــــة مرضـــــاه ومكافحتـــــه بعـــــد مســـــودة   ١-١٢
  ٢٠١٥ عام
  

  ٤ق١٣٤ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/١١ج الوثيقتان
  

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ٢-١٢
  

  ٦٧/١٢الوثيقة ج
                                                           

  بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر.     ١
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  التهاب الكبد  ٣-١٢
  

  ١٨ق١٣٤ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/١٣ج الوثيقتان
  

  األمراض غير السارية  -١٣
  

  ومكافحتها غير الساريةالوقاية من األمراض   ١-١٣
  

  تقرير عّما يلي:  •
  
ن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا خطة العمل الخاصة باالستراتيجية العالميـة للوقايـة مـ  -

٢٠١٣-٢٠٠٨   
  
اســتعراض الجمعيــة العامــة لألمــم إعــداد وتنفيــذ ومتابعــة دور منظمــة الصــحة العالميــة فــي   -

غيـر األمـراض  للتقـدم المحـرز فـي الوقايـة مـن ٢٠١٤فـي عـام المتحدة وتقييمها الشـامالن 
  ومكافحتها )غير الساريةالمعدية (

  
  النظر في ما يلي:  •

  
   السارية ومكافحتها آلية التنسيق العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير اختصاصات   -
  
عنيــــة بالوقايــــة مــــن فرقــــة عمــــل األمــــم المتحــــدة المشــــتركة بــــين الوكــــاالت الماختصاصــــات   -

  ومكافحتها )يةسار غير الغير المعدية (األمراض 
  
ة المحـــدودة مـــن مؤشـــرات خطـــة العمـــل الخاصـــة بخطـــة العمـــل العالميـــة لمنظمـــة المجموعـــ  -

   ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها الصحة العالمية للوقاية من األمراض غير السارية 
  

  ٢إضافة  ٦٧/١٤وج ١إضافة  ٦٧/١٤وج ٦٧/١٤ج الوثائق
  

  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال  ٢-١٣
  

  ٦٧/١٥ج الوثيقة
  

  العجز  ٣-١٣
  

  ٦٧/١٦ج الوثيقة
  

  الجهود الشاملة والمنسقة للتدبير العالجي الضطرابات طيف التوحد  ٤-١٣
  

  ١ق١٣٣ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٣/٢٠١٤ت  مو ٦٧/١٧ج الوثيقتان
  

  مرض الصدفية  ٥-١٣
  

  ٢ق١٣٣ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٣/٢٠١٤ت  مو ٦٧/١٨ج الوثيقتان
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  تعزيز الصحة طيلة العمر  -١٤
  

  لأللفية المتعلقة بالصحة رصد بلوغ األهداف اإلنمائية  ١-١٤
  

  ٦٧/١٩ج الوثيقة
  

  ٢٠١٥الصحة في خطة التنمية لما بعد عام   •
  

  ٦٧/٢٠ج الوثيقة
  

  صحة المواليد: مسّودة خطة العمل  ٢-١٤
  

  ٦٧/٢١ج الوثيقة
  

  التصدي للتحدي العالمي الذي يمثله العنف، وخصوصًا العنف ضد النساء والفتيات  ٣-١٤
  

  ٦٧/٢٢ج الوثيقة
  

العمل المتعدد القطاعات من أجل اتباع نهج يدوم طيلة العمر بشأن التمتع بالصـحة فـي مرحلـة   ٤-١٤
  الشيخوخة

  
  ٦٧/٢٣ج الوثيقة

  
اآلثار الصحية العمومية المترتبة على التعرض للزئبق ومركباته: دور المنظمة ووزارات الصحة   ٥-١٤

  العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا
  

  ٥ق١٣٤ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٢٤ج الوثيقتان
  

لمستدام عبر القطاعـات لتحسـين الصـحة المساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية: العمل ا  ٦-١٤
  واإلنصاف في الصحة

  
  ٨ق١٣٤ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٢٥ج الوثيقتان

  
  الُنظم الصحية  -١٥

  
  الطب التقليدي (الشعبي)  ١-١٥
  

  ٦ق١٣٤ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٢٦ج الوثيقتان
  

  االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطويرمتابعة تقرير فريق الخبراء   ٢-١٥
  

  ٦٧/٢٨وج ٦٧/٢٧ج الوثيقتان
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  المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة  ٣-١٥
  

  ٦٧/٢٩ج الوثيقة
  

  إتاحة األدوية األساسية  ٤-١٥
  

  ١٦ق١٣٤ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٣٠ج الوثيقتان
  

  تعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر العالج المتكامل طيلة العمر  ٥-١٥
  

  ٧ق١٣٤ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٣١ج الوثيقتان
  

  تعزيز الُنظم التنظيمية  ٦-١٥
  

 ١٧ق١٣٤ت  م، القراران ١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٣٢ج الوثيقتان
  ١٩ق١٣٤ت  مو

  
  تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية دعمًا للتغطية الصحية الشاملة  ٧-١٥
  

  ١٤ق١٣٤ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٣٣ج الوثيقتان
  

متابعة إعالن ريسيفي السياسي بشأن الموارد البشرية الصحية: تجديد االلتزامات بتحقيق التغطية   ٨-١٥
  الصحية الشاملة

  
  ١٥ق١٣٤ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٣٤ج الوثيقتان

  
  التأهب والترصد واالستجابة  -١٦

  
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١-١٦
  

  ١٠ق١٣٤ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٣٥ج الوثيقتان
  

  اللقاحات والفوائد األخرىالتأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى   ٢-١٦
  

  ٦٧/٣٦ج الوثيقة
  

  استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري  ٣-١٦
  

  ٦٧/٣٧ج الوثيقة
  

  شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  ٤-١٦
  

  ٦٧/٣٨ج الوثيقة
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  لميكروباتاألدوية المضادة لمقاومة   ٥-١٦
  

  ١٣ق١٣٤ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٣٩ج الوثيقتان
  

  التقارير المرحلية  -١٧
  

  ٦٧/٤٠ج الوثيقة
  

  األمراض السارية
  

-٢٠١١بشـأن األيـدز والعـدوى بفيروسـه فـي الفتـرة  لقطاع الصحة االستراتيجية العالمية  ألف:
  )١٤-٦٤ع  ص  ج(القرار  ٢٠١٥

  
  )١٦-٦٤ع  ص  جاستئصال داء التنينات (القرار   باء:

  
  غير الساريةاألمراض 

  
  )٢٧-٦٤ع  ص  ج(القرار  وقاية األطفال من اإلصابات  جيم:

  
  تعزيز الصحة طيلة العمر

  
الصحة اإلنجابية: مسّودة استراتيجية تسريع التقدم نحو بلوغ األهداف والمرامي اإلنمائية   دال:

  )١٢-٥٧ع  ص  ج(القرار  الدولية
  

  )١٦-٦١ع  ص  ج(القرار  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية  هاء:
  

  )٢٨-٦٤ع  ص  جالشباب والمخاطر الصحية (القرار   واو:
  

ـــذ توصـــيات لجنـــة األمـــم المتحـــدة المعنيـــة بالســـلع الُمنقـــذة ألرواح النســـاء واألطفـــال   زاي: تنفي
  )٧-٦٦ع  ص  ج(القرار 

  
  )٥ق١٢٤م تتغير المناخ والصحة (القرار   حاء:

  
  الُنظم الصحية

  
 العالميتان بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـةاالستراتيجية وخطة العمل   طاء:

  )٢١-٦١ع  ص  ج(القرار 
  

  )١٢-٦٣ع  ص  ج(القرار  توافر منتجات الدم ومأمونيتها وجودتها  ياء:
  

  )٢٢-٦٣ع  ص  جزرع األعضاء والُنسج البشرية (القرار   كاف:
  

  ةاستراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن البحوث من أجل الصح  الم:
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  التأهب والترصد واالستجابة
  

اســتجابة منظمــة الصــحة العالميــة، ودورهــا بصــفتها قائــد مجموعــة الصــحة، فــي مجــال   ميم:
  )٢٠-٦٥ع  ص  ج(القرار  تلبية الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية

  
  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية

  
  )١٢-٦١ج ص عالتعددية اللغوية: تنفيذ خطة العمل (القرار   نون:

  
  

  اللجنة "ب"
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٨
  

وفــي الجــوالن الســوري  ،فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقيةاألحــوال الصــحية   -١٩
  المحتل

  
  ٦٧/٤١ج الوثيقة

  
  المالية الشؤونالميزانية البرمجية و   -٢٠

  
  ٢٠١٣-٢٠١٢تقييم أداء الميزانية البرمجية   ١-٢٠

  
  ٦٧/٤٢ج الوثيقة

  
  ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة   ٢-٢٠

  
  ١إضافة  ٦٧/٤٣وج ٦٧/٤٣ج لوثيقتانا

  
إلـى حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها   ٣-٢٠

  من الدستور ٧حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  

  ٦٧/٤٤ج الوثيقة
  

  [ إن وجدت ] لتسوية المتأخرات الترتيبات الخاصة  ٤-٢٠
  

  تقدير اشتراكات الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة [ إن وجدت ]  ٥-٢٠
  

  [ إن وجدت ]تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي   ٦-٢٠
                                                           

  بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر.   ١
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  مراجعة الحسابات والمراقبة شؤون  -٢١
  

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١-٢١
  

  ٦٧/٤٥ج الوثيقة
  

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٢-٢١
  

  ٦٧/٤٦ج الوثيقة
  

  شؤون العاملين  -٢٢
  

  الموارد البشريةالتقرير السنوي عن   ١-٢٢
  

  ٦٧/٤٧ج الوثيقة
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٢-٢٢
  

  ٦٧/٤٨ج الوثيقة
  

   تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٣-٢٢
  

  ١٢ق١٣٤ت  م، القرار ١/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو ٦٧/٤٩ج الوثيقتان
  

  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٤-٢٢
  

  ٦٧/٥٠ج الوثيقة
  

  الشؤون اإلدارية والقانونية  -٢٣
  

  تقرير الفريق العامل المعني بانتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالميةمتابعة   ١-٢٣
  

  ٦٧/٥١ج الوثيقة
  

  : أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيفالعقارات  ٢-٢٣
  

  ٦٧/٥٢ج الوثيقة
  

   التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  -٢٤
  

  ٦٧/٥٣ج الوثيقة
  

=    =    =  


