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جــدوًال زمنيــًا  
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ؤقـــت لجمعيـــة 
معيـة الصـحة 

أيـار/ مـايو  ٢
علـــى جـــدول  

م ت 
ون الثاني/ ين
 6

  ستين

 التنفيــــذي جــــد
ن المـــدير العـــا
 الصــحة العالم

التنفيــذيجلــس 
الجراض هـــذا 

و السادسةلمية 

 األعمـــال المؤ
جم عقـدتُ بـأن ي 

٢٠ين الموافـق 
 وافـــق ٢٠١،٢

كانو ١٨ 

  ت
والس سة

 

يعــــد المجلــــس 
ت المقدمـــة مـــن
مؤقــت لجمعيــة

أن يضــع المج
العامـــة باســـتعر

ة الصحة العال

  تالي:

م عـــن جـــدول
سـابق القاضـي

يـوم االثنـينلهـا 
١٣ـــار/ مـــايو 

ل المؤقت
السادسة 

  دير العام

ي العالميــــة حة
راســـة المقترحـــات
ل األعمــال الم

"أ، ٣٦-٣٢ ع
 تقـــوم اللجنـــة ا

مبدئي لجمعية

ر اإلجرائي الت

ر المـــدير العـــام
الس ره اإلجرائـي

أعماتفتـتح  أن
أيـ ٢٨ لموافـــق
  . والستين

 األعمال
 العالمية

  

ر من المد
  

جمعيــــة الصــــح
صـــحة بعـــد درا

بشــأن جــدول م

ج ص ي القــرار 
أعمالهـــا، وأن 

  

ماليومي المني 

  ي
مشروع المقرر 

ظـــر فـــي تقريـــر
بمقـررذ يـذكِّر 

أو ألمم بجنيـف 
ال الثالثـــاءــوم 
وا السادسةمية 

  

 مائة
 ل المؤقت

جدول
لصحة 
تقرير

ــــام الــــداخلي لج
رت جمعيـــة الص
ن المــدير العــام

فــي ،قــد قــررت
ة فـــي جـــدول أ
 ند االقتضاء".

زمالجدول الدة 

س التنفيذي
 اعتمادي في 

ي، بعـــد أن نظ
وٕاذ ١،والستين 
في قصر األ ن

وعـــد أقصـــاه يـــ
 الصحة العالم

    

١٠(١.(  

 ي
بعد الم الثون

جدول األعمال

جمعية ا

مــــن النظــ ٤ة 
عاديـــة مـــن دورا

مــنالمقدمــة ت 

عيــة الصــحة ق
جمعيـــة الصـــحة
يله بالتالي عن

مسود ٢ملحق 

ب من المجلس
لمجلس التنفيذي

مجلـــس التنفيـــذي
السادسةالمية 
والستون سادسة
فـــي مو هـــاختتم

مؤقت لجمعية 

                     
/٣٦.  

١٣١م تجرائي 

لس التنفيذ
الثانية والثال 

من ج ٦-١٣

لج

وفقــــًا للمــــادة 
لكـــل دورة ع ت
المقترحــات ١ق 
  ن.

وكانــت جمع 
أوليـــًا لنظـــر ج
قة عليه، وتعدي

وترد في الم 

ء المطلوب
قد يرغب الم 

الم  
الصحة العا

السالعالمية 
وتخ ٢٠١٣

األعمال الم

                     
/١٣٢م توثيقة 

نظر المقرر اإلج

المجل  
الدورة 
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١- 
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EB132/36 ١٣٢/٣٦م ت 
ANNEX 1  ١الملحق 

  منظمة
  الصحة العالمية

   (مسّودة) ٦٦/١ج  والستون السادسةجمعية الصحة العالمية  
  A66/1 (draft)  جنيف، سويسرا

      ٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٨-٢٠
  
  
  

  ١جدول األعمال المؤقت
  

  الجلسات العامة
  
  افتتاح الجمعية  -١
  

  لجنة أوراق االعتمادتعيين   ١-١
  

  الرئيسانتخاب   ٢-١
  

  العامةانتخاب نواب الرئيس الخمسة ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين وٕانشاء اللجنة   ٣-١
  

  جدول األعمال وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيسيتين اعتماد  ٤-١
  
  بعد المائة الثالثينالثانية و و بعد المائة  الحادية والثالثينتقرير المجلس التنفيذي عن دورتيه   -٢
  
  المدير العام ،الدكتورة مارغريت تشانكلمة   -٣
  
  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
  
  

                                                           
إرســـال جـــدول األعمـــال المؤقـــت (الـــذي يـــورد أرقـــام مـــن النظـــام الـــداخلي لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة ســـيتم  ٤وفقـــًا للمـــادة     ١

  يومًا. ٦٠بما ال يقل عن  ٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٠الوثائق) مشفوعًا بإشعار الدعوة لحضور الجمعية قبل يوم 
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  "أ"اللجنة 
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٠
  

  منظمة الصحة العالمية إصالح  -١١
  

  والميزانيةشؤون البرنامج   -١٢
  

  ٢٠١٣-٢٠١٢أحدث المعلومات عن تنفيذ الميزانية البرمجية   ١-١٢
  

  مسّودة برنامج العمل العام الثاني عشر  ٢-١٢
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية المقترحة   ٣-١٢
  

  األمراض غير السارية  -١٣
  

  السارية ومكافحتهامسّودة إطار الرصد العالمي الشامل واألهداف للوقاية من األمراض غير   ١-١٣
  

  مســـــّودة خطـــــة العمـــــل الخاصـــــة بالوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غيـــــر الســـــارية ومكافحتهـــــا فـــــي الفتـــــرة   ٢-١٣
٢٠٢٠-٢٠١٣  

  
  ٢٠٢٠-٢٠١٣مسّودة خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية في الفترة   ٣-١٣
  

جنبهمـا فـي الفتـرة مسّودة خطة العمل الخاصة بالوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن ت  ٤-١٣
٢٠١٩-٢٠١٤  

  
  العجز  ٥-١٣
  

  تعزيز الصحة طيلة دورة العمر  -١٤
  

  لأللفية المتعلقة بالصحة رصد بلوغ األهداف اإلنمائية  ١-١٤
  

  ٢٠١٥الصحة في خطة التنمية لما بعد عام   •
  

إجــراءات متابعــة توصـــيات اللجــان الرفيعــة المســـتوى المعقــود مــن أجـــل النهــوض بصــحة المـــرأة   ٢-١٤
  والطفل

  
  المحددات االجتماعية للصحة  ٣-١٤
  

                                                           
  بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر.     ١



 EB132/36            Annex 1  ١الملحق          ١٣٢/٣٦ت  م

5 

  التأهب والترصد واالستجابة  -١٥
  

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١-١٥
  

  التأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى  ٢-١٥
  

  ق العالمشلل األطفال: مبادرة تكثيف االستئصال على نطا  ٣-١٥
  

  األمراض السارية  -١٦
  

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ١-١٦
  

  األمراض المدارية المهملة  ٢-١٦
  

  الُنظم الصحية  -١٧
  

  المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة  ١-١٧
  

  العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطويرمتابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين   ٢-١٧
  

  التغطية الصحية الشاملة  ٣-١٧
  

القوى العاملة الصحية: التقدم في مجال معالجة النقص والهجرة، وفي التأهب لتلبيـة االحتياجـات   ٤-١٧
  الطارئة

  
  الصحة اإللكترونية وأسماء النطاقات الصحية على شبكة اإلنترنت  ٥-١٧
  

  رحليةالتقارير الم  -١٨
  

  األمراض غير السارية
  

تــدعيم السياســات الخاصــة بــاألمراض غيــر الســارية مــن أجــل تعزيــز التمتــع بالنشــاط فــي   ألف:
  )٣-٦٥ع  ص  جمرحلة الشيخوخة (القرار 

  
ــــــــرار   باء: ــــــــى نحــــــــو ضــــــــار (الق ــــــــة للحــــــــد مــــــــن تعــــــــاطي الكحــــــــول عل   االســــــــتراتيجية العالمي

  )١٣-٦٣ع  ص  ج
  

  )٢١-٦٠ع  ص  ج(القرار  اليود بشكل دائمالتخلص من اضطرابات عوز   جيم:
  

  التأهب والترصد واالستجابة
  

تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ الصحية والكـوارث وتعزيـز مرونـة الـُنظم   دال:
  )١٠-٦٤ع  ص  ج(القرار  الصحية

  
  )٥ق١٢٤م تتغير المناخ والصحة (القرار   هاء:
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  األمراض السارية
  

  )١٧-٦٤ع  ص  جر المالريا (القرا  واو:
  

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

  )١-٦٠ع  ص  ج(القرار  استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري  حاء:
  

  الُنظم الصحية
  

  )١٨-٥٥ع  ص  جسالمة المرضى (القرار   طاء:
  

  )٢٤-٦٤ع  ص  جمياه الشرب، واإلصحاح، والصحة (القرار   ياء:
  

  )٢٦-٦٠ع  ص  جصحة العمال: خطة العمل العالمية (القرار   كاف:
  

اســتراتيجية دمــج تحليــل المســائل واإلجــراءات المتعلقــة بنــوع الجــنس فــي عمــل المنظمــة   الم:
  )٢٥-٦٠ع  ص  ج(القرار 

  
  )١٦-٦٠ع  ص  جالتقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد (القرار   ميم:

  
  ة بحوث الُنظمالسياسات الصحية واستراتيجي  نون:

  
  

  اللجنة "ب"
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٩
  

وفــي الجــوالن الســوري  ،فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقيةاألحــوال الصــحية   -٢٠
  المحتل

  
  المالية الشؤون  -٢١

  
كانون  ٣١إلى  ٢٠١٢كانون الثاني/ يناير  ١التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للفترة من   ١-٢١

  ٢٠١٢األول/ ديسمبر 
  

حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلـى   ٢-٢١
  من الدستور ٧حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
  [ إن وجدت ] لتسوية المتأخرات الترتيبات الخاصة  ٣-٢١
  

                                                           
  بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر.   ١
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  ٢٠١٥-٢٠١٤االشتراكات للفترة  تقدير جدول  ٤-٢١
  

  تقدير اشتراكات الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة [ إن وجدت ]  ٥-٢١
  

  تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي   ٦-٢١
  

  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  -٢٢
  

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١-٢٢
  

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٢-٢٢
  

  العاملينشؤون   -٢٣
  

  الموارد البشريةالتقرير السنوي عن   ١-٢٣
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٢-٢٣
  

   تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٣-٢٣
  

  تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  ٤-٢٣
  

  التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالميةتعيين ممثلين في لجنة المعاشات   ٥-٢٣
  

  الشؤون اإلدارية والقانونية  -٢٤
  

  متابعة تقرير الفريق العامل المعني بانتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ١-٢٤
  

  العقارات  ٢-٢٤
  

  االتفاقات مع المنظمات الحكومية الدولية  ٣-٢٤
  

  إلى اإلقليم األفريقي نقل جنوب السودان من إقليم شرق المتوسط  ٤-٢٤
  

   التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  -٢٥
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  ٢الملحق 
  

  مبدئيال يوميالزمني الجدول ال
  والستين السادسة لجمعية الصحة العالمية

  
"اللجنة   الجلسات العامة  ٢٠١٣أيار/ مايو  أ   لجان أخرى  اللجنة "ب"  "

          ٢٠ ،االثنين
    ١٠‚٠٠الساعة 

  
  
  
  

افتتــــــــــــــــاح أعمــــــــــــــــال   -١
  الجمعية

تعيـــــــين لجنـــــــة أوراق  ١-١
  االعتماد

  انتخاب الرئيس ٢-١
انتخاب نواب   ٣-١

الرئيس الخمسة 
ورئيسي اللجنتين 
الرئيسيتين وٕانشاء 

  اللجنة العامة

-  
  
  
  
  
  

-  
  
  
  
  
  

  
  

    ١٠‚٣٠الساعة 
  

  اللجنة العامة  -  -  -

  -  -  -  الرئيس كلمة  -  ١١‚٣٠الساعة 
جـــــــــــــــدول  اعتمـــــــــــــــاد  ٤-١  

  األعمال
      

تقرير المجلس   -٢  
التنفيذي عن 

 الحاديةدورتيه 
 بعد المائة والثالثين

 الثالثينالثانية و و 
  بعد المائة

      

  ...  ...  ...  ...  
  -  -  -  المدير العام كلمة  -٣  ١٤‚٣٠الساعة 

 افتتاح أعمال اللجنة  - ١٠  مناقشة عامة  -  
األمراض غير   - ١٣

 السارية
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"اللجنة   الجلسات العامة  ٢٠١٣أيار/ مايو  أ   لجان أخرى  اللجنة "ب"  "
          ٢١الثالثاء، 
المدير كلمة   -٣  ٩‚٠٠الساعة 

   العام
مناقشة عامة   -

  (تابع)

إصالح منظمة   - ١١
  الصحة العالمية

شؤون البرنامج   - ١٢
  والميزانية

-  -  

  ...  ...  ...  ...  
  ١٤‚٣٠الساعة 

  
ضــــــــــيف  كلمــــــــــة  -٤

  الجمعية
-  -  -  

المدير كلمة   -٣  
   العام

مناقشة عامة   -
  (تابع)

البرنامج شؤون   - ١٢
  (تابع) والميزانية

لجنة أوراق   -
  االعتماد

          ٢٢ ،األربعاء
    ٩‚٠٠الساعة 

  و
  ١٤,٣٠الساعة 

تقريــــــــــــــر لجنــــــــــــــة   -
  أوراق االعتماد

قبول الدول   -٥
األعضاء 

والدول 
األعضاء 
المنتسبة 

الجديدة [ إن 
  ُوجدت ]

-  
  
  

-  
  
  

-  
  
  

األمراض غير   - ١٣  -  
  (تابع) السارية

طيلة تعزيز الصحة   - ١٤
  دورة العمر

افتتاح أعمال   - ١٩
  اللجنة 

األحوال الصحية   - ٢٠
في األرض 
الفلسطينية 

المحتلة، بما فيها 
القدس الشرقية، 

وفي الجوالن 
  السوري المحتل

-  

اللجنة العامة   -  -  -  ١٧,٣٠الساعة 
(قائمة انتخاب 

أعضاء المجلس 
  التنفيذي)

            ٢٣الخميس، 
  ٩‚٠٠الساعة 

  و
  ١٤‚٣٠الساعة 

  

تعزيز الصحية طيلة   - ١٤  -
  (تابع) دورة العمر

التأهب والترصد   - ١٥
  واالستجابة

  -  الشؤون المالية  - ٢١

  -  -  -  الجوائز  -٧  ١٧‚٠٠الساعة 
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"اللجنة   الجلسات العامة  ٢٠١٣أيار/ مايو  أ   لجان أخرى  اللجنة "ب"  "
          ٢٤الجمعة، 
  ٩‚٠٠الساعة 

  و
  ١٤‚٣٠الساعة 

  

انتخاب أعضاء   -٦
المجلس 
 التنفيذي

تقارير اللجنتين   -٨
  الرئيسيتين

-  
  
  
  

-  
  
  
  

-  
  
  
  

  األمراض السارية  - ١٦  -  
  الُنظم الصحية  - ١٧

شؤون مراجعة   - ٢٢
الحسابات 
   والمراقبة

  شؤون العاملين  -٢٣

-  

          ٢٥السبت، 
 الُنظم الصحية  - ١٧  -  ٩,٠٠الساعة 

  (تابع)
-  -  

          ٢٧، االثنين
  ٩‚٠٠الساعة 

  و
  ١٤‚٣٠الساعة 

الشؤون اإلدارية   - ٢٤  التقارير المرحلية  - ١٨  -
  والقانونية

التعاون داخل   -٢٥
منظومة األمم 
المتحدة ومع 

سائر المنظمات 
  الحكومية الدولية

-  

وضع اللمسات   -  -  -  
األخيرة على 

  القرارات والتقارير

-  

          ٢٨الثالثاء، 
  ٩‚٠٠الساعة 

  و
  ١٤‚٣٠الساعة 

وضع اللمسات   -  -
األخيرة على 

القرارات والتقارير 
  (تابع)

-  -  

تقارير اللجنتين   -٨  
الرئيسيتين 

  (تابع)
اختتام جمعية   -٩

  الصحة

      

  
  

=    =    =  


