
  منظمـة الصحـة العالميـة  
  ١١٥/٢١م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٤ديسمبر /  كانون األول١٦  المائةالخامسة عشرة بعد الدورة 
  EB115/21   من جدول األعمال المؤقت ٣-٧البند 

  
  
  
  
  

   باألجهزة الرئاسيةالخاصةالمسائل 
   

  جدول األعمال المؤقت
   والخمسينالثامنةلجمعية الصحة العالمية 

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

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

  
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     ". ة عليه، وتعديله بالتالي عند االقتضاء     باستعراض هذا الجدول الزمني والموافق    

  . والخمسينالثامنةجدول زمني يومي مبدئي لجمعية الصحة العالمية 
  

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

في تقرير المدير العام عن جدول األعمال المؤقـت لجمعيـة           المجلس التنفيذي، بعد أن نظر        
 جمعيـة   بـأن تعقـد    السابق القاضي    بمقرره اإلجرائي  وإذ يذكِّر    ١ والخمسين، الثامنةالصحة العالمية   
 ١٦يوم االثنين الموافـق     أعمالها  أن تفتتح   و في قصر األمم بجنيف      والخمسون الثامنةالصحة العالمية   

 على  وافق ٢٠٠٥،٢مايو  /  أيار ٢٥ الموافق   األربعاءم في موعد أقصاه يوم      وتختت،  ٢٠٠٥مايو  / أيار
  .  والخمسينالثامنةجدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية 

  
  
  

  

                                                           
  .١١٥/٢١م ت    الوثيقة ١
  ).١٠(١١٤م ت    انظر المقرر اإلجرائي ٢



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



EB115/21 ١١٥/٢١م ت 
ANNEX 1  ١الملحق 

 منظمـة الصحـة العالميـة
 

   ٥٨/١ج   والخمسون   لثامنة  اجمعية الصحة العالمية       
  A58/1  جنيف، سويسرا  

    ٢٠٠٥مايو /  أيار٢٥-١٦
  
  
  
  

  جدول األعمال المؤقت
  

  الجلسات العامة
  
  افتتاح أعمال الجمعية  -١
  
  تعيين لجنة أوراق االعتماد  -٢
  
  الترشيحاتانتخاب أعضاء لجنة   -٣
  
  ١انتخاب أعضاء المكتب  -٤
  
  إنشاء اللجنة العامة  -٥
  
   ووك لي، المدير العام-ر جونغ كلمة الدكتو  -٦
  
  خطاب يلقيه أحد المدعويين  -٧
  
   وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيستينمالقرار جدول األعإ  -٨
  
  تقريرا المجلس التنفيذي عن دورتيه الرابعة عشرة بعد المائة والخامسة عشرة بعد المائة  -٩
  

  ]إن وجدت [ جديدة قبول الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة ال  -١٠
  

  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  -١١
  

  الجوائز  -١٢
  

   تقارير اللجنتين الرئيستين  -١٣
  

  اختتام أعمال الجمعية  -١٤

                                                           
 .  انتخاب الرئيس وخمسة نواب للرئيس، ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين ١



 A58/1  ٥٨/١ج

2 

  "أ"اللجنة 
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٥
  

  التقرير الخاص بتقييم األداء: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ة الميزانية البرمجي  -١٦
  

  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ الميزانية البرمجية المقترحة  -١٧
  

  المسائل التقنية والصحية  -١٨
  

  تنقيح اللوائح الصحية الدولية  ١-١٨
  
  التمويل المستدام لمكافحة السل  ٢-١٨
  
  المالريا  ٣-١٨
  
  الجدري  ٤-١٨
  
   شلل األطفال  ٥-١٨
  
  دة االستراتيجية العالمية للتمنيعومس  ٦-١٨

 
 تغذية الرضع وصغار األطفال  ٧-١٨
  
  رطان ومكافحتهالوقاية من الس  ٨-١٨
  
  العجز، بما في ذلك الوقاية والتدبير العالجي والتأهيل  ٩-١٨
  
تعزيز الصحة وأنماط الحياة الصحية، بما في ذلك عمل منظمة الصحة العالمية في المستقبل                ١٠-١٨

  بشأن استهالك الكحول
  
  تقرير عن التنفيذ: خطة العمل الدولية بشأن الشيخوخة  ١١-١٨
  
  حي االجتماعيالتأمين الص  ١٢-١٨
  
  الصحة اإللكترونية  ١٣-١٨
  
  القمة الوزارية بشأن البحوث الصحية  ١٤-١٨
  
  )التقارير المرحلية(تنفيذ القرارات   ١٥-١٨
  

  )٢٤- ٥٢ج ص عالقرار (الوقاية من اضطرابات عوز اليود ومكافحتها   •
  

                                                           
  .     بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر١



  A58/1  ٥٨/١ج

3 

لعـدوى  تعزيز العالج والرعاية في إطار استجابة منسقة وشاملة لمقتـضيات األيـدز وا              •
  )١٤-٥٧ج ص عالقرار  (بفيروسه 

  
  )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  •

  
القـرار  ( تحٍد أمام النظم الصحية في البلدان الناميـة       : ينالهجرة الدولية للموظفين الصحي     •

  )١٩-٥٧ص ع ج
  

  "ب"اللجنة 
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٩
  

  األحوال الصحية للسكان العرب في األراضي العربية المحتلة، بما فيها فلسطين، ومساعدتهم  -٢٠
  

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  -٢١
  

  المسائل المالية  -٢٢
  

 وتعليقـات لجنـة   ٢٠٠٤قرير المالي المبدئي غير المراجع عن حسابات المنظمـة لعـام       الت  ١-٢٢
  البرنامج والميزانية واإلدارة المالية عليه

  
   لمراجع الحسابات الخارجيالمبدئيالتقرير   ٢-٢٢

  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها               ٣-٢٢

   من الدستور٧ المادة أحكامحد يبرر تطبيق إلى 
  

  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ير االشتراكات للفترة دتق  ٤-٢٢
  

  ]إن ُوجدت [ تقدير اشتراكات الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة   ٥-٢٢
  

  ]إن ُوجدت [ تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي   ٦-٢٢
  

  الستراتيجي للمواردالمبادئ التوجيهية للتخصيص ا  -٢٣
  

  صندوق العقارات  -٢٤
  

  شؤون العاملين  -٢٥
  

  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ١-٢٥

                                                           
  .   بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر١



 A58/1  ٥٨/١ج

4 

  تقرير مرحلي: استراتيجية التوظيف التي تراعي التوازن بين الجنسين والتوازن الجغرافي  ٢-٢٥
  
  ] إن ُوجدت [تعديالت على النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين   ٣-٢٥
  
  تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  ٤-٢٥
  
 تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٥-٢٥

  
  اقتراح بتكريس اليوم العالمي للمتبرعين بالدم  -٢٦
  

  تنفيذ التعددية اللغوية في منظمة الصحة العالمية  -٢٧
  

  اون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدوليةالتع  -٢٨
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  ٢الملحق 
  

   مبدئيجدول زمني يومي
   والخمسينالثامنة لجمعية الصحة العالمية

  
  لجان أخرى  "ب"اللجنة   "أ"اللجنة   الجلسات العامة ٢٠٠٥مايو / أيار

          ١٦االثنين 
   ١٠‚٠٠الساعة 
  صباحاً

  
  
  
  

ــال     -١ ــاح أعم افتت
  الجمعية

تعيين لجنة أوراق      -٢
  االعتماد

انتخــاب أعــضاء    -٣
  لجنة الترشيحات

    

-  -    
  

   ١٠‚٣٠الساعة 
  صباحاً

  

  لجنة الترشيحات  -  -  ]تعليق الجلسة [ 

  ١١,٠٠الساعة 
  صباحاً

انتخاب أعـضاء       -٤
  المكتب

-  -    

        إنشاء اللجنة العامة  -٥  
  
  

دكتور جونغ  كلمة ال   -٦
 ووك لي، المدير    -

  العام

      

خطاب يلقيه أحـد      -٧  
  المدعوين

      

   ١٢‚٣٠الساعة 
  بعد الظهر

  اللجنة العامة  -  -  -
إقرار جـدول   [ 

األعمال المؤقـت   
بصيغته المقترحة  
من قبل المجلـس    
التنفيذي؛ وتوزيع  
البنود؛ واعتمـاد   
الجدول الزمنـي   

  ]اليومي 
  ١٤‚٣٠الساعة 

  بعد الظهر
  طاب الرئيسخ  -
  

-  -    

إقــرار جــدول    -٨  
األعمال وتوزيع البنـود    
  على اللجنتين الرئيستين

      

  

ــس   -٩ ــرا المجل تقري
التنفيذي عـن دورتيـه     
الرابعة عشرة بعد المائة    
 والخامسة عـشرة بعـد    

  المائة
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  لجان أخرى  "ب"اللجنة   "أ"اللجنة   الجلسات العامة ٢٠٠٥مايو / أيار

  ١٥‚٠٠الساعة 
  لظهربعد ا

ــال -١٥  مناقشة عامة ــاح أعم  افتت
  اللجنة 

 المسائل التقنية - ١٨
  والصحية

  

-  
  
-  

  

  ١٧الثالثاء 
  

        

  ٩‚٠٠الساعة 
  صباحاً

المــسائل التقنيــة  -١٨  )تابع( مناقشة عامة
  )تابع( والصحية

-    

  ١٤‚٣٠الساعة 
  بعد الظهر

المسائل التقنيـة     -١٨  )تابع( مناقشة عامة
  )تابع(والصحية 

   أوراق لجنة  -
  االعتماد

    ١٨األربعاء 
  

      

   ٩‚٠٠الساعة 
  صباحاً

تقرير لجنـة أوراق     -
  االعتماد

دول الـــقبـــول   -١٠
 والـدول عضاء  األ
منتسبة العضاء  األ
ــدة ال إن [ جديــ

  ]وجدت 
  )تابع (   مناقشة عامة-

  

  

   ١٤‚٣٠الساعة 
  بعد الظهر

  

-  

-  
  
  
  
  
  
  
المسائل التقنيـة     -١٨

  )تابع(والصحية 

  الميزانية -١٦
  البرمجية  
؛ ٢٠٠٣ -٢٠٠٢  
لتقرير الخـاص   ا

  بتقييم األداء
  ةي الميزان-١٧

  لبرمجيةا  
  المقترحة  
  ٢٠٠٧ -٢٠٠٦  

-  
  
  
  
  
  
  

-  
  

افتتاح أعمـال     -١٩
  اللجنة

  األحوال  -٢٠
الصحية للسكان    

  العرب في
  األراضي  
العربية المحتلة،    

بما فيها فلسطين   
  ومساعدتهم

  

   ١٧‚٣٠الساعة 
مساء  

ــة   -  -  - ــة العام اللجن
قائمـة انتخـاب   (

أعضاء المجلـس   
  )التنفيذي
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  لجان أخرى  "ب"اللجنة   "أ"اللجنة   الجلسات العامة ٢٠٠٥مايو / أيار
          

    ١٩الخميس 
  

      

   ٩‚٠٠الساعة 
  صباحاً

الميزانية البرمجية   -١٧  -
 -٢٠٠٦المقترحة  
  )تابع (٢٠٠٧

  

اجـع  تقرير مر   -٢١
الحــــسابات 

  الداخلي
  المسائل المالية  -٢٢

  

          
   ١٤‚٣٠الساعة 

  بعد الظهر
الميزانية البرمجية   -١٧  -

  -٢٠٠٦المقترحة  
  )تابع (٢٠٠٧

  

-    

   ١٧‚٠٠الساعة 
مساء  

  

    -  -  الجوائز  -١٢

    ٢٠معة جال
  

      

   ٩‚٠٠الساعة 
  صباحاً

ــضاء  -١١ ــاب أع انتخ
  المجلس التنفيذي

-  
  

-  
  

  

ــ  -١٣   ــين تق ارير اللجنت
  الرئيسيتين
  

-  -    

المسائل التقنيـة     -١٨  -  
  )تابع(والصحية 

المسائل المالية    -٢٢
  )تابع(

  

  

   ١٤‚٣٠الساعة 
  بعد الظهر

المسائل التقنيـة     -١٨  -
  )تابع(والصحية 

المسائل المالية    -٢٢
  )تابع(

  المبادئ  -٢٣
  التوجيهية  
  للتخصيص  
  االستراتيجي   
  للموارد  

  

  
  ق صندو  -٢٤    

  العقارات  
  

  

    ٢١السبت 
  

      

   ٩‚٠٠الساعة 
  صباحاً

-  
  

المسائل التقنيـة     -١٨
  )تابع(والصحية 

-    
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  لجان أخرى  "ب"اللجنة   "أ"اللجنة   الجلسات العامة ٢٠٠٥مايو / أيار

          ٢٣ اإلثنين

   ٩‚٠٠الساعة 
  صباحاً

تقــارير اللجنتــين   -١٣
  )تابع(الرئيستين 

      

لتقنيـة  المسائل ا   -١٨    
  )تابع(والصحية 

    شؤون العاملين  - ٢٥

   ١٤‚٣٠الساعة 
  بعد الظهر

المسائل التقنيـة     -١٨  -
  )تابع(والصحية 

شؤون العاملين   - ٢٥
  )تابع(

  

اقتراح   - ٢٦      
بتخصيص 

اليوم العالمي 
  للمتبرعين بالدم

  

             ٢٤الثالثاء 

   ٩‚٠٠الساعة 
  صباحاً

المسائل التقنيـة     -١٨  -
  )عتاب(والصحية 

تنفيذ التعددية   - ٢٧
اللغوية في 

منظمة الصحة 
  العالمية 

  

التعاون داخل   - ٢٨      
منظومة األمم 
المتحدة ومع 

سائر المنظمات 
الحكومية 
  الدولية

  

  ١٤,٣٠الساعة 
  بعد الظهر

المسائل التقنيـة     -١٨  -
  )تابع(والصحية 

    

          ٢٥األربعاء 

   ٩‚٠٠الساعة 
  صباحاً

وضع اللمـسات     -  
ــر ــى األخي ة عل
  التقارير

  والقرارات  

وضع اللمسات    -
األخيرة علـى   

  التقارير
  والقرارات  

  

   ١١‚٣٠الساعة 
  صباحاً

تقــارير اللجنتــين   -١٣
  )تابع(تين يالرئيس

-  -    

ــال    -١٤   ــام أعم اختت
  جمعية الصحة

      

  
  
  

=    =    =  
  
  


