
א     א
  ١٢٠/٣٢م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٧ يناير/ الثاني كانون ١٥  المائة بعد العشرون  الدورة 
  EB120/32   من جدول األعمال المؤقت  ٤-٨البند 

  
  
  
  
  

  جدول األعمال المؤقت
  الستينلجمعية الصحة العالمية 

  
  

  تقرير من المدير العام
  

  
، يعد المجلس التنفيذي جدول األعمال المؤقـت لكـل          داخلي لجمعية الصحة   من النظام ال   ٤وفقاً للمادة     -١

 ١وترد فـي الملحـق      . دورة عادية من دورات جمعية الصحة بعد دراسة المقترحات المقدمة من المدير العام            
  .الستين المدير العام بشأن جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية التي قدمهاالمقترحات 

  
أن يـضع   "،  ٣٦-٣٢ج ص ع   في القـرار     ، جمعية الصحة العالمية الثانية والثالثون قد قررت       وكانت  -٢

جدوالً زمنياً يومياً أولياً لنظر جمعية الصحة في جدول أعمالها، وأن تقـوم اللجنـة العامـة                 التنفيذي  المجلس  
 مـسودة   ٢رد في الملحـق     وت". باستعراض هذا الجدول الزمني والموافقة عليه، وتعديله بالتالي عند االقتضاء         

  .الستين جدول زمني يومي مبدئي لجمعية الصحة العالمية
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  :قد يرغب المجلس التنفيذي في إقرار مشروع المقرر اإلجرائي التالي  -٣
  

 المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير المدير العام عن جدول األعمال المؤقـت لجمعيـة                 
 جمعية الصحة العالمية    عقدتُبأن   السابق القاضي    بمقرره اإلجرائي  وإذ يذكِّر    ١،الستينالصحة العالمية   

وتختـتم  ، ٢٠٠٧مايو / أيار ١٤يوم االثنين الموافق    أعمالها  أن تفتتح   و في قصر األمم بجنيف      الستون
ل األعمـال المؤقـت      على جدو  وافق ٢٠٠٧،٢مايو  /  أيار ٢٣ الموافق   األربعاءفي موعد أقصاه يوم     

  . الستينلجمعية الصحة العالمية 
  
  
  

  

                                                            
  .١٢٠/٣٢م ت    الوثيقة ١
  ).٥(١١٨م ت    انظر المقرر اإلجرائي ٢



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



EB120/32 ١٢٠/٣٢م ت 
ANNEX 1  ١الملحق 

א     א
   ٦٠/١ج  الستونجمعية الصحة العالمية 

  A60/1  جنيف، سويسرا 
    ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣-١٤
  
  
  
  

  جدول األعمال المؤقت
  

  لسات العامةالج
  
  افتتاح أعمال الجمعية  -١
  

  لجنة أوراق االعتمادتعيين   ١-١
  
  انتخاب أعضاء لجنة الترشيحات  ٢-١
  
  تقارير لجنة الترشيحات  ٣-١
  

  انتخاب الرئيس  •

  انتخاب نواب الرئيس الخمسة، ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين وإنشاء اللجنة العامة  •
  
  نود على اللجنتين الرئيسيتينإقرار جدول األعمال وتوزيع الب  ٤-١

  
  كلمة الدكتورة مارغريت تشان، المدير العام  -٢

  
  خطاب يلقيه ضيف الجمعية   -٣
  
دوراته الثامنة عشرة بعد المائة والتاسعة عشرة بعد المائة والعشرين           المجلس التنفيذي عن     اريرتق  -٤

  بعد المائة
  
  ]جدت وإن [ جديدة قبول الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة ال  -٥
  
  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  -٦
  
  الجوائز  -٧
  
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  -٨
  
  اختتام أعمال الجمعية  -٩



 A60/1  ٦٠/١ج
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  "أ"اللجنة 
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٠
  

-٢٠٠٨مسودة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل بما في ذلك الميزانية البرمجيـة المقترحـة                -١١
٢٠٠٩  

  
  ٢٠١٣-٢٠٠٨مسودة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل،   ١-١١
  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية البرمجية المقترحة،   ٢-١١
  
  مسودة الخطة الرئيسية لألصول الرأسمالية: العقارات  ٣-١١
  
  رصد التنفيذ: برنامج العمل العام الحادي عشر  ٤-١١

  
  المسائل التقنية والصحية  -١٢
  

التطورات واالستجابة والمتابعة وتطبيق أحكام اللوائح      : واألنفلونزا الجائحة   أنفلونزا الطيور     ١-١٢
  )٢٠٠٥(الصحية الدولية 

  
  تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري  ٢-١٢
  
  مكافحة داء الليشمانيات  ٣-١٢
  
  آلية للتصدي للمخاطر المحتملة المحدقة بعملية االستئصال: شلل األطفال  ٤-١٢
  
  ريا، بما في ذلك االقتراح القاضي بتكريس اليوم العالمي للمالرياالمال  ٥-١٢
  
  التقدم المحرز والتخطيط الطويل األجل: توقي السل ومكافحته  ٦-١٢
  
االستراتيجيات والتدخالت المسندة بالبينات والرامية إلى الحد من األضرار الناجمـة عـن               ٧-١٢

  استعمال الكحول
  
  تنفيذ االستراتيجية العالمية: ية ومكافحتهاتوقي األمراض غير السار  ٨-١٢
  
التقريـر الثنـائي    : العمل على تحقيق التغطية الشاملة بتدخالت صحة األم والوليد والطفـل            ٩-١٢

  السنوات
  
  تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة  ١٠-١٢
  

                                                            
  .     بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر١
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3 

ات المتعلقة  مسودة استراتيجية لدمج تحليل المسائل واإلجراء     : نوع الجنس والمرأة والصحة     ١١-١٢
  بنوع الجنس في أنشطة المنظمة

  
  مسودة خطة عمل عالمية: صحة العمال  ١٢-١٢
  
  الرعاية الطارئة: النُظم الصحية  ١٣-١٢
  
  تعزيز نُظم المعلومات الصحية  ١٤-١٢
  
  دور المنظمة ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية  ١٥-١٢
  
 نحو رشيد بما في ذلك استحداث أدوية أفضل         التقدم المحرز في ميدان استعمال األدوية على        ١٦-١٢

  لألطفال
  
  التكنولوجيات الصحية األساسية  ١٧-١٢
  
  أوراق الكوكا: في الصحة العمومية) الشعبي(إسهام الطب التقليدي   ١٨-١٢
  
  تقارير مرحلية عن المسائل التقنية والصحية  ١٩-١٢
  

  )٢٧- ٥٨ج ص عالقرار  (تحسين احتواء مقاومة مضادات الميكروبات  •
  

المؤسسات  تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصيات فريق العمل المعني بتحسين التنسيق بين            •
  )١٢-٥٩ج ص عالقرار  (المتعددة األطراف والجهات المانحة الدولية في مجال األيدز

  
  تنفيذ التوصيات: التقرير العالمي عن العنف والصحة  •

  
القـرار  ( إلصابات الناجمة عن حوادث المرور    تعزيز السالمة على الطرق والوقاية من ا        •

  )١٠- ٥٧ع ص ج
  

  )٢٣-٥٨ج ص عالقرار  (العجز بما في ذلك الوقاية والتدبير العالجي والتأهيل  •
  

  )٢٢-٥٨ع ص جالقرار ( سرطان عنق الرحم: الوقاية من السرطان ومكافحته  •
  

  )٢٤-٥٨ع ص جالقرار  (التخلص من اضطرابات عوز اليود بشكل دائم  •
  

  )١٦-٥٨ع ص جالقرار (تعزيز التمتع بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة   •
  

  )٢٢-٥٩ع ص جالقرار (التأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتها   •
  

التقدم المحرز مـن قبـل الفريـق العامـل          : الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية      •
  )٢٤-٥٩ع ص جالقرار (الحكومي الدولي 

  
   الحصبة على الصعيد العالميالحد من وفيات  •

  
  شبكة القياسات الصحية  •
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  "ب"اللجنة 
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٣
  

في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجـوالن الـسوري             األحوال الصحية     -١٤
  المحتل

  
   الماليةالمسائل  -١٥
  

 وتعليقـات لجنـة   ٢٠٠٦ت المنظمـة لعـام      التقرير المالي المبدئي غير المراجع عن حسابا        ١-١٥
  البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي عليه

  
  التقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي  ٢-١٥

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

   من الدستور٧ المادة أحكامإلى حد يبرر تطبيق 
  

  ترتيبات خاصة لتسوية المتأخرات  ٤-١٥
  

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨تقدير االشتراكات للفترة   ٥-١٥
  

  ]إن وجدت [ تقدير اشتراكات الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة   ٦-١٥
  

  تعيين مراجع الحسابات الخارجي  ٧-١٥
  

  ٤-٥٨ع ص جتنفيذ القرار : ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة المالية   ٨-١٥
  

  تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي  ٩-١٥
  

  بدء العمل بالمعايير المحاسبية الدولية المنطبقة على القطاع العام  •
  

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  -١٦
  

  شؤون العاملين  -١٧
  

  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ١-١٧
  

  الئحة الموظفين تعديالت على النظام األساسي للموظفين و  ٢-١٧
  

  تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  ٣-١٧
  

  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٤-١٧
  

 التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  -١٨

                                                            
  .ئيس والمقرر   بما في ذلك انتخاب نواب الر١
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  ٢الملحق 
  

   مبدئيي يوميجدول زمن
  الستين لجمعية الصحة العالمية

  
  لجان أخرى  "ب"اللجنة   "أ"اللجنة   الجلسات العامة ٢٠٠٧مايو / أيار

          ١٤ ،االثنين

   ١٠‚٠٠الساعة 
  صباحاً

  
  
  
  

ــال     -١ ــاح أعم افتت
  الجمعية

تعيين لجنة أوراق     ١-١
  االعتماد

انتخــاب أعــضاء   ٢-١
  لجنة الترشيحات

    

-  -    
  

   ١٠‚٣٠الساعة 
  صباحاً

  لجنة الترشيحات  -  -  ]تعليق الجلسة [ 

  ١١,٠٠الساعة 
  صباحاً

ــة     ٣-١ ــارير لجن تق
  الترشيحات

-  -    

  ١١,٣٠الساعة 
  صباحاً

  اللجنة العامة  -  -  -
إقرار جدول [ 

األعمال المؤقت 
بصيغته المقترحة 
من قبل المجلس 
التنفيذي؛ توزيع 

بنود جدول 
األعمال؛ الموافقة 

على الجدول 
  ]لزمني اليومي ا

  ١٤,٣٠الساعة 
  بعد الظهر

  خطاب الرئيس  -
ــدول    ٤-١ ــرار ج إق

وتوزيـع  األعمال  
البنــود علــى  
ــين  اللجنتــــ

  الرئيسيتين

-  -    

ــدكتورة   -٢   ــة ال كلم
مارغريت تـشان،   

  المدير العام
ــيف   -٣ ــاب ض خط

  الجمعية 
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2 

  ىلجان أخر  "ب"اللجنة   "أ"اللجنة   الجلسات العامة ٢٠٠٧مايو / أيار
  ١٤االثنين، 

  )تابع(
تقــارير المجلــس   -٤

ــن   ــذي ع التنفي
ــة  ــه الثامن دورات
عشرة بعد المائـة    
والتاسعة عشرة بعد   
المائة والعـشرين   

  بعد المائة
  

      

ــال  -١٠  مناقشة عامة  -   ــاح أعم افتت
  اللجنة

المسائل التقنيـة    -١٢
  والصحية

-    

          ١٥الثالثاء، 

 ٩,٠٠الساعة 
  صباحاً

المسائل التقنية    -١٢  )ابعت(مناقشة عامة   -
  )تابع(والصحية 

-    

 ١٤,٣٠الساعة 
  بعد الظهر

المسائل التقنية    -١٢  )تابع(مناقشة عامة   -
  )تابع(والصحية 

لجنة أوراق   -
  االعتماد

          ١٦ ،األربعاء

   ٩‚٠٠الساعة 
  صباحاً

تقرير لجنة أوراق      -
  االعتماد

دول الـــقبـــول    -٥
 والـدول عضاء  األ
بة منتسالعضاء  األ
ــدة ال إن [ جديــ

  ]وجدت 
  )تابع (   مناقشة عامة-

  

  

   ١٤‚٣٠الساعة 
  بعد الظهر

  

-  

-  
  
  
  
  
  
  
المسائل التقنيـة     -١٢

  )تابع(والصحية 

مسودة الخطة  - ١١
االستراتيجية 

المتوسطة األجل 
بما في ذلك 

الميزانية 
البرمجية 

المقترحة، 
٢٠٠٩-٢٠٠٨  

  
  

-  
  
  
  
  
  
  

-  
  

افتتــاح أعمــال   -١٣
  اللجنة

   الصحيةاألحوال  -١٤
ــي األرض    فـ

  ينيةالفلسط
   فيهاالمحتلة، بما  
  القدس الشرقية  
  وفي الجوالن  
  وري ـالس  
  المحتل  
  المسائل المالية  -١٥

  

   ١٧‚٣٠الساعة 
مساء  

ــة   -  -  - ــة العام اللجن
قائمـة انتخــاب  (

أعضاء المجلـس   
  )التنفيذي



  EB120/32            Annex 2  ٢الملحق          ١٢٠/٣٢ت م

3 

  جان أخرىل  "ب"اللجنة   "أ"اللجنة   الجلسات العامة  ٢٠٠٧مايو / أيار

          ١٧ ،الخميس
   ٩‚٠٠الساعة 
  صباحاً

 مسودة الخطة - ١١  -
االستراتيجية 

المتوسطة األجل 
بما في ذلك 

الميزانية 
البرمجية 

المقترحة، 
٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

  )تابع(
  

ــع    -١٦ ــر مراج تقري
  الحسابات الداخلي

  شؤون العاملين  -١٧
  

  

   ١٤‚٣٠الساعة 
  بعد الظهر

المــسائل التقنيــة  -١٢  -
  )تابع(ية والصح

  

  المسائل المالية  -١٥
  

  

   ١٧‚٠٠الساعة 
مساء  

  

    -  -  الجوائز   -٧

    ١٨ ،معةجال
  

      

   ٩‚٠٠الساعة 
  صباحاً

ــضاء   -٦ ــاب أع انتخ
  المجلس التنفيذي

ــين   -٨ ــارير اللجنت تق
  تينيالرئيس

-  

-  
  

-  
  

المــسائل التقنيــة  -١٢
  )تابع(والصحية 

  

-  
  

-  
  

  التعـاون داخل  - ١٨
  منظومة األمم   
  المتحدة ومع سائر   
  المنظمات الحكومية   
  الدولية  
المسائل التقنية  - ١٢

  )تابع(والصحية 

  

ــساعة   ١٤,٣٠ال
  بعد الظهر

المــسائل التقنيــة  -١٢  -
  )تابع(والصحية 

 مسودة الخطة - ١١
االستراتيجية 

المتوسطة األجل 
بما في ذلك 

الميزانية 
البرمجية 

المقترحة، 
٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

  )تابع(

ــسا -١٢ ــة الم ئل التقني
  )تابع(والصحية 
-  
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  لجان أخرى  "ب"اللجنة   "أ"اللجنة   الجلسات العامة ٢٠٠٧مايو / أيار

          ١٩ ،السبت
   ٩‚٠٠الساعة 
  صباحاً

المــسائل التقنيــة  -١٢  -
  )تابع(والصحية 

  

-    

          ٢١االثنين، 

 ٩,٠٠الساعة 
  صباحاً

ــين   -٨ ــارير اللجنت تق
  )تابع(تين يالرئيس

-  -    

المــسائل التقنيــة  -١٢    
  )تابع(والصحية 

  

ــة  -١٢ ــسائل التقني الم
  )تابع(والصحية 

  

  

 ١٤,٣٠الساعة 
  بعد الظهر

المــسائل التقنيــة  -١٢  -
  )تابع(والصحية 

  

ــة  -١٢ ــسائل التقني الم
  )تابع(والصحية 

  

  

          ٢٢الثالثاء، 

 ٩,٠٠الساعة 
  صباحاً

المــسائل التقنيــة  -١٢  -
  )تابع(والصحية 

  

ــة ا -١٢ ــسائل التقني لم
  )تابع(والصحية 

  

  

 ١٤,٣٠الساعة 
  بعد الظهر

المــسائل التقنيــة  -١٢  -
  )تابع(والصحية 

  

ــة  -١٢ ــسائل التقني الم
  )تابع(والصحية 

  

  

          ٢٣األربعاء، 

 ٩,٠٠الساعة 
  صباحاً

وضع اللمـسات     -  -
ــى   ــة عل النهائي
ــرارات  القـــ

  والتقارير
  

ــسات   - ــع اللم وض
النهائيــة علــى  

  لتقاريرالقرارات وا

  

 ١١,٣٠الساعة 
  صباحاً

ــين   -٨ ــارير اللجنت تق
  )تابع(تين يالرئيس

-  -    

ــال    -٩   ــام أعم اختت
  الجمعية

  

      

  
  
  

=    =    =  
  
  


