
 منظمـة الصحـة العالميـة
 

   ١ تنقيح ٥٩/١ج   والخمسون   التاسعة  جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٦ مايو/ أيار ٢٣  جنيف، سويسرا  

  A59/1 Rev.1  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧-٢٢
  
  
  
  

  جدول األعمال
  

  الجلسات العامة
  
  افتتاح أعمال الجمعية  -١
  

  لجنة أوراق االعتمادتعيين   ١-١
  

  ة الترشيحاتانتخاب أعضاء لجن  ٢-١
  

  تقارير لجنة الترشيحات  ٣-١
  

  انتخاب الرئيس  •

  انتخاب نواب الرئيس الخمسة، ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين وإنشاء اللجنة العامة  •
  

  إقرار جدول األعمال وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيسيتين  ٤-١
  

  ٥٩/١الوثيقة ج
  
  شرة بعد المائة والسابعة عشرة بعد المائةتقريرا المجلس التنفيذي عن دورتيه السادسة ع  -٢
  

  ٥٩/٢الوثيقة ج
  
   ووك لي، المدير العام-كلمة الدكتور جونغ   -٣
  

  ٥٩/٣الوثيقة ج
  
  خطاب يلقيه أحد المدعوين  -٤
  
   ]حذف[   -٥
  
  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  -٦
  
  الجوائز  -٧
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  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  -٨
  
  اختتام أعمال الجمعية  -٩
  

  "أ"اللجنة 
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٠
  

  المسائل التقنية والصحية  -١١
  
تعزيز التأهب لجائحة األنفلونزا ومواجهتها، بما في ذلك تطبيق اللوائح الـصحية الدوليـة                ١-١١

)٢٠٠٥(  
  

 ٤ والملحــق  ٧ق١١٧م تالقــرار ، ١/ســجالت/ ١١٧/٢٠٠٦م ت الوثيقــة
  ٥٩/٥ وج٥٩/٤ج والوثيقتان

  
  ل شلل األطفالاستئصا  ٢-١١
  

والوثيقـة   ٤والملحـق    ١ق١١٧م ت القـرار   ،  ١/سجالت/ ١١٧/٢٠٠٦م ت  الوثيقة
   ٥٩/٦ج

  
  األيدز والعدوى بفيروسه  ٣-١١
  

 على خدمات الوقاية مـن األيـدز        الجميعمساهمة منظمة الصحة العالمية في حصول         •
  والعدوى بفيروسه والعالج والرعاية 

  
  ٥٩/٣٩الوثيقة ج

  
  دز والعدوى بفيروسهالتغذية واألي  •

  
والوثيقـة   ٤والملحـق    ٢ق١١٧م ت القـرار   ،  ١/ سجالت/ ١١٧/٢٠٠٦م ت  الوثيقة

   ٥٩/٧ج
  

تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصيات فريق العمل العالمي المعني بتحسين التنسيق بين              •
  المؤسسات الثنائية والجهات المانحة الدولية في مجال األيدز 

  
الوثيقـة  و ٤والملحـق    ٨ق١١٧م ت القـرار   ،  ١/سجالت/ ١١٧/٢٠٠٦م ت  الوثيقة

   ٥٩/٨ج
  
  
  
  

                                                           
  .     بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر١
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  فقر الدم المنجلي  ٤-١١
  

الوثيقـة  و ٤والملحـق    ٣ق١١٧م ت القـرار   ،  ١/سجالت/ ١١٧/٢٠٠٦م ت  الوثيقة
   ٥٩/٩ج

  
  تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري  ٥-١١
  

  ١ إضافة ٥٩/١٠ وج٥٩/١٠الوثيقتان ج
  

  ية العالمية بشأن توقي ومكافحة األمراض المنقولة جنسياًمسودة االستراتيج  ٦-١١
  

  ١ إضافة ٥٩/١١ وج٥٩/١١الوثيقتان ج
  
  الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  ٧-١١
  

الوثيقـة  و ٤والملحـق    ٤ق١١٧م ت القـرار   ،  ١/سجالت/ ١١٧/٢٠٠٦م ت  الوثيقة
   ٥٩/١٢ج

  
  ر الرباعي السنواتالتقري: تغذية الرضع وصغار األطفال  ٨-١١
  

  ٥٩/١٣الوثيقة ج
  
مساهمة منظمة الصحة العالمية في تنفيذ االستراتيجية الخاصة بصحة األطفال والمـراهقين              ٩-١١

  ونمائهم
  

  ٥٩/١٤الوثيقة ج
  
  التجارة الدولية والصحة  ١٠-١١
  

الوثيقـة  و ٤والملحـق    ٥ق١١٧م ت القـرار   ،  ١/سجالت/ ١١٧/٢٠٠٦م ت  الوثيقة
   ٥٩/١٥ج

  
  حقوق الملكية الفكرية  ١١-١١
  

  تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية  •
  

  ٢ إضافة ٥٩/١٦جو ١ إضافة ٥٩/١٦ وج٥٩/١٦ج الوثائق
  

  بأنشطة البحث والتطوير األساسية في المجال الصحي] اإلطار العالمي الخاص [   •
  

الوثيقـة  و ٤ والملحـق    ١٣ق١١٧تم  القرار  ،  ١/سجالت/ ١١٧/٢٠٠٦م ت  الوثيقة
   ٥٩/١٧ج
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  مشكلة تواجه النُظم الصحية في البلدان النامية: الهجرة الدولية للموظفين الصحيين  ١٢-١١
  

  ٥٩/١٨الوثيقة ج
  
  دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية  ١٣-١١

  
الوثيقـة  و ٤والملحـق    ٦ق١١٧م ت القـرار   ،  ١/سجالت/ ١١٧/٢٠٠٦م ت  الوثيقة

   ٥٩/١٩ج
  

  ومواجهتهاالتأهب لحاالت الطوارئ   ١٤-١١
  

  ١ إضافة ٥٩/٢٠ وج٥٩/٢٠الوثيقتان ج
  

  تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة  ١٥-١١
  

الوثيقـة  و ٤والملحـق    ٩ق١١٧م ت  القـرار    ،١/سجالت/ ١١٧/٢٠٠٦م ت  الوثيقة
   ٥٩/٢١ج

  
  سالمة المرضى  ١٦-١١

  
  ٥٩/٢٢الوثيقة ج

  
  تقارير مرحلية: تنفيذ القرارات  ١٧-١١
  

  ٥٩/٢٣الوثيقة ج
  

القـرار   ( والـصحـة  البـدني االستراتيجية العالمية بشأن النظـام الغـذائي والنـشاط            •
  )١٧-٥٧ع ص ج

  
  )١-٥٨ج ص عالقرار  (العمل الصحي فيما يتعلق باألزمات والكوارث  •

  
  )٢-٥٧ج ص عالقرار ( مكافحة داء المثقبيات األفريقي البشري  •

  
القـرار  ( األسرة والصحة في إطار الذكرى السنوية العاشرة للـسنة الدوليـة لألسـرة              •

  )١١-٥٧ع ص ج
  

مسودة استراتيجية تسريع التقدم نحو بلوغ المرامي والغايات اإلنمائية         : الصحة اإلنجابية   •
  )١٢-٥٧ج ص عالقرار  (الدولية

  
القـرار  (  الـصحي االجتمـاعي    التمويل الصحي المستدام والتغطية الشاملة والتـأمين        •

  )٣٣-٥٨ع ص ج
  

  )٢٥-٥٦ع ص جالقرار  (دور الترتيبات التعاقدية في تحسين أداء النُظم الصحية  •
  
  )١٢-٥٤ع ص جالقرار  (تعزيز التمريض والقبالة  •
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  "ب"اللجنة 
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٢
  

دس الشرقية وفي الجـوالن الـسوري       في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الق      األحوال الصحية     -١٣
  حليرتقرير م: المحتل

  
/ ٥٩ وج ٣/وثيقـة معلومـات   / ٥٩ وج ١/وثيقة معلومات / ٥٩ وج ٥٩/٢٤ ج الوثائق

  ٤/وثيقة معلومات
  

  ٢٠١٥-٢٠٠٦برنامج العمل العام الحادي عشر للحقبة   -١٤
  

  ٢ إضافة ٥٩/٢٥ وج١ إضافة ٥٩/٢٥ وج٥٩/٢٥ جالوثائق
  

  رمجية والمسائل الماليةمسائل الميزانية الب  -١٥
  

حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها               ١-١٥
   من الدستور٧إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
  ٢/وثيقة معلومات/ ٥٩ وج٥٩/٢٦ جالوثيقتان

  
  الترتيبات الخاصة بشأن تسوية المتأخرات  ٢-١٥

  
  ٥٩/٢٦الوثيقة ج

  
  تقييم األداء: ٢٠٠٥-٢٠٠٤الميزانية البرمجية   ٣-١٥

  
 ٥٩/٣٠وج PBPA/2004-2005 تانالوثيق

  
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤التقرير المالي عن حسابات المنظمة للمدة   ٤-١٥

  
  ٥٩/٢٩ وج١ إضافة ٥٩/٢٨ج و٥٩/٢٨الوثائق ج

  
   ]حذف[   ٥-١٥

  
   ]حذف[   ٦-١٥

  
  مسائل مراجعة الحسابات والمراقبة  -١٦

  
   بها نيابة عن المجلس التنفيذيير مراجع الحسابات الخارجي والتعليقات التي أدلتقري  ١-١٦

  
  ٥٩/٣١ وج٥٩/٢٨الوثيقتان ج

                                                           
  .   بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر١
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   بها نيابة عن المجلس التنفيذييتقرير مراجع الحسابات الداخلي والتعليقات التي أدل  ٢-١٦
  

  ٥٩/٣٣ وج٥٩/٣٢الوثيقتان ج
  

  ]حذف [   -١٧
  

  شؤون العاملين  -١٨
  

  التقرير السنوي: د البشريةالموار  ١-١٨
  

  ٥٩/٣٥الوثيقة ج
  

  تعديالت على النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين   ٢-١٨
  

 والوثيقـة   ٤ والملحـق    ١١ق١١٧م ت ، القرار   ١/سجالت/ ١١٧/٢٠٠٦م ت الوثيقة  
  ١ تصويب ١/سجالت/ ١١٧/٢٠٠٦ت م

  
  الصحة العالميةتعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة   ٣-١٨

  
  ٥٩/٣٦الوثيقة ج

  
التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلـك عمليـة                  -١٩

  إصالح األمم المتحدة
  

  ٥٩/٣٧الوثيقة ج
  

  النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  •
  

  ١ إضافة ٥٩/٤١ وج٥٩/٤١ جتانالوثيق
  

   النظام األساسيتعديالت :)لجنة دستور األغذية الدولي(ة الدستور الغذائي هيئ  -٢٠
  

  ٥٩/٣٨الوثيقة ج
  

حصيلة الدورة األولى لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحـة                -٢١
  التبغ

  
 ١ إضافة ٥٩/٤٠ وج٥٩/٤٠ جالوثيقتان

  
  إرسال الوثائق: ١٤ المادة :لميةالنظام الداخلي لجمعية الصحة العا  -٢٢

  
  ٥٩/٢٧جالوثيقة       

 
=    =    =  


