
  ١ تنقيح ١٤٤/٤١ت م  التنفيذي المجلس    
  ٢٠١٩ يناير /الثاني كانون ١٨  المائة بعد واألربعون ةرابعال الدورة
  EB144/41 Rev.1  المؤقت األعمال جدول من ٨-٧ البند
  
  
  
  

  المؤقت لجمعية الصحة  جدول األعمال
  ية والسبعينثانالعالمية ال

  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
المجلس التنفيـــذي جـــدول األعمـــال  ُيعـــدّ  العـــالميـــة من النظـــام الـــداخلي لجمعيـــة الصـــــــــــــــحـــة ٤وفقـــًا للمـــادة   -١

لكل دورة عادية من دورات جمعية الصـــــــــــــــحة بعد دراســـــــــــــــة المقترحات المقدمة من المدير العام. وترد في   المؤقت
ية ثانالبشـــــــــــــــأن جدول األعمال المؤقت لجمعية الصـــــــــــــــحة العالمية  المقدمة من المدير العامالمقترحات  ١الملحق 

  والسبعين.
  
جدوًال التنفيذي "أن يضع المجلس  )،١٩٧٩( ٣٦-٣٢ج ص عفي القرار  ،وكانت جمعية الصحة قد قررت  -٢

لنظر جمعية الصــــحة في جدول أعمالها، وأن تقوم اللجنة العامة باســــتعراض هذا الجدول الزمني  مبدئياً زمنيًا يوميًا 
  والموافقة عليه، وتعديله بالتالي عند االقتضاء".

  
  .ية والسبعينثاناللعالمية 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
  

المجلس التنفيـــذي، بعـــد أن نظر في تقرير المـــدير العـــام عن جـــدول األعمـــال المؤقـــت لجمعيـــة   
جمعية  بأن ُتعقدالســــــــــــــابق القاضــــــــــــــي  بمقرره اإلجرائيوٕاذ يذكِّر  ١،ية والســــــــــــــبعينثانالالصــــــــــــــحة العالمية 

أيار/   ٢٠يوم االثنين الموافق أعمالها أن تفتتح و في قصـر األمم بجنيف  ية والسـبعونثانالالعالمية  الصـحة
على جدول  وافق ٩٢٠١،٢أيار/ مايو  ٨٢ الموافق الثالثاءفي موعد أقصـــــــــــاه يوم  هاوتختتم ٩٢٠١مايو 

 . ية والسبعينناثالؤقت لجمعية الصحة العالمية األعمال الم
  
  
  

                                                            
  .١تنقيح  ١٤٤/٤١م تالوثيقة    ١
  .)٢٠١٨( )٥(١٤٣م تانظر المقرر اإلجرائي    ٢
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ANNEX 1 ١الملحق 

   (مسّودة) ٧٢/١ج  السبعونية و ثانالجمعية الصحة العالمية       
  A72/1 (draft)  جنيف، سويسرا

      ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨-٢٠
  

    
      األعمال المؤقت مسّودة جدول

  الجلسات العامة
  
  
  جمعية الصحةأعمال افتتاح   -١
  

  لجنة أوراق االعتمادتعيين   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
  
  األربعين بعد المائةو ة رابعة واألربعين بعد المائة والثالثالتقرير المجلس التنفيذي عن دورتيه   -٢
  
  العام المديريسوس، تيدروس إدهانوم غيبر  كلمة الدكتور  -٣
  
  كلمة ضيف الجمعية  -٤
  
  [ إن ُوجدت ]قبول الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة   -٥
  
  لمجلس التنفيذيانتخاب أعضاء ا  -٦
  
  الجوائز  -٧
  
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  -٨
  
  جمعية الصحةأعمال اختتام   -٩
  
  
  



  nnex 1A          Rev.1 41/44EB1    ١الملحق          ١تنقيح  ١٤٤/٤١ت  م

3 

"اللجنة    "أ
  
  
  ١افتتاح أعمال اللجنة  -٠١
  

  المسائل االستراتيجية ذات األولوية  -١١
  ٢٠٢١-٢٠٢٠ المقترحة الميزانية البرمجية  ١-١١
  واالستجابة لهاالتأهب لمواجهة طوارئ الصحة العمومية   ٢-١١

المعنية ببرنامج المنظمة  الخبراء المســـــــــــتقلين االســـــــــــتشـــــــــــارية في مجال المراقبةتقرير لجنة   •
  للطوارئ الصحية

  عمل المنظمة أثناء الطوارئ الصحية  •
  )٢٠٠٥( اللوائح الصحية الدولية  •

  شلل األطفال  ٣-١١
  استئصال شلل األطفال   •
  االنتقال في مجال شلل األطفال  •

  ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام تنفيذ   ٤-١١
  ةتغطية الصحية الشامللا  ٥-١١

  العاملون الصحيون المجتمعيون من مقدمي الرعاية الصحية األولية: الفرص والتحديات  •
   توفير الرعاية الصحية األولية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة  •

العــامــة لألمم المتحــدة المعني بــالتغطيــة التحضـــــــــــــــير لالجتمــاع الرفيع المســـــــــــــــتوى للجمعيــة   •
  الصحية الشاملة

  والبيئة وتغّير المناخصحة ال  ٦-١١
  النقص العالمي في األدوية واللقاحات وٕاتاحتهامعالجة   ٧-١١
متابعة االجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعنية بالمسائل المتعلقة   ٨-١١

  بالصحة
  مضادات الميكروباتمقاومة   •
  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها  •
  إنهاء السل  •

                                                            
  ر.بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرّ    ١
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  المسائل التقنية األخرى  -١٢
لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروســـــــــــــــات األنفلونزا والتوصـــــــــــــــل إلى اللقاحات  إطار التأهب  ١-١٢

  ١والفوائد األخرى
  المتدنيـة النوعيـة والمغشوشةآلية الدول األعضاء بشأن المنتجات الطبيـة   ٢-١٢
  ةموارد البشرية الصحيال  ٣-١٢
  تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين  ٤-١٢
  تسريع وتيرة التخّلص من سرطان عنق الرحم  ٥-١٢
  سالمة المرضى  ٦-١٢

  العالمي بشأن سالمة المرضىالعمل 
 ةواإلصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحيمياه ال   

    الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدريستئصال ا  ٧-١٢
  لمراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراضا  ٨-١٢
  
  

  اللجنة "ب"
  

  ٢افتتاح أعمال اللجنة  -٣١
  

األحوال الصـــــحية في األرض الفلســـــطينية المحتلة، بما فيها القدس الشـــــرقية، وفي الجوالن الســـــوري   -١٤
    المحتل

  المالية الشؤون  -١٥
  ٢٠١٩-٢٠١٨نبذة عن الوضع المالي: الميزانية البرمجية   ١-١٥
البيــانــات المــاليــة المراجعــة  ، بمــا في ذلــك٢٠١٩-٢٠١٨للفترة  المــاليالبرمجي و المنظمــة تقرير   ٢-١٥

  ٢٠١٨  لعام
تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حالة   ٣-١٥

  من الدستور ٧تطبيق أحكام المادة حد يبرر 
                                                            

لمدير العام عقب مشــاركته في إلى ا المقدمتقريره المعني بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة في  الفريق االســتشــاريكان    ١
(ب) ونظره ٨)١٠(٧٠ج ص ع ر اإلجرائيبشـــأن تنفيذ المقر  ٢٠١٨تشـــرين األول/ أكتوبر  ١٦و ١٥المعقودة يومي المشـــاورة 

ــجع  ،فيه ــ ــ ــ إلى النظر في إدراج بند في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة المجلس التنفيذي على "أن يدعو  المدير العامقد شــ
ـــأن ــ ـــحة ال" بشــ ـــــحة العالمية " لتنفيذ بروتوكول ناغوياعمومية اآلثار المترتبة على الصــــ في جدول األعمال المؤقت لجمعية الصــ

  في الرابط اإللكتروني التالي:  الذي يمكن االطالع عليه االستشاريفريق المن تقرير  ٥٢انظر الفقرة . ينالثانية والسبع
.https://www.who.int/influenza/pip/AGMR_Oct2018.pdf?ua=1 

  ر.بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرّ    ٢
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  [ إن ُوِجدت ] الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات  ٤-١٥
  جدول تقدير االشتراكات  ٥-١٥
  اشتراكات الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة [ إن ُوِجدت ]تقدير   ٦-١٥
  الالئحة المالية والنظام المالي [ إن ُوِجدت ]تعديالت   ٧-١٥

  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  -١٦
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١-١٦
  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٢-١٦
  التقدم الُمحرز في تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات الخارجية والداخلية  ٣-١٦
  مراجع الحسابات الخارجيعيين ت  ٤-١٦

  شؤون العاملين  -١٧
  البشريةالتقرير السنوي عن الموارد   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
  تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  ٥-١٧
  

  اإلدارية والتنظيمية ومسائل تصريف الشؤون الشؤون  -١٨
عمليات إصـــــالح المنظمة، بما فيها برنامج عمل التحّول، وتنفيذ إصـــــالح منظومة األمم المتحدة   ١-١٨

  اإلنمائية
  ةم عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالميتقيي  ٢-١٨
  التعّددية اللغوية  ٣-١٨
  [ إن ُوِجدت ] المنظمات الحكومية الدوليةاالتفاقات الُمبرمة مع   ٤-١٨

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

  
  مسائل للعلم  -٢٠

أوجه التآزر بين جمعية الصـــــــــــــحة العالمية ومؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصـــــــــــــحة تعزيز   ١-٢٠
  العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية  ٢-٢٠
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  التقارير المرحلية  ٣-٢٠
  

(القرار  ٢٠٣٠-٢٠١٦بشــــــــــــــــــأن المالريــــا  والغــــايــــات التقنيــــة العــــالميــــةة االســـــــــــــــتراتيجيــــ  :ألف
  ))٢٠١٥( ٢-٦٨ع  ص  ج

  ))٢٠١٦( ٢١-٦٩ع  ص  ج (القرار التصدي لعبء الورم الفطري  :باء

  ))٢٠١١( ١٦-٦٤ع  ص  ج استئصال داء التنينات (القرار  :جيم
  

  ))٢٠٠٧( ٢١-٦٠ج ص عقرار (ال التخلص من اضطرابات عوز اليود بشكل دائم  :دال

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

اســـــــــــــتراتيجية دمج تحليل المســـــــــــــائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس في عمل المنظمة   :واو
  ))٢٠٠٧( ٢٥-٦٠ع  ص  ج (القرار

 العمل من أجل ضـــمان التغطية الشـــاملة للتدخالت في مجال صـــحة األم والوليد والطفل  :زاي
  ))٢٠٠٥( ٣١-٥٨ع  ص  ج (القرار

  ))٢٠١٤( ١٠-٦٧ع  ص  ج (القراربشأن صحة المواليد  خطة العمل  :حاء

دور قطاع الصـــــــــــــــحة في النهج االســـــــــــــــتراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية من أجل   طاء:
 )٢٣(٧٠ع  ص  ج المقرر اإلجرائي(ومــــا بعــــده  ٢٠٢٠تحقيق الهــــدف المنشـــــــــــــــود لعــــام 

)٢٠١٧((  

  ))٢٠١٤( ٢٠-٦٧ع  ص  ج (القرارتعزيز نظم تنظيم المنتجات الطبية   :ياء

  ))٢٠٠٧( ١٦-٦٠ع  ص  ج (القرارفي استعمال األدوية على نحو رشيد  التقدم المحرز  :كاف

  ))٢٠١٤( ١٨-٦٧ج ص عالقرار (طب التقليدي (الشعبي) ال  :الم
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  ٢الملحق 
  

  المبدئي يوميالزمني الجدول ال
  ية والسبعينثانال لجمعية الصحة العالمية

  
"اللجنة   الجلسات العامة ٢٠١٩أيار/ مايو  أ   لجان أخرى  اللجنة "ب"  "

          ٢٠ ،االثنين
  ٩,٣٠الساعة 

  
  
  
  

ــاح -١ ــالافتتـــ ــةأعمـــ جمعيـــ
  الصحة

ـــة أوراق  ١-١ ــ ــ ــنـ ــيــــن لــــجــ ــيــ ــعــ تــ
  االعتماد

  انتخاب الرئيس ٢-١
ــاب نواب الرئيس  ٣-١ ــ ــ انتخــ

ــــي  ـــ ــ ــ ـــ ــة ورئيســ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ الخمسـ
ـــيتين  ــ ــ ـــ ــ ــ اللجنتين الرئيســـ

  وٕانشاء اللجنة العامة

- 
  

-  
  

-  
  

   ١٠‚٣٠الساعة 
اختتام أعمال لدى 

الجزء الرفيع 
  المستوى

  

 الجزء الرفيع المستوى
  
  
…  

- 
  
  
…  

-  
  
  
…  

-  
  اللجنة العامة

  
…  

  -  - - كلمة الرئيس -  ١٤‚٣٠الساعة 
جــدول األعمــالاعتمــاد ٤-١ 

وتـــوزيـــع الـــبـــنـــود عـــلـــى 
  اللجنتين الرئيسيتين

     

المجلس التنفيــذيتقرير -٢ 
ــة  ـــ ـــالثـــ ــ ــه الثـــ ــ عن دورتيــــ
ــة  ـــائــ ـــد المـ واألربعين بعـ
والرابعـــة واألربعين بعـــد 

 المائة
  كلمة المدير العام  -٣
  مناقشة عامة  -

     

ــال   -١٠     ــ ـــ ـــاح أعــمـ ــ ــ افــتــتـ
  اللجنة

المسائل   -١١
االستراتيجية ذات 

  األولوية

  
  

  
  
-  
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"اللجنة   الجلسات العامة ٢٠١٩أيار/ مايو  أ   لجان أخرى  اللجنة "ب"  "
         ٢١الثالثاء،
 كلمة المدير العام  -٣  ٩‚٠٠الساعة

  مناقشة عامة (تابع)  -
المسائل -١١

االستراتيجية ذات 
  (تابع) األولوية

 

-  -  

  
  ١٤,٠٠الساعة 

…  …  …    
لجنة أوراق 
  االعتماد

 كلمة ضيف الجمعية  -٤  ١٤,٣٠الساعة
  كلمة المدير العام  -٣
  (تابع)مناقشة عامة   -

المسائل -١١
االستراتيجية ذات 

  (تابع) األولوية

-  
-  

-  
-  

         ٢٢،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

  
  
  
  
  
  
  
  
  

اللجنة العامة       ١٧,٣٠الساعة
(قائمة 

انتخاب 
أعضاء 
المجلس 
  التنفيذي)
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"اللجنة   الجلسات العامة ٢٠١٩أيار/ مايو  أ   لجان أخرى  اللجنة "ب"  "
   ٢٣الخميس، 

 
        

  ٩‚٠٠الساعة 
  و

  ١٤‚٣٠الساعة 

المسائل   -١١ -
االستراتيجية ذات 

  األولوية
  

  الشؤون المالية -١٥
شؤون مراجعة   -١٦

الحسابات 
  والمراقبة

-  

    
        ٢٤، الجمعة
  ٩‚٠٠الساعة 

  و
  ١٤‚٣٠الساعة 

 الجوائز -٧
انتخاب أعضاء   -٦

  المجلس التنفيذي

- -  -  

تقارير اللجنتين -٨ 
   الرئيسيتين

     

المسائل التقنية  -١٢ - 
  األخرى

  

  شؤون العاملين -١٧
اإلدارية الشؤون  -١٨

والتنظيمية ومسائل
 تصريف الشؤون

-  

        ٢٥ السبت،
المسائل التقنية  -١٢   ٩,٠٠الساعة 

  (تابع) األخرى
  

التعاون داخل  -١٩
منظومة األمم 
المتحدة ومع 

سائر المنظمات 
  الحكومية الدولية

  مسائل للعلم -٢٠
  

  
-  

   ٢٧ثنين، الا
  ٩‚٠٠الساعة 

  و
  ١٤‚٣٠الساعة 

  
المسائل التقنية   -١٢

  (تابع) األخرى
  

  
 مسائل للعلم -٢٠

  (تابع)
  

  

  ٢٨الثالثاء، 
  ٩‚٠٠الساعة 

  و
  ١٤‚٣٠الساعة 

  
 وضع القرارات  -

 والمقررات اإلجرائية
والتقارير في 

  صيغتها النهائية

  
وضع القرارات   -

والمقررات 
والتقارير اإلجرائية 

في صيغتها 
  النهائية

  

تقارير اللجنتين -٨ 
  (تابع) الرئيسيتين

اختتام أعمال جمعية  -٩
 الصحة

     

=     =     =  


