
א     א
 

  ١٢٤/٢٧م ت  المجلس التنفيذي   
  ٢٠٠٩ يناير/ الثانيكانون  ٦   بعد المائة والعشرونالرابعةالدورة 

  EB124/27   من جدول األعمال المؤقت ٤-٧البند 
  
  
  
  

  جدول األعمال المؤقت
   والستينالثانيةلجمعية الصحة العالمية 

  
  

  ة العامةتقرير من المدير
  

  
، يعد المجلـس التنفيـذي جـدول األعمـال           العالمية  من النظام الداخلي لجمعية الصحة     ٤مادة  وفقاً لل   -١

وترد فـي   . لكل دورة عادية من دورات جمعية الصحة بعد دراسة المقترحات المقدمة من المدير العام              المؤقت
 الثانيـة لصحة العالمية    بشأن جدول األعمال المؤقت لجمعية ا      ة العام ة المدير هاتالتي قدم  المقترحات   ١الملحق  
  .والستين

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

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

  . والستينالثانيةجدول زمني يومي مبدئي لجمعية الصحة العالمية 
  

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

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

مـايو  / أيار ١٨يوم االثنين الموافق أعمالها أن تفتتح  و في قصر األمم بجنيف      والستون الثانيةالعالمية  
 على جـدول    وافق ٢٠٠٩،٢مايو  /  أيار ٢٧ الموافق   األربعاء في موعد أقصاه يوم      هاوتختتم،  ٢٠٠٩

  .  والستينالثانيةاألعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية 
  
  
  

  

                                                           
  .١٢٤/٢٧م ت    الوثيقة ١
  ).٧(١٢٣م ت    انظر المقرر اإلجرائي ٢



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



EB124/27 ١٢٤/٢٧م ت 
ANNEX 1  ١الملحق 

א     א
 

   ٦٢/١ج   والستون  انيةالث جمعية الصحة العالمية       
  A62/1  جنيف، سويسرا  

    ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٩-١٨
  
  
  
  

  جدول األعمال المؤقت
  

  الجلسات العامة
  
  افتتاح أعمال الجمعية  -١
  

  لجنة أوراق االعتمادتعيين   ١-١
  
  الرئيسانتخاب   ٢-١
  
  انتخاب نواب الرئيس الخمسة، ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين وإنشاء اللجنة العامة  ٣-١
  
  إقرار جدول األعمال وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيسيتين  ٤-١

  
   بعد المائة والعشرينوالرابعةبعد المائة  والعشرين الثالثةتقريرا المجلس التنفيذي عن دورتيه   -٢
  
  الدكتورة مارغريت تشان المديرة العامةكلمة   -٣

  
  ضيف الجمعيةخطاب يلقيه   -٤
  
  ]جدت وإن [ دول األعضاء المنتسبة الجديدة قبول الدول األعضاء وال  -٥
  
  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  -٦
  
  الجوائز  -٧
  
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  -٨
  
  اختتام أعمال الجمعية  -٩
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  "أ"اللجنة 
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٠
  

  ٢٠١١-٢٠١٠حة الميزانية البرمجية المقتربما في ذلك الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل   -١١
  

  المسائل التقنية والصحية  -١٢
  

تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصـل إلـى اللقاحـات         : التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة     ١-١٢
  والفوائد األخرى

  
  )٢٠٠٥(تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية   ٢-١٢
  

  توقي العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  ٣-١٢
  

  لصحية األولية بما في ذلك تعزيز النظم الصحيةالرعاية ا  ٤-١٢
  

  اللجنة المعنية بالمحددات الصحية  ٥-١٢
  

  رصد تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ٦-١٢
  

  تغير المناخ والصحة  ٧-١٢
  

  دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية  ٨-١٢
  

  مسودة مدونة عالمية لقواعد الممارسة: يين على المستوى الدوليتوظيف العاملين الصح  ٩-١٢
  

  المنتجات الطبية المزيفة  ١٠-١٢
  

  زرع األعضاء والنسج البشرية  ١١-١٢
  

  االستراتيجية وخطة العمل العالميتان: الملكية الفكريةوالصحة العمومية واالبتكار   ١٢-١٢
  

  مكافحة داء شاغاس والتخلص منه ١٣-١٢
  

  قارير المرحلية الخاصة بالمسائل التقنية والصحيةالت  ١٤-١٢
  

آلية للسيطرة على المخاطر المحتملة المحدقـة بعمليـة االستئـصال           : شلل األطفال   :ألف
  )١-٦١ع ص جالقرار (

                                                           
  .     بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر١
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  )١-٦٠ع ص جالقرار (تدمير مخزونات فيروس الجدري : استئصال الجدري  :باء
  

  )١٨-٦٠ع ص جالقرار (المي للمالريا المالريا، بما في ذلك اقتراح بتكريس يوم ع  جيم
  

تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصيات فريق العمل العالمي المعني بتحسين التنـسيق              :دال
القـرار  (بين المؤسسات المتعددة األطراف والجهات المانحة الدولية في مجال األيدز           

  )١٢-٥٩ع ص ج
  

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

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

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

  
دمج تحليل المسائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس في عمل المنظمة          استراتيجية ل   :حاء

  )٢٥-٦٠ع ص ج القرار(
  

  )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
  
  

  "ب"اللجنة 
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٣
  

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

  
  البرنامج والميزانيةمسائل   -١٥

  
  تقييم األداء: ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية   ١-١٥

  
  مبدئيتقرير : ٢٠٠٩-٢٠٠٨تنفيذ الميزانية البرمجية   ٢-١٥

  
  قبةمسائل مراجعة الحسابات والمرا  -١٦

  
  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  

                                                           
  .   بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر١
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  الماليةالمسائل   -١٧
  

 وتعليقـات لجنـة   ٢٠٠٨التقرير المالي المبدئي غير المراجع عن حسابات المنظمـة لعـام         ١-١٧
  البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي عليه

  
  التقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي  ٢-١٧
  

حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها               ٣-١٧
   من الدستور٧إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
  ]إن وجدت [ ترتيبات خاصة لتسوية المتأخرات   ٤-١٧
  

  ٢٠١١-٢٠١٠تقدير االشتراكات للفترة   ٥-١٧
  

  ]إن وجدت [ والدول األعضاء المنتسبة الجديدة تقدير اشتراكات الدول األعضاء   ٦-١٧
  

  تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي  ٧-١٧
  

  شؤون العاملين  -١٨
  

  انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ١-١٨
  

  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ٢-١٨
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٣-١٨
  

  ام األساسي للموظفين والئحة الموظفينتعديالت على النظ  ٤-١٨
  

  تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  ٥-١٨
  

  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٦-١٨
  

  المسائل اإلدارية  -١٩
  

  الشراكات  
  

  مع سائر المنظمات الحكومية الدوليةالتعاون داخل منظومة األمم المتحدة و  -٢٠
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  ٢الملحق 
  

   مبدئيجدول زمني يومي
   والستينالثانية لجمعية الصحة العالمية

  
  لجان أخرى  "ب"اللجنة   "أ"اللجنة   الجلسات العامة ٢٠٠٩مايو / أيار

          ١٨ ،االثنين

   ١٠‚٠٠الساعة 
  
  
  
  

ــال    -١ ــاح أعم افتت
  الجمعية

تعيين لجنة أوراق    ١-١
  ماداالعت

  انتخاب الرئيس ٢-١
انتخاب نواب  ٣-١

الرئيس الخمسة، 
ورئيسي اللجنتين 
الرئيسيتين وإنشاء 

  اللجنة العامة

-  
  
  
  
  
-  

-  
  
  
  
  
-  

  
  

   ١٠‚٣٠الساعة 
  

  اللجنة العامة  -  -  -

  ١١,٣٠الساعة 
  

  -  -  -  خطاب الرئيس  -

ــدول    ٤-١   ــرار ج إق
  األعمال

      

تقريــرا المجلــس   -٢  
ــن   ــذي ع التنفي

ــه  ــة دورتي الثالث
ــد  والعــشرين بع
المائــة والرابعــة 
ــد  والعــشرين بع

  المائة

      

  ...  ...  ...  ...  

    -  -  المديرة العامة  -٣  ١٤,٣٠الساعة 
 افتتاح أعمال اللجنة  - ١٠    

الخطة االستراتيجية   - ١١
 المتوسطة األجل

  

-    
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  لجان أخرى  "ب"اللجنة   "أ"اللجنة   الجلسات العامة ٢٠٠٩مايو / أيار

          ١٩ثاء، الثال
مناقشة عامة   -   ٩,٠٠الساعة 

  )تابع(
الخطة  - ١١

االستراتيجية 
 المتوسطة األجل

  )تابع(

-  -  

  ...  ...  ...  ...  
  ١٤‚٣٠الساعة 

  
خطاب يلقيـه     -٤

  ضيف الجمعية
-  -  -  

المسائل التقنية  - ١٢   المديرة العامة  -٣  
  والصحية

لجنة أوراق   -
  االعتماد

مناقشة عامة   -  
  )تابع(

      

    ٢٠ ،األربعاء
  

      

   ٩‚٠٠الساعة 
  

ــة   - ــر لجن تقري
  أوراق االعتماد

قبول الدول   -٥
األعضاء 

والدول 
األعضاء 
المنتسبة 
إن [ الجديدة 
  ]وجدت 

-  -  -  

مناقشة عامـة     -  
  )تابع(

المسائل التقنية  - ١٢
  )تابع (والصحية

-  -  

  ...  ...  ...  ...  
المسائل التقنيـة     -١٢  -  ١٤,٣٠الساعة 

  )تابع (لصحيةوا
ــال   -١٣ ــاح أعم افتت

  اللجنة
 الصحية األحوال  - ١٤

في األرض 
الفلسطينية 

المحتلة، بما فيها 
القدس الشرقية 
وفي الجوالن 

  السوري المحتل
مسائل البرنـامج     -١٥

  والميزانية

  

اللجنة العامـة     -  -  -  ١٧,٣٠الساعة 
قائمة انتخـاب   (

أعضاء المجلس  
    )التنفيذي
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  لجان أخرى  "ب"اللجنة   "أ"اللجنة   جلسات العامةال٢٠٠٩مايو / أيار
           ٢١الخميس، 

المسائل التقنية  - ١٢  -  ٩,٠٠الساعة 
  )تابع (والصحية

مسائل البرنامج  - ١٥
  )تابع (والميزانية

-  

  ...  ...  ...  ...  

المسائل التقنية  - ١٢  -  ١٤,٣٠الساعة 
  )تابع (والصحية

مسائل البرنامج  - ١٥
  )تابع (والميزانية

-  

  -  -  -    الجوائز-٧  ١٧,٠٠الساعة 

          ٢٢الجمعة، 

انتخاب أعـضاء     -٦  ٩,٠٠الساعة 
 المجلس التنفيذي

تقارير اللجنتين   -٨
  الرئيسيتين

-  -  -  

المسائل التقنية  - ١٢  -  
  )تابع (والصحية

مسائل مراجعة  - ١٦
الحسابات 
  والمراقبة

-  

  ...  ...  ...  ...  

لتقنية  االمسائل  - ١٢  -  ١٤,٣٠الساعة 
  )تابع (والصحية

  -  الماليةالمسائل  -١٧

          ٢٣ السبت،

 التقنية المسائل  - ١٢  -  ٩,٠٠الساعة 
  )تابع (والصحية

 الماليةالمسائل   - ١٧
  )تابع(

-  

          ٢٥االثنين، 

 التقنية المسائل  - ١٢  -  ٩,٠٠الساعة 
  )تابع (والصحية

 الماليةالمسائل   - ١٧
  )تابع(

-  

  ...  ...  ...  ...  

المسائل التقنية   - ١٢  -  ١٤,٣٠اعة الس
  )تابع(والصحية 

  -  شؤون العاملين - ١٨

          ٢٦الثالثاء، 

المسائل التقنية   - ١٢  -  ٩,٠٠الساعة 
  )تابع(والصحية 

 شؤون العاملين  - ١٨
  )تابع(

-  

  ...  ...  ...  ...  

المسائل التقنية   - ١٢  -  ١٤,٣٠الساعة 
  )تابع(والصحية 

  المسائل اإلدارية -١٩
التعاون داخل   - ٢٠

منظومة األمم 
المتحدة ومع 

سائر المنظمات 
  الحكومية الدولية
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  لجان أخرى  "ب"اللجنة   "أ"اللجنة   الجلسات العامة٢٠٠٩مايو / أيار

          ٢٧األربعاء، 

وضع اللمسات األخيرة   -  -  ٩,٠٠الساعة 
على القرارات 

  والتقارير

وضع اللمسات   -
األخيرة على 

  القرارات والتقارير

  

تقارير اللجنتـين     -٨  
  )تابع(الرئيسيتين 

اختتام أعمال   -٩
  الجمعية

-  -  -  

  
  
  

=    =    =  


