
 منظمـة الصحـة العالميـة
 

   ١ تنقيح ٥٨/١ج   والخمسون   الثامنة  جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٥ مايو/ أيار ١٦  جنيف، سويسرا  

  A58/1 Rev.1  ٢٠٠٥مايو /  أيار٢٥-١٦
  
  
  
  

  جدول األعمال 
  

  الجلسات العامة
  
  افتتاح أعمال الجمعية  -١
  

  لجنة أوراق االعتمادتعيين   ١-١
  
  نة الترشيحاتانتخاب أعضاء لج  ٢-١
  
  تقارير لجنة الترشيحات  ٣-١
  

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

  
  إقرار جدول األعمال وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيسيتين  ٤-١
  

  ٥٨/١الوثيقة ج
  
   بعد المائةةة عشرة بعد المائة والخامسة عشرتقريرا المجلس التنفيذي عن دورتيه الرابع  -٢

  
  ٥٨/٢الوثيقة ج

  
   ووك لي، المدير العام-كلمة الدكتور جونغ   -٣

  
  ٥٨/٣الوثيقة ج

  
  ينخطاب يلقيه أحد المدعو  -٤
  
   ]حذف[   -٥
  
  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  -٦
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  الجوائز  -٧
  

  ٥٨/٤٢الوثيقة ج
  
  يتينتقارير اللجنتين الرئيس  -٨
  
  ختتام أعمال الجمعيةا  -٩

  "أ"اللجنة 
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٠
  

  التقرير الخاص بتقييم األداء: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ة الميزانية البرمجي  -١١
  

  PBPA/2002-2003 Corr.1  وPBPA/2002-2003 الوثيقتان
  

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦لميزانية البرمجية المقترحة ا  -١٢
  

ــائق  وثيقــة / ٥٨ وج١ ويبتــص ٢٠٠٧-٢٠٠٦/م ب   و٢٠٠٧-٢٠٠٦/م ب الوث
  ٣/ وثيقة معلومات/ ٥٨ وج١/معلومات

  
  المسائل التقنية والصحية  -١٣
  

  تنقيح اللوائح الصحية الدولية  ١-١٣
  

  ١ إضافة ٥٨/٤١وج ٥٨/٤١وج ٥٨/٤ جالوثائق
  

   بالصحةذات الصلةبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية   ٢-١٣
  

  ٥٨/٥الوثيقة ج
  

  زمات والكوارثالعمل الصحي فيما يتعلق باأل  ٣-١٣
  

 ٥٨/٦ وج ٥٨/٦ وج ١١ق١١٥م ت ، القـرار    ١/سـجالت  /١١٥/٢٠٠٥م ت الوثائق  
  ١إضافة 

  
  من أجل توقي السل ومكافحتهالتمويل المستدام   ٤-١٣
  

  ٥٨/٧ وج١ق١١٤م ت، القرار ١/سجالت /١١٤/٢٠٠٤م تالوثائق 
  

  المالريا  ٥-١٣
  

  ٥٨/٨ وج١٤ق١١٥م ت، القرار ١/سجالت /١١٥/٢٠٠٥م تالوثائق 
  

                                                           
  .     بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر١
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  الجدري  ٦-١٣
  

  ٥٨/١٠ وج٥٨/٩الوثيقتان ج
  

   شلل األطفال  ٧-١٣
  

  ٥٨/١١الوثيقة ج
  

  دة االستراتيجية العالمية للتمنيعومس  ٨-١٣
  

  ١ إضافة ٥٨/١٢ وج٥٨/١٢ جالوثيقتان
  

  تعزيز التأهب لجائحة األنفلونزا واالستجابة لمقتضياتها  ٩-١٣
  

  ٥٨/١٣ وج١٦ق١١٥م ت، القرار ١/سجالت /١١٥/٢٠٠٥م تالوثائق 
  
  خطر يتهدد األمن الصحي العالمي: مقاومة مضادات الجراثيم  ١٠-١٣
  

  ٥٨/١٤ وج٦ق١١٥م ت، القرار ١/سجالت /١١٥/٢٠٠٥م تالوثائق 
 

 تغذية الرضع وصغار األطفال  ١١-١٣
  

  ٥٨/١٥ وج١٢ق١١٥م ت، القرار ١/سجالت /١١٥/٢٠٠٥م تالوثائق 
  
  الوقاية من السرطان ومكافحته  ١٢-١٣
  

  ٥٨/١٦ وج٢ق١١٤م ت، القرار ١/سجالت /١١٤/٢٠٠٤م تائق الوث
  
  العجز، بما في ذلك الوقاية والتدبير العالجي والتأهيل  ١٣-١٣
  

  ٥٨/١٧ وج٣ق١١٤م ت، القرار ١/سجالت /١١٤/٢٠٠٤م تالوثائق 
  
  ١ الكحول بشكل ضارتعاطيالمشكالت الصحية العمومية الناجمة عن   ١٤-١٣
  

  ٥٨/١٨ وج٥ق١١٥م ت، القرار ١/تسجال /١١٥/٢٠٠٥م تالوثائق 
  
  تقرير عن التنفيذ: خطة العمل الدولية بشأن الشيخوخة  ١٥-١٣
  

  ٥٨/١٩ وج٧ق١١٥م ت، القرار ١/سجالت /١١٥/٢٠٠٥م تالوثائق 
  
  التأمين الصحي االجتماعي  ١٦-١٣
  

  ٥٨/٢٠ وج١٣ق١١٥م ت، القرار ١/سجالت /١١٥/٢٠٠٥م تالوثائق 
  
  

                                                           
 .١٩-١٣يتم تناول موضوع أنماط الحياة الصحية تحت البند : ملحوظة   ١
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  الصحة اإللكترونية  ١٧-١٣
  

  ٥٨/٢١ وج٢٠ق١١٥م ت، القرار ١/سجالت /١١٥/٢٠٠٥م تلوثائق ا
  
  البحوث الصحيةب المعنيالقمة الوزاري مؤتمر   ١٨-١٣
  

  ٥٨/٢٢الوثيقة ج
  
  )التقارير المرحلية(تنفيذ القرارات   ١٩-١٣
  

  ١ إضافة ٥٨/٢٣ وج٥٨/٢٣ جالوثيقتان
  

  )٢٤- ٥٢ج ص عالقرار (الوقاية من اضطرابات عوز اليود ومكافحتها   •
  
  )٣١-٥٦ج ص عالقرار  ()الشعبي(الطب التقليدي   •

  
  )٢٤- ٥٦ج ص عالقرار ( التقرير العالمي عن العنف والصحةتنفيذ توصيات   •

  
  )٢٢-٥٦ج ص عالقرار  (النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  •

  
  )١٦-٥٧ج ص عالقرار  (تعزيز أنماط الحياة الصحية  •
  
  )١-٥٦ج ص عالقرار  ( الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغاتفاقية منظمة  •
  

 تعزيز العالج والرعاية في إطار استجابة منسقة وشاملة لمقتضيات األيدز والعدوى بفيروسه              ٢٠- ١٣
  )١٤-٥٧ج ص عالقرار (
  

  ٥٨/٢٣الوثيقتان ج
  

القـرار   ( البلـدان الناميـة    تحد أمام النظم الصحية في    : الهجرة الدولية للموظفين الصحيين     ٢١-١٣
  )١٩-٥٧ع ص ج

  
  ٥٨/٢٣ جالوثيقة

  
  "ب"اللجنة 

  
  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٤
  

  األحوال الصحية للسكان العرب في األراضي العربية المحتلة، بما فيها فلسطين، ومساعدتهم  -١٥
  

/ ٥٨ وج ٤/وثيقـة معلومـات   / ٥٨ وج ٢/وثيقة معلومات / ٥٨ وج ٥٨/٢٤ ج الوثائق
  ٥/اتوثيقة معلوم

  
                                                           

  .   بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر١
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  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  -١٦
  

  ٥٨/٤٥ وج٥٨/٢٥ جالوثيقتان
  

  المسائل المالية  -١٧
  

 وتعليقـات لجنـة   ٢٠٠٤التقرير المالي المبدئي غير المراجع عن حسابات المنظمـة لعـام         ١-١٧
  البرنامج والميزانية واإلدارة عليه

  
  ٥٨/٢٧ وج١ إضافة ٥٨/٢٦ وج٥٨/٢٦الوثائق ج

  
   لمراجع الحسابات الخارجيالمبدئي التقرير  ٢-١٧

  
  ٥٨/٢٩ وج٥٨/٢٨الوثيقتان ج

  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها               ٣-١٧

   من الدستور٧ المادة أحكامإلى حد يبرر تطبيق 
  

  ٥٨/٤٣ وج٥٨/٣١ جالوثيقتان
  

  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ير االشتراكات للفترة دتق  ٤-١٧
  

  ٥٨/٣٠ وج٨ق١١٥م ت، القرار ١/سجالت /١١٥/٢٠٠٥م تالوثائق 
  
   ]حذف [   ٥-١٧

  
  تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي  ٦-١٧
  

  ٥٨/٣٢ وج٩ق١١٥م ت، القرار ١/سجالت /١١٥/٢٠٠٥م تالوثائق 
  

  صندوق العقارات  -١٨
  

  ٥٨/٤٤ وج٥٨/٣٣ جالوثيقتان
  

  شؤون العاملين  -١٩
  

  التقرير السنوي: د البشريةالموار  ١-١٩
  

  ٥٨/٣٤الوثيقة ج
  

  تقرير مرحلي: استراتيجية التوظيف التي تراعي التوازن بين الجنسين والتوازن الجغرافي  ٢-١٩
  

  ٥٨/٣٥الوثيقة ج
  

  ] إن ُوجدت [تعديالت على النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين   ٣-١٩
  

   ١٧ق١١٥تم  والقرار ١/سجالت /١١٥/٢٠٠٥م تالوثيقة 
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  تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  ٤-١٩
  

   ٥٨/٣٦ جالوثيقة
  

 تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٥-١٩
  

  ٥٨/٣٧الوثيقة ج
  

  اقتراح بتكريس اليوم العالمي للمتبرعين بالدم  -٢٠
  

  ٥٨/٣٨ وج١٥ق١١٥م ت، القرار ١/سجالت /١١٥/٢٠٠٥م تالوثائق 
  

  تنفيذ التعددية اللغوية في منظمة الصحة العالمية  -٢١
  

  ٥٨/٣٩الوثيقة ج
  

  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  -٢٢
  

  ٥٨/٤٠الوثيقة ج
  
  
  

=    =    =  
  


