
  ١٣٦/٤٢تم   المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ١٦  بعد المائة والثالثون السادسةالدورة 
    EB134/42  من جدول األعمال المؤقت ٤-١٣البند 

  
  
  

  لجمعية الصحة العالمية جدول األعمال المؤقت
  وموعد ومكان انعقاد دورة والستين الثامنة

  المجلس التنفيذي السابعة والثالثين بعد المائة
  المؤقت ومسودة جدول أعمالها

  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
  

  والستين الثامنة السابعة العالمية الصحة لجمعية المؤقت األعمال جدول
  
المجلــــس التنفيــــذي جــــدول األعمــــال  ُيعــــد 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
الثامنـــة بشـــأن جــدول األعمـــال المؤقــت لجمعيـــة الصــحة العالميـــة  المقدمــة مـــن المــدير العـــامالمقترحـــات  ١الملحــق 
  والستين.

  
جــدوًال زمنيــًا التنفيــذي "أن يضــع المجلــس ، ٣٦-٣٢ج ص عفــي القــرار  ،جمعيــة الصــحة قــد قــررت وكانــت  -٢

يوميـــًا أوليـــًا لنظـــر جمعيـــة الصـــحة فـــي جـــدول أعمالهـــا، وأن تقـــوم اللجنـــة العامـــة باســـتعراض هـــذا الجـــدول الزمنـــي 
  والموافقة عليه، وتعديله بالتالي عند االقتضاء".

  
  .والستينالثامنة مبدئي لجمعية الصحة العالمية اليومي الزمني الجدول المسودة  ٢وترد في الملحق   -٣
  

  المؤقت أعمالها جدول ومسّودة المائة بعد والثالثين السابعة التنفيذي المجلس دورة ومكان موعد
  
 يحــدد وهــو الســنة فــي األقــل علــى مــرتين المجلــس يجتمــع" أن علــى المنظمــة دســتور مــن ٢٦ المــادة تــنص  -٤

 دورة كــل فــي" المجلــس يحــدد أن علــى التنفيــذي للمجلــس الــداخلي النظــام مــن ٥ المــادة وتــنص". اجتمــاع كــل مكــان
  ".التالية دورته انعقاد ومكان موعد

  
ويـوم  أيـار/ مـايو ٢٧ الموافـق األربعاء يوم المائة بعد والثالثين السابعة التنفيذي المجلس دورة عقد وُيقترح  -٥

   .جنيف في الرئيسي المنظمة مقر في ٢٠١٥ أيار/ مايو ٢٨ الموافقالخميس 
  
، لمعلومات الـدول األعضـاء، نسـخة أوليـة مـن جـدول األعمـال المؤقـت لـدورة المجلـس ٣وترد في الملحق   -٦

  التنفيذي السابعة والثالثين بعد المائة.
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  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  :ينالتالي يناإلجرائي ينالمقرر  يمشروع اعتمادقد يرغب المجلس التنفيذي في   -٧
  

المجلـــس التنفيـــذي، بعـــد أن نظـــر فـــي تقريـــر المـــدير العـــام عـــن جـــدول األعمـــال المؤقـــت لجمعيـــة   
جمعيــة الصــحة  عقــدتُ بــأن الســابق القاضــي  بمقــرره اإلجرائــيوٕاذ يــذكِّر  ١،والســتينالثامنــة الصــحة العالميــة 

أيــار/ مــايو  ١٨يــوم االثنــين الموافــق أعمالهــا تفتــتح  أنو فــي قصــر األمــم بجنيــف  والســتونالثامنــة العالميــة 
علـــى جـــدول  وافـــق ٢٠١٥،٢أيـــار/ مـــايو  ٢٦ الموافـــقالثالثـــاء فـــي موعـــد أقصـــاه يـــوم  هـــاوتختتم ٢٠١٥

  . والستينالثامنة األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية 
  

أيــــار/  ٢٨و ٢٧يــــومي قــــرر المجلــــس التنفيــــذي أن ُتعقــــد دورتــــه الســــابعة والثالثــــين بعــــد المائــــة 
  مقر المنظمة الرئيسي في جنيف. في ٢٠١٥ يوام

                                                           
  .١٣٦/٤٣م تالوثيقة     ١
  ).٨(١٣٥م تانظر المقرر اإلجرائي     ٢
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EB136/42 ١٣٦/٤٢م ت 
ANNEX 1  (مسّودة) ٦٨/١ج  والستون الثامنةجمعية الصحة العالمية           ١الملحق   

  A68/1 (draft)  جنيف، سويسرا
      ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦-١٨

  
  
  

  ١جدول األعمال المؤقت
  

  الجلسات العامة
  
  
  جمعية الصحةافتتاح   -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
  
  بعد المائة الثالثينو ة والسادسبعد المائة  والثالثينالخامسة تقرير المجلس التنفيذي عن دورتيه   -٢
  
  ةالعام ةالمدير  ،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
  

                                                           
ــًا للمــادة     ١ مــن النظــام الــداخلي لجمعيــة الصــحة العالميــة، ســيتم إرســال جــدول األعمــال المؤقــت (الــذي يــورد أرقــام  ٤وفق

  يومًا. ٦٠بما ال يقل عن  ٢٠١٥ مايو/ أيار ١٨الوثائق) مشفوعًا بإشعار الدعوة لحضور الجمعية قبل يوم 
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  "أ"اللجنة 
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٠
  

  منظمة الصحة العالمية إصالح  -١١
  

  تنفيذ اإلصالح نبذة عن    ١-١١
  

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٢-١١
  

  أسلوب عمل األجهزة الرئاسية  ٣-١١
  

  والميزانية البرنامج شؤون  -١٢
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤ البرمجية الميزانية وتمويل تنفيذ عن المعلومات أحدث  ١-١٢
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦ المقترحة البرمجية الميزانية  ٢-١٢
  

  الميزانية لحيز االستراتيجي التخصيص  ٣-١٢
  

  السارية غير األمراض  -١٣
  

   التغذية بشأن الثاني الدولي المؤتمر حصيلة  ١-١٣
  

  األساسية المؤشرات مجموعة وضع: األطفال وصغار والرّضع األمهات تغذية  ٢-١٣
  

  األطفال سمنة على بالقضاء المعنية اللجنة عن المعلومات أحدث  ٣-١٣
  

 إجــراء بشــأن ٢٠١٤ عــام فــي المتحــدة لألمــم العامــة للجمعيــة المســتوى الرفيــع االجتمــاع متابعــة  ٤-١٣
  ومكافحتها) السارية غير( المعدية غير األمراض من الوقاية في المحرز للتقدم شاملين وتقييم استعراض

  
  والصحة العنف عن العالمي الحالة تقرير  ٥-١٣
  

 آلثـاره التصـدي أجـل مـن الُقطـري المسـتوى علـى المنسـق العمـل وضـرورة للصـرع العالمي العبء  ٦-١٣
  العامة المعرفة على وآثاره واالجتماعية الصحية

  
  
  
  

                                                           
  بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر.     ١
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  العمر طيلة الصحة تعزيز  -١٤
  

  بالصحة المتعلقة لأللفية اإلنمائية األهداف بلوغ رصد  ١-١٤
  

  المراهقين صحة  ٢-١٤
  

   بيجين عمل ومنهاج إعالن على عاماً  ٢٠: والصحة المرأة  ٣-١٤
  

 أجـــل مـــن القطاعـــات عبـــر مســـتدامة إجـــراءات: واالقتصـــادية االجتماعيـــة التنميـــة فـــي المســـاهمة  ٤-١٤
  )الصحة تعزيز بشأن الثامن العالمي المؤتمر متابعة( الصحة مجال في واإلنصاف الصحة تحسين

  
  والبيئةالصحة   ٥-١٤
  

  التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحة  •
  
  المناخ والصحة: حصيلة مؤتمر منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة والمناخ  •

  
  واالستجابة والترصد التأهب  -١٥

  
   الميكروبات مضادات مقاومة  ١-١٥
  

  األطفال شلل  ٢-١٥
  

  )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح تنفيذ  ٣-١٥
  

  السارية األمراض  -١٦
  

  ٢٠١٤ عام في اإليبوال فيروس مرض فاشية  ١-١٦
  

   ٢٠١٥ عام بعد ما: العالمية التقنية االستراتيجية مسّودة: المالريا  ٢-١٦
  

  ومكافحتها الضنك حمى من الوقاية  ٣-١٦
  

  باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة  ٤-١٦
  

  الصحية الُنظم  -١٧
  

 الصـــحية التغطيـــة عناصـــر مـــن كعنصـــر والتخـــدير واألساســـية الطارئـــة الجراحيـــة الرعايـــة تعزيـــز  ١-١٧
  الشاملة

  
  



 EB136/42            Annex 1  ١الملحق         ١٣٦/٤٢ت  م

6 

  الدولي المستوى على الصحيين العاملين توظيف بشأن الممارسة لقواعد العالمية المنظمة مدونة  ٢-١٧
  

  المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة/ المزورة/ النوعية المتدنية الطبية المنتجات  ٣-١٧
  

  والتطوير البحث وتنسيق بتمويل المعني العامل االستشاريين الخبراء ريقف تقرير متابعة  ٤-١٧
  

  الفكرية والملكية واالبتكار العمومية الصحة بشأن العالميتان العمل وخطة االستراتيجية  ٥-١٧
  

  المنشأ البشرية األخرى الطبية والمنتجات الدم منتجات  ٦-١٧
  

  ةيالتقارير المرحل  -١٨
  

  األمراض غير السارية
  

  )٨-٦٦ع ص ج القرار( ٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة في النفسية بالصحة الخاصة الشاملة العمل خطة  ألف:
  

 القــرار( التوحــد طيــف الضــطرابات العالجــي التــدبير أجــل مــن المبذولــة والمنســقة الشــاملة الجهــود  باء:
  )٨-٦٧ع ص  ج

 
  )٩-٤٨ ع ص ج القرار( للعجز المسبب السمع فقدان  جيم:

  
  األمراض السارية

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

 
  )١٦-٦٤ع ص ج القرار( التنينات داء استئصال  واو:

 
  )٢١-٦٥ع ص ج القرار( البلهارسيات داء من التخلص  زاي:

 
  )١٢-٦٦ع ص ج القرار( المهملة المدارية المناطق أمراض  حاء:

 
  القـــــــرار( جنســـــــياً  المنقولـــــــة األمـــــــراض ومكافحـــــــة تـــــــوقي بشـــــــأن العالميـــــــة االســـــــتراتيجية مســـــــّودة  طاء:

  )١٩-٥٩ع ص ج
  

  تعزيز الصحة طيلة العمر
  

  )١٠-٦٧ع ص ج القرار( المولود صحة  ياء:
  

 القـرار( العمل مـن أجـل ضـمان التغطيـة الشـاملة للتـدخالت فـي مجـال صـحة األم والوليـد والطفـل  كاف:
 )٣١-٥٨ع ص  ج
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 القــــرار( واألطفــــال النســــاء ألرواح الُمنقــــذة بالســــلع المعنيــــة المتحــــدة األمــــم لجنــــة توصــــيات تنفيــــذ  :الم
  )٧-٦٦ع  ص  ج

  
  النظم الصحية

  
  )٨-٦٥ع ص ج القرار( للصحة االجتماعية المحددات  :ميم

 
  )٩-٦٤ع ص ج القرار( الشاملة والتغطية الصحي التمويل هياكل استدامة  :نون

  
اســـتراتيجية دمـــج تحليـــل المســـائل واإلجـــراءات المتعلقـــة بنـــوع الجـــنس فـــي عمـــل المنظمـــة (القـــرار   :سين

  )٢٥-٦٠ص ع  ج
  

  )١٦-٦٠ع ص ج القرار( رشيد نحو على األدوية استعمال في المحرز التقدم  :عين
  

  التأهب والترصد واالستجابة
  
 األخـــرى والفوائــد اللقاحـــات إلــى والتوصـــل األنفلــونزا فيروســـات تبــادل: الجائحـــة لألنفلــونزا التأهــب  :فاء

  )٥-٦٤ع ص ج القرار(
  

  اللجنة "ب"
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٩
  

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

  
  المالية الشؤون  -٢١

  
  ٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ٣١المنتهية في التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للفترة   ١-٢١
  

  للمنظمة المالية االستراتيجية مسّودة  ٢-٢١
  

حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلـى   ٣-٢١
  الدستور من ٧حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
  [ إن وجدت ] لتسوية المتأخرات الترتيبات الخاصة  ٤-٢١
  
  

                                                           
  ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر.بما في    ١
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   ٢٠١٧-٢٠١٦ االشتراكات تقدير جدول  ٥-٢١
  

  تقدير اشتراكات الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة [ إن وجدت ]  ٦-٢١
  

  ] إن وجدت[ تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي   ٧-٢١
  

  الحسابات والمراقبةشؤون مراجعة   -٢٢
  

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١-٢٢
  

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٢-٢٢
  

  شؤون العاملين  -٢٣
  

  الموارد البشرية  ١-٢٣
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٢-٢٣
  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٣-٢٣
  

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

  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٥-٢٣
  

  الشؤون اإلدارية والقانونية  -٢٤
  

  التقييم  ١-٢٤
  

  : أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيفالعقارات  ٢-٢٤
  

  الخارجي تعيين مراجع الحسابات  ٣-٢٤
  

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

  مبدئيال يوميالزمني الجدول ال
  والستينالثامنة  لجمعية الصحة العالمية

  
"اللجنة   الجلسات العامة  ٢٠١٥أيار/ مايو  أ   لجان أخرى  اللجنة "ب"  "

          ١٨ ،االثنين
    ١٠‚٠٠الساعة 

  
  
  
  

جمعيـــــــــــــــة افتتـــــــــــــــاح   -١
  الصحة

تعيـــــــين لجنـــــــة أوراق  ١-١
  االعتماد

  انتخاب الرئيس ٢-١
انتخاب نواب   ٣-١

الرئيس الخمسة 
ورئيسي اللجنتين 
الرئيسيتين وٕانشاء 

  اللجنة العامة

-  
  
  
  
  
  

-  
  
  
  
  
  

-  
  

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

جـــــــــــــــدول  اعتمـــــــــــــــاد  ٤-١  
  األعمال

      

تقرير المجلس   -٢  
التنفيذي عن 

الخامسة دورتيه 
 بعد المائة والثالثين

 الثالثينو والسادسة 
  بعد المائة

      

  ...  ...  ...  ...  
  -  -  -  ةالعام ةالمدير  كلمة  -٣  ١٤‚٣٠الساعة 

 افتتاح أعمال اللجنة  - ١٠  مناقشة عامة  -  
  األمراض السارية  - ١٦
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"اللجنة   الجلسات العامة  ٢٠١٥أيار/ مايو  أ   لجان أخرى  اللجنة "ب"  "
          ١٩الثالثاء، 
 ةكلمة المدير   -٣  ٩‚٠٠الساعة 

   ةالعام
مناقشة عامة   -

  (تابع)

إصالح منظمة   - ١١
  الصحة العالمية

شؤون البرنامج  - ١٢
  والميزانية

-  -  

  ...  ...  ...  ...  
لجنة أوراق   -  -  -  ١٤,٠٠الساعة 

  االعتماد
  ١٤‚٣٠الساعة 

  
ضــــــــــيف  كلمــــــــــة  -٤

  الجمعية
-  -  -  

 ةكلمة المدير   -٣  
   ةالعام

مناقشة عامة   -
  (تابع)

شؤون البرنامج  - ١٢
  والميزانية (تابع)

-    

          ٢٠ ،األربعاء
    ٩‚٠٠الساعة 

  و
  ١٤,٣٠الساعة 

تقريــــــــــــــر لجنــــــــــــــة   -
  أوراق االعتماد

قبول الدول   -٥
األعضاء 

والدول 
األعضاء 
المنتسبة 

الجديدة [ إن 
  ُوجدت ]

-  
  
  

-  
  
  

-  
  
  

 األمراض السارية  - ١٦  -  
  (تابع)

التأهب والترصد   - ١٥
  واالستجابة

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)



 EB136/42            Annex 2  ٢الملحق          ١٣٦/٤٢ت  م

11 

"اللجنة   الجلسات العامة  ٢٠١٥أيار/ مايو  أ   لجان أخرى  اللجنة "ب"  "
            ٢١الخميس، 

  ٩‚٠٠الساعة 
  و

  ١٤‚٣٠الساعة 
  

التأهب والترصد   - ١٥  -
  واالستجابة (تابع)

   الُنظم الصحية  - ١٧

  -  الشؤون المالية  - ٢١

  -  -  -  الجوائز  -٧  ١٧‚٠٠الساعة 
          ٢٢الجمعة، 
  ٩‚٠٠الساعة 

  و
  ١٤‚٣٠الساعة 

  

انتخاب أعضاء   -٦
المجلس 
 التنفيذي

تقارير اللجنتين   -٨
  الرئيسيتين

-  -  -  
  

تعزيز الصحة طيلة   - ١٤  -  
  العمر

األمراض غير   - ١٣
  السارية

شؤون مراجعة   - ٢٢
  الحساباتن والمراقبة

  شؤون العاملين  - ٢٣

-  

          ٢٣السبت، 
األمراض غير   - ١٣  -  ٩,٠٠الساعة 

  السارية
-  -  

          ٢٥االثنين، 
  ٩,٠٠الساعة 

  و
  ١٤,٣٠الساعة 

الشؤون اإلدارية   - ٢٤  التقارير المرحلية  - ١٨  -
  والقانونية

التعاوم داخل   - ٢٥
منظومة األمم 

المتحدة ومع سائر 
المنظمات الحكومية 

  الدولية

-  

 اللمسات وضع  -  -  -  
 على األخيرة
  والتقارير القرارات

  

          ٢٦، الثالثاء
  ٩‚٠٠الساعة 

  و
  ١٤‚٣٠الساعة 

وضع اللمسات   -  -
األخيرة على 

  القرارات والتقارير

-  -  

تقارير اللجنتين   -٨  
 الرئيسيتين

  (تابع)
اختتام جمعية   -٩

  الصحة
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  ٣الملحق 
  
  

  (مسّودة) ١٣٧/١م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠١٥كانون الثاني/ يناير   بعد المائة السابعة والثالثونالدورة 

    EB137/1 (draft)  ٢٠١٥مايو جنيف، أيار/ 
  
  
  مسّودة جدول األعمال المؤقت  

  
  

  انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقّرر  -١
  
  جدول األعمال واعتمادافتتاح الدورة   -٢
  
  والستين الثامنةحصيلة جمعية الصحة العالمية   -٣
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٤
  
  الحوار الخاص بالتمويل  -٥
  
  صحة المولود: مسودة إطار المساءلة  -٦
  
  الشؤون اإلدارية والمالية  -٧

  
  لجان المجلس التنفيذي: ملء الشواغر  ٢-٧
  
  ] إن وجدت[ تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي  ٢-٧

  
  شؤون العاملين  -٨

  
  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١-٨
  
  [ إن وجدت ]تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين   ٢-٨

  
  تقرير عن اجتماعات لجان الخبراء ومجموعات الدراسةمسائل للعلم:   -٩
  

ومســودة جــدول األعمــال المؤقــت لــدورة المجلــس  الــدورات القادمــة للمجلــس التنفيــذي وجمعيــة الصــحة  -١٠
  التنفيذي الثامنة والثالثين بعد المائة.

  
  اختتام الدورة  -١١

=     =     =  


