
    
   ٢تنقيح  ٧٠/١ج  السبعونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٧ أيار/ مايو ٢٣  جنيف، سويسرا
    A70/1 Rev.2  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١-٢٢

  
  
  

  جدول األعمال 
  

  الجلسات العامة
  
  جمعية الصحةافتتاح   -١
  

  أوراق االعتماد لجنةتعيين   ١-١
  

  انتخاب الرئيس  ٢-١
  

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

  اعتماد جدول األعمال وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيسيتين  ٤-١
  

  ١إضافة  ١تنقيح  ٧٠/١وج ١تنقيح  ٧٠/١ج الوثيقتان
  
  دورتيه التاسعة والثالثين بعد المائة واألربعين بعد المائةتقرير المجلس التنفيذي عن   -٢
  

  ٧٠/٢الوثيقة ج
  
  العامة ةكلمة الدكتورة مارغريت تشان، المدير   -٣
  

  ٧٠/٣الوثيقة ج
  
  منصب المدير العام  -٤
  

  إجراءات سير االنتخاب  ١-٤
  

  )٢(١٤٠م ت، المقرر اإلجرائي ١/ سجالت/١٤٠/٢٠١٧م تو ٧٠/٤الوثيقتان ج
  
  تعيين المدير العام  ٢-٤
  

  ٣ق١٤٠م تالقرار ، ١/ سجالت/١٤٠/٢٠١٧م تو ٧٠/٤الوثيقتان ج
  
  عقد المدير العام  ٣-٤
  

  ٤ق١٤٠م تالقرار ، ١/ سجالت/١٤٠/٢٠١٧م تو ٧٠/٥الوثيقتان ج
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  ] ُحذف[    -٥
  
  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  -٦
  
  زــوائـالج  -٧
  

  ١/ معلومات/٧٠الوثيقة ج
  
  اللجنتين الرئيسيتينتقارير   -٨
  
  اختتام جمعية الصحة  -٩
  

  "أ"اللجنة 
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٠
  

  شؤون البرنامج والميزانية  -١١
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦نبذة عن الوضع المالي: الميزانية البرمجية   ١-١١
  ٧٠/٥٨وج ٧٠/٦ج الوثيقتان

  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية المقترحة   ٢-١١
  

   ٢/ معلومات/٧٠وج ٧٠/٥٩وج ١تنقيح  ١إضافة  ٧٠/٧وج ٧٠/٧ج الوثائق
  ٦/ معلومات/٧٠وج ٥/ معلومات/٧٠وج

  
  التأهب والترصد واالستجابة  -١٢

  
  الطوارئ الصحية  ١-١٢
  

  لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية  •
  ٧٠/٨الوثيقة ج

  الواسعة النطاقاستجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة   •
  ٧٠/٩الوثيقة ج

  البحث والتطوير فيما يتعلق باألمراض الوبائية المحتملة  •
  ٧٠/١٠الوثيقة ج

                                                           
  بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر.    ١
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  تنسيق القوى العاملة الصحية في الطوارئ ذات العواقب الصحية  •
  

  ٧٠/١١الوثيقة ج
  

  مقاومة مضادات الميكروبات  ٢-١٢
  

  ٥ق١٤٠م تالقرار ، ١/ سجالت/١٤٠/٢٠١٧م تو ٧٠/١٣وج ٧٠/١٢ج الوثائق
  

  شلل األطفال  ٣-١٢
  

  ١إضافة  ٧٠/١٤وج ٧٠/١٤الوثيقتان ج

  عن شلل األطفال أحدث المعلومات  •
  شلل األطفال االنتقال في مجال تخطيط   •

  
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ٤-١٢
  

  ٧٠/١٦وج ٧٠/١٥الوثيقتان ج
  

  األنفلونزا الجائحةاستعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة   ٥-١٢
  

  ٧٠/٥٧وج ٧٠/١٧ج الوثيقتان
  

  النظم الصحية  -١٣
  

الموارد البشرية الصحية وتنفيذ مضامين هيئة األمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بالعمالة في   ١-١٣
  مجال الصحة والنمو االقتصادي

  
   ٧٠/١٨جة الوثيق

  
  والمنتجات الطبية البشرية المنشأ وٕادارتهامبادئ بشأن التبرع بالدم ومكونات الدم   ٢-١٣
  

  ٧٠/١٩الوثيقة ج
  

  وٕاتاحتها معالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات  ٣-١٣
  

  ٧٠/٢٠الوثيقة ج
  

تقييم واستعراض االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة   ٤-١٣
  الفكرية

  
  ٧٠/٢١الوثيقة ج

  



  A70/1 Rev.2  ٢تنقيح  ٧٠/١ج

4 

  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير  ٥-١٣
  

  ٧٠/٢٢الوثيقة ج
  

آليـــة الـــدول األعضـــاء بشـــأن المنتجـــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المـــزورة/ المغشوشـــة التوســـيم/   ٦-١٣
  المغشوشة/ المزيفة

  
   ٢إضافة  ٧٠/٢٣وج ١إضافة  ٧٠/٢٣وج ٧٠/٢٣ج الوثائق

  )٦(١٤٠م ت اإلجرائي ، المقرر١/ سجالت/١٤٠/٢٠١٧م تو
  

  المهاجرينالالجئين و تعزيز صحة   ٧-١٣
  

  ٧٠/٢٤الوثيقة ج
  

  السارية األمراض  -١٤
  

  باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة  ١-١٤
  

  ٧٠/٢٥الوثيقة ج
  

  االستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل  ٢-١٤
  

  ٢إضافة  ١تنقيح  ٧٠/٢٦وج ١إضافة  ١تنقيح  ٧٠/٢٦وج ١تنقيح  ٧٠/٢٦ج الوثائق
  

  األمراض غير السارية  -١٥
  

التحضـــير لالجتمـــاع الثالـــث الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر   ١-١٥
  ٢٠١٨الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام 

  
  ٧ق١٤٠م تالقرار ، ١/ سجالت/١٤٠/٢٠١٧م تو ٧٠/٢٧الوثيقتان ج

  
  مسودة خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرف  ٢-١٥
  

  )٧(١٤٠م تالمقرر اإلجرائي ، ١/ سجالت/١٤٠/٢٠١٧م تو ٧٠/٢٨الوثيقتان ج
  

  الُبعد الصحي العمومي لمشكلة المخدرات العالمية  ٣-١٥
  

  ٧٠/٢٩الوثيقة ج
  

  المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذيةحصيلة   ٤-١٥
  

  ٧٠/٣٠الوثيقة ج
  

  تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال: خطة التنفيذ  ٥-١٥
  

  ٧٠/٣١الوثيقة ج
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  الوقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهج متكامل  ٦-١٥
  

  ٧٠/٣٢الوثيقة ج
  

األطــراف فــي اتفاقيــة منظمــة الصــحة تعزيــز أوجــه التــآزر بــين جمعيــة الصــحة العالميــة ومــؤتمر   ٧-١٥
  العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
  ٧٠/٣٣الوثيقة ج

  
  الوقاية من الصمم وفقدان السمع  ٨-١٥
  

  ١ق١٣٩م تالقرار ، ١/ سجالت/١٣٩/٢٠١٦م تو ٧٠/٣٤الوثيقتان ج
  

  العمر طيلة الصحة تعزيز  -١٦
  

  ٢٠٣٠لعام التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة    ١-١٦
  

  ٧٠/٣٥الوثيقة ج
  

هدف الدور قطاع الصحة في النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية من أجل تحقيق   ٢-١٦
  وما بعده ٢٠٢٠عام المنشود ل

  
  ١إضافة  ٧٠/٣٦وج ٧٠/٣٦ج الوثيقتان

  
  صحة المراهق): ٢٠٣٠-٢٠١٦االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق (  ٣-١٦
  

  ٧٠/٣٧الوثيقة ج
  

  التقارير المرحلية   -١٧
  

  ٧٠/٣٨الوثيقة ج
  

  األمراض غير السارية
  

: تحســين صــحة ٢٠٢١-٢٠١٤خطــة العمــل العالميــة لمنظمــة الصــحة العالميــة بشــأن العجــز   ألف:
  ))٢٠١٤( ٧-٦٧ج ص عجميع المصابين بالعجز (القرار 

ـــة أمـــام عقـــد األمـــم المتحـــدة للعمـــل مـــن أجـــل الســـالمة علـــى الطـــرق   باء: التصـــدي للتحـــديات الماثل
آن  -): حصــيلة المــؤتمر الثــاني الرفيــع المســتوى بشــأن الســالمة علــى الطــرق ٢٠٢٠-٢٠١١(

  ))٢٠١٦( ٧-٦٩ج ص عاألوان لتحقيق النتائج (القرار 

 ٢٠١٩-٢٠١٤للفتـــــــرة  العمـــــــل علـــــــى تـــــــوفير صـــــــحة العـــــــين للجميـــــــع: خطـــــــة عمـــــــل عالميـــــــة  جيم:
  ))٢٠١٣( ٤-٦٦ع  ص  ج (القرار
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  األمراض السارية
  

  ))٢٠١١( ١٦-٦٤ج ص عاستئصال داء التنينات (القرار   دال:

 ٢٠١٥االســتراتيجية واألهــداف العالميــة للوقايــة مــن الســل ورعايــة مرضــاه ومكافحتــه بعــد عــام   هاء:
  ))٢٠١٤( ١-٦٧ج ص ع(القرار 

 ٢-٦٨ج ص ع(القـــرار  ٢٠٣٠-٢٠١٦االســـتراتيجية والغايـــات التقنيـــة العالميـــة بشـــأن المالريـــا   واو:
)٢٠١٥((  

  
  تعزيز الصحة طيلة العمر

  
اآلثار الصحية العمومية المترتبة على التعرض للزئبق ومركباتـه: دور منظمـة الصـحة العالميـة   :زاي

  ))٢٠١٤( ١١-٦٧ص ع قرار جووزارات الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا (ال
  

ـــــي عمـــــل المنظمـــــة  :حاء ـــــوع الجـــــنس ف ـــــل المســـــائل واإلجـــــراءات المتعلقـــــة بن   اســـــتراتيجية دمـــــج تحلي
  ))٢٠٠٧( ٢٥-٦٠ج ص ع (القرار

  
  النظم الصحية

  
  ))٢٠٠٧( ١٦-٦٠ج ص عالتقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد (القرار   :طاء

  ))٢٠١٤( ٢٠-٦٧ج ص عتعزيز ُنظم تنظيم المنتجات الطبية (القرار   :ياء

تعزيــز الرعايــة الجراحيــة الطارئــة واألساســية والتخــدير كعنصــر مــن عناصــر التغطيــة الصــحية   :كاف
  ))٢٠١٥( ١٥-٦٨ج ص عالشاملة (القرار 

  
  التأهب والترصد واالستجابة

  
  ))٢٠٠٧( ١-٦٠ج ص عاستئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري (القرار   :الم
  
  ))٢٠٠٥( ٢٩-٥٨ج ص ع(القرار  تعزيز السالمة الحيوية في المختبرات  :ميم
  

  ترتيبات الخاصة لتسوية المتأخراتال  ٣-٢٠
  

   ٧٠/٦٧جالوثيقة 
  
  

  اللجنة "ب"
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٨
  

                                                           
  بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر.   ١
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األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وفــي الجــوالن الســوري األحــوال الصــحية فــي   -١٩
    المحتل

   ٧٠/٣٩ج الوثيقة
  

  المالية الشؤون  -٢٠
  

البيانــات  ، بمــا فــي ذلــك٢٠١٧-٢٠١٦للفتــرة للمنظمــة  المــاليالبرمجــي و منتصــف المــدة تقريــر    ١-٢٠
    ٢٠١٦ لعامالمالية المراجعة 
  ٤/ معلومات/٧٠وج ٥٨/ ٧٠وج ٧٠/٤٠ج الوثائق

  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلـى   ٢-٢٠

    من الدستور ٧حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  ٧٠/٦٠وج ٧٠/٤١ج الوثيقتان

  
  ] "أُنقل إلى اللجنة "[   ٣-٢٠
  

    ٢٠١٩-٢٠١٨جدول تقدير االشتراكات  للفترة   ٤-٢٠
  ٦ق١٤٠م تالقرار ، ١/ سجالت/١٤٠/٢٠١٧م تو ٧٠/٤٢الوثيقتان ج

  
  ] ُحذف[   ٥-٢٠
  

  ] ُحذف[   ٦-٢٠
  

  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  -٢١
  

    تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١-٢١
  ٧٠/٦١وج ٧٠/٤٣ج الوثيقتان

  
    تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٢-٢١

  ٧٠/٦٢وج ٧٠/٥٦وج ٧٠/٤٤ج الوثائق
  

  شؤون العاملين  -٢٢
  

    التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ١-٢٢
  ٧٠/٦٣وج ٧٠/٤٥ج الوثيقتان

  
    تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٢-٢٢

  ٧٠/٤٦الوثيقة ج
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  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٣-٢٢
  

  ٩ق١٤٠م تالقرار ، ١/ سجالت/١٤٠/٢٠١٧م تو ٧٠/٤٧الوثيقتان ج
  

  تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  ٤-٢٢
  

  ٧٠/٤٨الوثيقة ج
  

  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٥-٢٢
  

  ٧٠/٤٩الوثيقة ج
  

  المسائل اإلدارية والقانونية ومسائل تصريف الشؤون  -٢٣
  

  إصالح المنظمةنبذة عن تنفيذ عملية   ١-٢٣
  

   ٧٠/٦٤وج ٢إضافة  ٧٠/٥٠وج  ١إضافة  ٧٠/٥٠وج ٧٠/٥٠الوثائق ج
  ٣/ معلومات/٧٠وج

  
  )٢٠١٦) (٨(٦٩ج ص عإصالح تصريف الشؤون: متابعة المقرر اإلجرائي   ٢-٢٣
  

  ٧٠/٥١الوثيقة ج
  

  مع الجهات الفاعلة غير الدول المشاركة  ٣-٢٣
  

  ٧٠/٥٢الوثيقة ج
  

الخاصــة بانتــداب المــوظفين مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات المعــايير والمبــادئ   •
  الخيرية والمؤسسات األكاديمية

  
  ٧٠/٥٣الوثيقة ج

  
رات وصـــــندوق تكنولوجيـــــا صـــــندوق البنيـــــة التحتيـــــة المقتـــــرح (الـــــذي يجمـــــع بـــــين صـــــندوق العقـــــا  ٤-٢٣

  المعلومات)
  

  ٧٠/٦٥وج ٧٠/٥٤ج الوثيقتان
  

  ] ُحذف [  ٥-٢٣
  

  منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدوليةالتعاون داخل   -٢٤
  

  ٧٠/٥٥الوثيقة ج
  

=    =    =  


