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  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٣الدورة الخامسة والعشرون بعد المائة للمجلس التنفيذي، السبت 
  

عقب قرار تقصير مدة جمعية الصحة العالمية الثانية والستين، وألغراض عملية ستعقد الدورة الخامسة والعشرون بعـد                 
 ٢٠٠٩مايو  /  أيار ٢٣وسيفتتح المجلس التنفيذي أعماله يوم السبت       . ١٨لقاعة  المائة للمجلس التنفيذي في قصر األمم في ا       

  :نرجو مالحظة الترتيبات اإلدارية التالية.  صباحاًفي الساعة التاسعة والنصف
يرجى من السادة المندوبين التفضل بإرسال أوراق االعتماد الخاصة بهم إلى مكتب األجهـزة الرئاسـية                 :دأوراق االعتما 

  .، في أقرب وقت ممكن)٠ ٢٢ ٧٩١ ٤١٧٣: لفاكس رقمعلى ا(
 والموجودة بجـوار    العيون الخاصة بأسماء بلدانهم   ستكون الوثائق متاحة ألعضاء المجلس التنفيذي في          :الوثائق

  . في قصر األمم١٥ و١٣منضدة الوثائق، بين البوابتين رقم 
لي المنظمات والدول األعـضاء المـدعوين       تصدر شارات أعضاء المجلس وبدالئهم ومستشاريهم وممث        :التسجيل

 ٢٠٠٩مايو  /  أيار ٢٢ في قصر األمم، يوم الجمعة،       ١٥ و ١٣للحضور، بمكتب التسجيل بين البوابتين      
  .١٧,٠٠ إلى الساعة ١٠,٠٠من الساعة 

  .الدورة حتى نهاية ٧,٣٠من الساعة  للمنظمةمايو في المقر الرئيسي /  أيار٢٣سيتم التسجيل في يوم السبت الموافق 
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  برنامج عمل جمعية الصحة  :أوال
  

  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢١، الخميسليوم 
  

 ٩‚٠٠الساعة  -قاعة الجمعية    العامة السادسةالجلسة 

  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  ٨البند 

  "أ"مسودة التقرير األول للجنة   -

، وتحتـوي علـى قـرار واحـد         ٦٢/٤٨ج) مسودة(الوثيقة    
  :بعنوان

   العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهمايتوق  -  

 فور رفع الجلسة العامة -١٨القاعة   "أ" للجنة الثامنةالجلسة 

الميزانية البرمجية بما في ذلك  ،الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل   )تابع (١١البند 
  ٢٠١١-٢٠١٠المقترحة 

  ٢٠١١-٢٠١٠للنظر في قرار فتح أبواب االعتماد للفترة المالية   

  MTSP/2008-2013 (Amended (draft))الوثائق   
PPB/2010-2011٦٢/٤ وج١ إضافة ٦٢/٤ وج٦٢/٤، وج 

  ١ورقة مؤتمر رقم / أ /٦٢ وج٢إضافة 

  المسائل التقنية والصحية  )تابع (١٢البند 

تبادل فيروسـات األنفلـونزا     : التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة     -  )تابع( ١-١٢البند 
  ى اللقاحات والفوائد األخرىوالتوصل إل

ورقة مؤتمر / أ/ ٦٢ وج١ إضافة ٦٢/٥ وج٦٢/٥الوثائق ج
  ٢رقم 

    وإذا سمح الوقت

  الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تعزيز النظم الصحية  -  )تابع (٤-١٢البند 

 ٨ق١٢٤ت م، القـرارين    ١/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ت مالوثيقة    
ورقة / أ/ ٦٢ج و ٨/ج٦٢؛ والوثائق   ٧، الملحق   ٩ق١٢٤ت مو

  ٦ورقة مؤتمر رقم / أ/ ٦٢ وج٥مؤتمر رقم 
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 "أ" في اللجنة ١١فور االنتهاء من مناقشة البند  - ١٧القاعة   "ب" للجنة الثالثةالجلسة 

  "ب" التقرير األول للجنة مسودة  _

، وتحتوي على سـبعة قـرارات معنونـة         ٦٢/٥٠ ج )مسودة(الوثيقة    
  :كالتالي

 الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس األحوال  -  
  الشرقية وفي الجوالن السوري المحتل

التقرير المالي المبدئي غير المراجع عن حسابات المنظمة لعام   -
٢٠٠٨  

األعضاء  حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول  -
 ٧أحكام المادة المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق 

 من الدستور
 ٢٠١١-٢٠١٠جدول تقدير االشتراكات   -
  الالئحة المالية والنظام المالي علىتعديالت  -
 تعديالت على النظام األساسي للموظفين  -
مرتبات الموظفين في الوظائف غير المحددة الدرجات والمدير   -

  العام

  :ومقرر إجرائي واحد بعنوان

لمعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة تعيين ممثلين في لجنة ا  -
  العالمية

  "أ" من اللجنة فرعية مرحلةبنود : المسائل التقنية والصحية  )تابع (١٢البند 

االستراتيجية وخطـة   : الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية      -  ٨-١٢البند 
  العمل العالميتان

 ٢ة   إضاف ٦٢/١٦ وج ١ إضافة   ٦٢/١٦ وج ٦٢/١٦الوثائق ج   
  ٤ورقة مؤتمر رقم / أ/ ٦٢ وج٣ إضافة ٦٢/١٦وج

توقي ومكافحة السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد   -   ٩-١٢البند 
  المقاومة لألدوية

ورقة / أ/ ٦٢ وج١ إضافة ٦٢/٢٠ وج٦٢/٢٠الوثائق ج  
  ٣مؤتمر رقم 

 ١٤‚٣٠الساعة  - ١٨القاعة   "أ" للجنة التاسعةالجلسة 

  المسائل التقنية والصحية  )ابعت (١٢البند 

  الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تعزيز النظم الصحية  -  )تابع (٤-١٢البند 

 ٨ق١٢٤ت م، القـرارين    ١/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ت مالوثيقة    
ورقة / أ/ ٦٢ وج ٨/ج٦٢؛ والوثائق   ٧، الملحق   ٩ق١٢٤ت مو

  ٦ورقة مؤتمر رقم / أ/ ٦٢ وج٥مؤتمر رقم 
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  اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة  -  )ابعت (٥-١٢البند 

، ٦ق١٢٤ت م، القـرار    ١/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ت مالوثيقة    
  ٧ورقة مؤتمر رقم / أ/ ٦٢  وج٦٢/٩، والوثيقة ج٧الملحق 

  
 ١٤,٣٠الساعة  -١٧القاعة   "ب" للجنة الرابعةالجلسة 

  "أ"حلة من اللجنة  بنود فرعية مر:المسائل التقنية والصحية  )تابع (١٢البند 

     التقارير المرحلية الخاصة بالمسائل التقنية والصحية-  ١٠-١٢البند 

  ٦٢/٢٣الوثيقة ج  

آلية للسيطرة على المخاطر المحتملـة المحدقـة     : شلل األطفال   :ألف  
  )١-٦١ع ص جالقرار (بعملية االستئصال 

القـرار  (تدمير مخزونات فيروس الجدري     : استئصال الجدري   :باء
  )١-٦٠ع ص ج

المالريا، بما في ذلك اقتراح بتكريس يـوم عـالمي للمالريـا              :جيم
  )١٨-٦٠ع ص جالقرار (

تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصيات فريق العمـل العـالمي            :دال
المعني بتحسين التنسيق بين المؤسسات المتعـددة األطـراف         

  القرار(والجهات المانحة الدولية في مجال األيدز 
  )١٢-٥٩ع ص ج  

  القرار(توقي ومكافحة األمراض المنقولة جنسياً   :هاء
  )١٩-٥٩ع ص ج  

  )٢٧-٦٠ع ص جالقرار (تعزيز نُظم المعلومات الصحية   :واو

العمل من أجل ضمان التغطية الشاملة للتدخالت فـي مجـال             :زاي
  )٣١-٥٨ع ص جالقرار (صحة األم والوليد والطفل 

واإلجراءات المتعلقـة بنـوع     استراتيجية لدمج تحليل المسائل       :حاء
  )٢٥-٦٠ع ص جالقرار (الجنس في عمل المنظمة 

  )١٦-٦٠ع ص جالقرار (استعمال األدوية على نحو رشيد   :طاء

  )٢٠-٦٠ع ص جالقرار (أدوية أفضل لعالج األطفال   :ياء

  )٢٩-٦٠ع ص جالقرار (التكنولوجيات الصحية   :كاف

  )١٢-٦١ع ص جالقرار : (التعددية اللغوية  :الم
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 ١٧,٠٠الساعة  –قاعة الجمعية    العامة السابعةالجلسة 

  الجوائز  ٧البند 

  ٦٢/٤١الوثيقة ج  

  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  ٦البند 

  ٦٢/٤٩الوثيقة ج  

  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  ٨البند 

  "ب"مسودة التقرير األول للجنة   _

عة قـرارات معنونـة     ، وتحتوي على سـب    ٦٢/٥٠ ج )مسودة(الوثيقة    
  :كالتالي

األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس   -  
  الشرقية وفي الجوالن السوري المحتل

التقرير المالي المبدئي غير المراجع عن حسابات المنظمة لعام   -
٢٠٠٨  

األعضاء  حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول  -
 ٧في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة المتأخرة 

 من الدستور
 ٢٠١١-٢٠١٠جدول تقدير االشتراكات   -
  الالئحة المالية والنظام المالي علىتعديالت  -
 تعديالت على النظام األساسي للموظفين  -
مرتبات الموظفين في الوظائف غير المحددة الدرجات والمدير   -

  العام

  : بعنوانواحدومقرر إجرائي 

تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة   -
  العالمية

  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٢الجمعة، 
  

  "ب"اللجنة   "أ"اللجنة   الجلسة العامة  الساعة

  الجلسة الخامسة  العاشرةالجلسة     ٩‚٠٠

  السادسةالجلسة   الحادية عشرةالجلسة     ١٤,٣٠

" أ"لجنتين  فور اختتام أعمال ال   
  "ب"و

      الجلسة العامة الثامنة
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 ٩,٠٠الساعة   "أ" للجنة العاشرةالجلسة 

  االنتهاء من مناقشة أي بنود تظل مفتوحة  

  وضع اللمسات األخيرة على القرارات والتقارير  -

 ٩,٠٠الساعة   "ب" للجنة الخامسةالجلسة 

  وضع اللمسات األخيرة على القرارات والتقارير  -

 ١٤,٣٠الساعة   "أ"للجنة  الحادية عشرةسة الجل

  وضع اللمسات األخيرة على القرارات والتقارير  -

 ١٤,٣٠الساعة   "ب" للجنة السادسةالجلسة 

  وضع اللمسات األخيرة على القرارات والتقارير  -

 "ب"و" أ"فور اختتام أعمال اللجنتين   الجلسة العامة الثامنة

  ئيسيتين تقارير اللجنتين الر  ٨البند 

  اختتام أعمال الجمعية  ٩البند 
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  الجلساتعن تقرير   :ثانياً
  

  
    الخامسةالجلسة العامة 

  ) سري النكا (دي سيلفاالسيد نيمال سيريباال   :الرئيس   
   الثانية والستينالعالميةرئيس جمعية الصحة       

  مناقشة عامة   -  )تابع (٣البند 

 المنبـر منـدوبي     على ودعا   ٣س فتح باب المناقشة حول البند       أعاد الرئي   
جيبوتي وبلجيكا والعراق وكولومبيـا والـيمن وإريتريـا وسـان تـومي             

  . لشتي-بي وتيموريوبرينس

    "أ" للجنة الخامسة الجلسة
  )المكسيك(مينسيس غونزاليز . الدكتور ف:  الرئيس  

  "أ"مسودة التقرير األول للجنة   -

 قراءة   إلى  ]تركيا [السيدة سيويم آيدين    رئيس الجلسة ودعا المقرر     افتتح ال   
 وفيهـا قـرار     ٦٢/٤٨ج) مسودة(، الوثيقة   "أ" التقرير األول للجنة     مسودة
  :بعنوان

   توقي العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما-

ثم رد المستشار القانوني علـى األسـئلة وأدلـى          . وأخذ أحد الوفود الكلمة     
  .يضاحاتإلد من ابالمزي

  ".أ"وقد اعتمد كل من القرار ومسودة التقرير األول للجنة 

الميزانية البرمجيـة   بما في ذلك    الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل       -  ١١البند 
  ٢٠١١-٢٠١٠المقترحة 

فتح الرئيس باب المناقشة حول هذا البند، ودعا اللجنة إلـى النظـر فـي                 
وشـرح  . ١ورقة مؤتمر رقـم  / أ/ ٦٢الوثيقة جمشروع القرار الوارد في   

وردت األمانة على   .  وفداً ٢٤ممثل المجلس التنفيذي هذا البند، وأخذ الكلمة        
  .األسئلة التي طرحت والمسائل التي أثيرت

  .واقترح الرئيس تعليق المناقشة واستئنافها في اليوم الالحق

   للصحةاللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية  -  ٥-١٢البند 

فتح الرئيس باب المناقشة حول هذا البند الفرعي من جدول األعمال بالنظر              
/ ١٢٤/٢٠٠٩ت م بصيغته الـواردة فـي الوثيقـة         ٦ق١٢٤ت مفي القرار   

  .١/سجالت

.  وفـود  ١٠وشرح ممثل المجلس التنفيذي هذا البند الفرعي، وأخذ الكلمة          
  .ثم رفعت الجلسة. رواقترح أحد الوفود إدخال تعديالت على مشروع القرا
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    "ب" للجنة الخامسةالجلسة 
  )نيوزيلندا( ستيفن ماكرنان السيد:  الرئيس  

  افتتاح أعمال اللجنة  ١٣البند 

 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية انتخبـت هـذه           ٣٤طبقاً للمادة     
والـسيد فيكتـورز   ) إندونيـسيا (اللجنة الدكتور أونتونغ سوسينو سوتارجو     

) جامايكـا (نائبين للرئيس، والدكتورة غريس ألن يونـغ        ) التفيا(سونز  جاك
  .مقرراً

األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية            ١٤البند 
  وفي الجوالن السوري المحتل

 حول هذا البند ودعا مندوب مصر إلـى شـرح           فتح الرئيس باب المناقشة     
األحـوال  : ١ورقة مؤتمر رقم    / ب/٦٢ في الوثيقة ج   مشروع القرار الوارد  

الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس الـشرقية وفـي             
  .الجوالن السوري المحتل

.  وفداً الكلمة لمناقشة هذا البند ثم المراقب ممثل فلـسطين          تسعة عشر وأخذ    
  .ودعي ممثل من األونروا إلى أخذ الكلمة

وكانـت  .  من النظام الداخلي تم التصويت بنداء األسـماء        ٧٢وطبقاً للمادة     
 أصوات معارضة وامتنـاع خمـسة       ٦ صوتاً مؤيداً و   ٩٢نتيجة التصويت   

  .وقد اعتمد مشروع القرار. وفود عن التصويت

  . من النظام الداخلي٧٥وشرحت ستة وفود تصويتها بموجب المادة   

 وآذربيجـان   والنمـسا را   أفغانستان والجزائـر وأنـدو     :األصوات المؤيدة   
والبحرين وبنغالديش وبلجيكا وبوتـان والبوسـنة والهرسـك والبرازيـل           
وبروني دار الـسالم وبلغاريـا وبوركينـا فاصـو والـصين والكونغـو              

 وكوبا وقبرص والجمهوريـة التـشيكية والـدانمرك    وكوستاريكا وكرواتيا 
اليونـان  ومصر وإستونيا وإثيوبيا وفنلنـدا وفرنـسا وغـابون وألمانيـا و     

وغواتيماال وهندوراس وهنغاريا وأيسلندا والهند وإندونيـسيا وجمهوريـة         
إيران اإلسالمية والعراق وأيرلندا وإيطاليـا وجامايكـا واليابـان واألردن           
والكويت والتفيا ولبنان وليبيريا والجماهيرية العربيـة الليبيـة وليتوانيـا           

اكو والمغرب وناميبيا   نوولكسمبرغ وماليزيا وملديف ومالطة والمكسيك وم     
وهولندا ونيكاراغوا والنرويج وعمان وباكستان وبنما وباراغواي وبيـرو         
والفلبين والبرتغال وقطر وجمهورية كوريا ورومانيا واالتحـاد الروسـي          

وجنوب والمملكة العربية السعودية والسنغال وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا        
أفريقيا وسري النكا والسودان والسويد وسويـسرا والجمهوريـة العربيـة           

اإلمـارات  والسورية وتايلند وتوغو وتونس وتركيا وأوغنـدا وأوكرانيـا          
العربية المتحدة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية           

  .وجمهورية فنزويال البوليفارية واليمن
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 أستراليا وكندا وإسرائيل ونيوزيلنـدا وبـابوا غينيـا          :األصوات المعارضة   
  .الجديدة والواليات المتحدة األمريكية

 جزر البهاما وجزر كوك والـسلفادور وسـاموا         :الممتنعون عن التصويت    
  .وسنغافورة

ألبانيا وأنغوال وأنتيغوا وبربودا وأرمينيا وبربادوس وبـيالروس        : الغائبون  
 المتعددة القوميات وبتسوانا وبوروندي وكمبوديـا       وبليز وبنن ودولة بوليفيا   

والكاميرون والرأس األخضر وتشاد وشيلي وكولومبيـا وكـوت ديفـوار           
وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجيبوتي والجمهورية الدومينيكيـة        

 وغينيا االستوائية وإريتريا وفيجي وجورجيا وغانـا وغرينـادا          وإكوادور
 وكازاخـستان وكينيـا وكيريبـاتي وقيرغيزسـتان         وغينيا وغيانا وهايتي  

وجمورية الو الديمقراطية الشعبية وليسوتو ومدغـشقر ومـالوي ومـالي           
وجزر مارشال وموريتانيا وموريشيوس وواليات ميكرونيزيـا الموحـدة         
ومنغوليا والجبل األسود وموزامبيق وميانمار ونـاورو ونيبـال والنيجـر           

وفا ورواندا وسانت كيتس ونيفيس وسانت      ونيجيريا وبولندا وجمهورية مولد   
لوسيا وسان فنسنت وغرينادين وسان مارينو وسـان تـومي وبرينـسيبي            
وسيشيل وسيراليون وأسبانيا وسورينام وسـوازيلند وجمهوريـة مقدونيـة          

 لـشتي وتونغـا وترينيـداد وتوبـاغو         -اليوغوسالفية الـسابقة وتيمـور    
تحدة وأوروغواي وأوزبكستان   وتركمانستان وتوفالو وجمهورية تنزانيا الم    

  .وفانواتو وفييت نام وزامبيا وزمبابوي

  "أ"السادسة للجنة الجلسة 

  )المكسيك(مينسيس غونزاليز . الدكتور ف:  الرئيس  

  المسائل التقنية والصحية  ١٢البند 

     اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة-  )تابع (٥-١٢البند 

 وفداً إلـى    ٢٧ف المناقشة حول هذا البند الفرعي ودعا        أعلن الرئيس استئنا    
  .مواصلة المناقشة

 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية أعطى الرئيس         ٤٨وطبقاً للمادة     
  .الكلمة لممثل المنظمة الدولية للهجرة

 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية أعطى الرئيس         ٤٩وطبقاً للمادة     
  .ثلي منظمتين غير حكوميتينالكلمة لمم

  .وردت األمانة على األسئلة المطروحة وقدمت المزيد من اإليضاحات  

وسوف تصدر  . ٦ق١٢٤ت موظهرت عدة اقتراحات لتعديل مشروع القرار         
  .في جلسة الحقة" أ"هذه التعديالت على شكل ورقة مؤتمر لتناقشها اللجنة 
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  ائية لأللفية المتعلقة بالصحةرصد تحقيق المرامي اإلنم  -  ٦-١٢البند 

. أعطى الرئيس الكلمة لممثل المجلس التنفيذي الذي قدم بعـض الـشروح             
ودعا الرئيس اللجنة إلى اإلحاطة علمـاً بـالتقرير الـوارد فـي الوثيقـة               

  .٦٢/١٠ج

وأعلـن  .  وفداً الكلمة  ٢٦ثم فتح باب المناقشة حول هذا البند الفرعي فأخذ            
ذا البند الفرعي سيستأنف في الجلسة الالحقة التـي         الرئيس أن النظر في ه    

  "أ"ستعقدها اللجنة 

  "ب"الجلسة الثانية للجنة 

  )يوزيلندان(السيد ستيفن ماكرنان     :الرئيس  

  مسائل البرنامج والميزانية  ١٥البند 

  تقييم األداء: ٢٠٠٧-٢٠٠٦  الميزانية البرمجية -  ١-١٥البند 

 وطلب إبداء التعليقات، فأخذ وفدان الكلمة لمناقشة        افتتح الرئيس هذه الجلسة     
  .ثم أحاطت اللجنة علماً بالتقرير. هذا الموضوع

  تقرير مبدئي: ٢٠٠٩-٢٠٠٨   تنفيذ الميزانية البرمجية -  ٢-١٥البند 

 التابعة للمجلس التنفيذي، إلى     نة البرنامج والميزانية واإلدارة   دعي رئيس لج    
شات التي أجرتها لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة       بالمناق" ب"إفادة اللجنة   

وردت األمانـة علـى     . وأخذ الكلمة ثالثة وفـود    . حول هذا البند الفرعي   
  .وأحاطت اللجنة علماً بالتقرير. األسئلة المطروحة

  مسائل مراجعة الحسابات والمراقبة  ١٦البند 

    تقرير مراجع الحسابات الداخلي-  

رنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي، إلى       دعي رئيس لجنة الب     
بالمناقشات التي أجرتها لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة       " ب"إفادة اللجنة   

وأحاطـت اللجنـة علمـاً      . وأخذ وفد واحد الكلمة   . حول هذا البند الفرعي   
  .بالتقرير

  المسائل المالية  ١٧البند 

  ٢٠٠٨الي المبدئي غير المراجع عن حسابات المنظمة لعام    التقرير الم-  ١-١٧البند 

دعي رئيس لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي، إلى            
بالمناقشات التي أجرتها لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة       " ب"إفادة اللجنة   

  .وأحاطت اللجنة علماً بالتقرير. حول هذا البند الفرعي
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حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة        -  ٣-١٧ند الب
   من الدستور٧في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

أنهت أمانة المنظمة إلى علم اللجنة أن تشاد والـسودان قـدما مـدفوعات                
روع القـرار   واعتمدت اللجنة مـش   . وينبغي بالتالي تعديل مشروع القرار    

  .بصيغته المعدلة

    التقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي-  ٢-١٧البند 

دعا الرئيس مدير مكتب المراجعة الخارجية للحسابات إلى شرح التقريـر             
ثم دعـي رئـيس لجنـة البرنـامج         . المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي   

بمناقشات " ب" إفادة اللجنة والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي، إلى       
وأخـذ وفـدان    . لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة حول هذا البند الفرعي       

  .وأحاطت اللجنة علماً بالتقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي. الكلمة

  ٢٠١١-٢٠١٠  جدول تقدير االشتراكات -  ٥-١٧البند 

فأخـذ وفـد    . لتعليق عليه فتح الرئيس باب المناقشة حول هذا البند وطلب ا          
واعتمـدت اللجنـة    . وردت األمانة على األسئلة التي طرحها     . واحد الكلمة 

جـدول تقـدير     بعنـوان    ٦٢/٣١مشروع القرار الوارد فـي الوثيقـة ج       
  .٢٠١١-٢٠١٠االشتراكات 

     تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي-  ٧-١٧البند 

واعتمـدت  . بند وطلب التعليق عليـه    فتح الرئيس باب المناقشة حول هذا ال        
  .١٠ق١٢٤ت ماللجنة مشروع القرار 

  شؤون العاملين  ١٨البند 

  التقرير السنوي:   الموارد البشرية-  ١-١٨البند 

أحاطـت  و. فتح الرئيس باب المناقشة حول هذا البند وطلب التعليق عليـه            
  .اللجنة علماً بالتقرير

  لمدنية الدولية  تقرير لجنة الخدمة ا-  ٢-١٨البند 

وأخـذ وفـد    .  عليه  وطلب التعليق   حول هذا البند   فتح الرئيس باب المناقشة     
ثم أحاطـت اللجنـة     . األسئلة المطروحة وردت األمانة على    . واحد الكلمة 
  .علماً بالتقرير

    تعديالت على النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين-  ٣-١٨البند 

واعتمـدت  . حول هذا البند وطلب التعليق عليـه      فتح الرئيس باب المناقشة       
تعديالت النظام األساسي   بخصوص   ١٥ق١٢٤ت م القرار   ياللجنة مشروع 

مرتبات الموظفين في الوظائف     بخصوص   ١٦ق١٢٤ت م والقرار   للموظفين
  . غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام
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عدية لمـوظفي األمـم     تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقا       -  ٤-١٨البند 
  المتحدة

وأخـذ وفـد    . فتح الرئيس باب المناقشة حول هذا البند وطلب التعليق عليه           
وأحاطت اللجنة علماً   . األسئلة المطروحة وردت األمانة على    . واحد الكلمة 

  .بالتقرير

  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٥-١٨البند 

ح الرئيس باب المناقشة حول هذا البند ودعا اللجنة إلى النظر في تعيـين              فت  
واعتمدت اللجنة  .  في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي المنظمة      شخصيتين

ـ . هعـضواً، والـدكتور     ) عمان (علي جعفر محمد  ترشيح الدكتور    يم يس
  .٢٠١٢مايو / بديالً له لمدة ثالث سنوات تنتهي في أيار) النرويج(

    "أ"الجلسة السابعة للجنة 

  )المكسيك(مينسيس غونزاليز .     الدكتور ف :الرئيس  

  المسائل التقنية والصحية  )تابع (١٢البند 

    رصد تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة-  )تابع (٦-١٢البند 

 عاود الرئيس فتح باب المناقشة حول هذا البند الفرعـي وأعطـى الكلمـة               
  .لثمانية وفود

 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية ألقـى ممثلـو           ٤٩وطبقاً للمادة     
  .خمس منظمات غير حكومية ببيانات

  .وبعدئذ دعا الرئيس األمانة إلى الرد على األسئلة المطروحة  

  .٦٢/١٠ اللجنة علماً بالتقرير الوارد في الوثيقة جوأحاطت  

  مناخ والصحة   تغير ال-  ٧-١٢البند 

وبعدئـذ أعطـى الـرئيس      . شرح ممثل المجلس التنفيذي هذا البند الفرعي        
وطلب وفد واحـد إدخـال تعـديالت علـى          . الكلمة لثمانية وعشرين وفداً   

  .مشروع القرار

 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية أعطى الرئيس         ٤٨وطبقاً للمادة     
 لجمعيات الصليب األحمـر والهـالل       الكلمة للمراقب ممثل االتحاد الدولي    

  .األحمر

 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية أعطى الرئيس         ٤٩وطبقاً للمادة     
  . الذي ألقى بياناًالكلمة لممثل منظمة غير حكومية

  .وردت األمانة على المسائل المطروحة  

  .٥ق١٢٤ت م علماً بالتقرير وبالقرار اللجنةوأحاطت   
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  األخرى جتماعاتاال: ثالثاً
  

  :عقد قبل جمعية الصحة وخاللهاتُنما إلى علم األمانة أن االجتماعات التالية س  
  

  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢١، الخميس
  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  ١٦القاعة 

  األفريقي في اإلقليم وزراء الصحةاجتماع 
  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  ٢٤القاعة 

  )النيجر(مراسم توقيع المبادرات ذات الصلة الشراكات الصحية الدولية 
  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  ٩القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط
  .ية والفرنسبالعربية واإلنكليزيةستوفر خدمات الترجمة الفورية 

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٤القاعة 

  اجتماع تنسيقي للمجموعة النوردية
  

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٢٣القاعة 

  اجتماع تنسيقي لمجموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٨القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم غرب المحيط الهادئ

  ١٤,٠٠-١٣,٠٠الساعة 
  ٩القاعة 

 الوطنية الخاصة بسياسات الصحة العالمية وقد ناقشت البرازيـل          الصكوك
  وسويسرا وتايلند والمملكة المتحدة بعض األمثلة

   ١٤,٣٠-١٣,٣٠الساعة 
  ٧القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي
  . واأللمانية والروسية والفرنسيةباإلنكليزيةستوفر خدمات الترجمة الفورية 

  ١٤,٣٠-١٣,٣٠ة الساع
  ٨القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم جنوب شرق آسيا

  ١٨,٠٠-١٧,٠٠الساعة 
  ٩القاعة 

جلسة إعالمية بشأن الجهات المستفيدة من الصندوق العالمي فـي غـرب            
  بناء على دعوة فقط .ووسط أفريقيا

  ١٩,٠٠-١٧,٣٠الساعة 
  ٨القاعة 

  " حلول جديدة؟–ى األدوية التوصل إل: "منظمة أطباء بال حدود

  ١٩,٠٠-١٧,٣٠الساعة 
  ٧القاعة 

 الشاملة لخدمات الـصحة     اإلتاحة: مائدة مستديرة عن الصحة اإللكترونية    "
  "في عصر المعلومات

  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية واألسبانية

  ١٩,٣٠-١٨,٠٠الساعة 
  ٢٤القاعة 

  " الصحية األوليةدور المجتمع المدني في تجديد الرعاية"
  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية واألسبانية
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  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٢، الجمعة
  ٩,٠٠-٨,٠٠الساعة 
  ١٦القاعة 

  األفريقي في اإلقليم وزراء الصحةاجتماع 
  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية باإلنكليزية والفرنسية

  ٨,٤٥-٨,١٥الساعة 
  ٩القاعة 

  اع وفود الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسطاجتم
  . والفرنسيةبالعربية واإلنكليزيةستوفر خدمات الترجمة الفورية 

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٤القاعة 

  اجتماع تنسيقي للمجموعة النوردية

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٢٣القاعة 

  اجتماع تنسيقي لمجموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى

  ٩,٠٠-٨,٣٠الساعة 
 ٨القاعة 

  اجتماع وفود الدول األعضاء في إقليم غرب المحيط الهادئ

  
  

  التبليغات: رابعاً
  

  المنتجات اإلعالمية لمنظمة الصحة العالمية 
  
ـ    و ١٥ و ١٣ البـوابتين  منظمة الصحة العالمية في قصر األمم بين         يقع متجر بيع مطبوعات     - ستقبل هـو ي

وتعرض فيه أحدث المنشورات والمواد اإلعالمية      . كل ترحيب أعضاء الوفود إلى جمعية الصحة العالمية ب      
 الـساعة    من أبوابهويفتح ذلك المتجر    . ٪٥٠الصادرة عن المنظمة ومكاتبها اإلقليمية وتباع بتخفيض قدره         

 الكتب التابع للمنظمة والواقع في مبنى       متجركما أن    . الجمعة إلى االثنين   من ١٧‚٠٠ وحتى الساعة    ٨‚٣٠
  .١٦‚٣٠ وحتى الساعة ٩‚٠٠ يفتح للمندوبين أيضاً من الساعة المقر الرئيسي

  
  البريد الشخصي

  
وممثلي المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مـع منظمـة الـصحة             المطلوب من السادة المندوبين     

ئل  إلى مكتب االستعالمات للحصول على بريدهم الشخصي وعلـى الرسـا           كل يوم أن يتفضلوا بالتوجه    العالمية  
  .التي تنتظرهم وعلى الدعوات الموجهة إليهم

  
  

  
=     =     =  


