
א     א
   ١ تنقيح ٦٠/١ج  الستون  جمعية الصحة العالمية       

  ٢٠٠٧ مايو/ أيار ١٥  جنيف، سويسرا  
  A60/1 Rev.1  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣-١٤
  
  
  
  

  جدول األعمال 
  
  

  الجلسات العامة
  
  
  افتتاح أعمال الجمعية  -١
  

  لجنة أوراق االعتمادتعيين   ١-١
  
  تانتخاب أعضاء لجنة الترشيحا  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

  
  ٦٠/١الوثيقة ج

  
ائة والتاسعة عشرة بعد المائة والعشرين       المجلس التنفيذي عن دوراته الثامنة عشرة بعد الم        تقارير  -٢

  بعد المائة
  ٦٠/٢الوثيقة ج

  
  ة العامةكلمة الدكتورة مارغريت تشان، المدير  -٣

  
  ٦٠/٣الوثيقة ج

  
  خطاب يلقيه ضيف الجمعية   -٤
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   ]حذف[   -٥
  

  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  -٦
  

  الجوائز  -٧
  

  ٦٠/٤الوثيقة ج
  

  تينتقارير اللجنتين الرئيسي  -٨
  

  اختتام أعمال الجمعية  -٩
  
  

  "أ"اللجنة 
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٠
  

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

  
 A/MTSP/2008-2013/PB/2008-2009و A/MTSP/2008-2013/PB/2008-2009 الوثائق
Corr.1 و Corr.2  

  
  ٢٠١٣-٢٠٠٨مسودة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل،   ١-١١
  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية البرمجية المقترحة،   ٢-١١
  
  مسودة الخطة الرئيسية لألصول الرأسمالية: العقارات  ٣-١١
  

  ٣/وثيقة معلومات/ ٦٠ وج٦٠/٥ جالوثيقتان
  
   رصد التنفيذ:برنامج العمل العام الحادي عشر  ٤-١١
  

  ٦٠/٤٨ وج٦٠/٦ جالوثيقتان
  
  
  
  

                                                           
  .     بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر١
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  المسائل التقنية والصحية  -١٢
  
  :أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة  ١-١٢
  

  التطورات واالستجابة والمتابعة  •
  

ــان  ــرار ١/ســجالت/ ١٢٠/٢٠٠٧ت م -١١٩/٢٠٠٦ت مالوثيقت  ٧ق١٢٠ت م، الق
   ٦٠/٧وج

  
  )٢٠٠٥(تطبيق أحكام اللوائح الصحية الدولية   •
  

  ٦٠/٨الوثيقة ج
  

  فيروسات األنفلونزا وبيانات تسلسلها الجينيبتبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق   •
  

  ١/وثيقة معلومات/ ٦٠الوثيقة ج
  
  تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري  ٢-١٢

  
ــائق  ــجالت/ ١٢٠/٢٠٠٧ت م -١١٩/٢٠٠٦ت مالوث ــرار ١/س  ٨ق١٢٠ت م، الق

  ٦٠/٤٠ وج٦٠/٩وج
  
  مكافحة داء الليشمانيات  ٣-١٢

  
   ٦٠/١٠ وج٧ق١١٨ت م، القرار ١/سجالت/ ١١٨/٢٠٠٦ت م - إ د ت مالوثيقتان 

  
  آلية للتصدي للمخاطر المحتملة المحدقة بعملية االستئصال: شلل األطفال  ٤-١٢

  
ــان  ــرار ١/ســجالت/ ١٢٠/٢٠٠٧ت م -١١٩/٢٠٠٦ت مالوثيقت  ١ق١٢٠ت م، الق

   ٦٠/١١وج
  
   للمالريايوم بتكريس اقتراح في ذلك المالريا، بما  ٥-١٢

  
 ١٦ق١٢٠ت م، القـرار    ١/سـجالت / ١٢٠/٢٠٠٧ت م -١١٩/٢٠٠٦ت مالوثيقتان  

   ٦٠/١٢وج
  
  التقدم المحرز والتخطيط الطويل األجل:  السلمكافحة  ٦-١٢

  
ــان  ــرار ١/ســجالت/ ١٢٠/٢٠٠٧ت م -١١٩/٢٠٠٦ت مالوثيقت  ٣ق١٢٠ت م، الق

   ٦٠/١٣وج
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تدخالت المسندة بالبينات والرامية إلى الحد من األضرار الناجمـة عـن            االستراتيجيات وال   ٧-١٢
  استعمال الكحول

  
  ١ إضافة ٦٠/١٤ وج٦٠/١٤الوثيقتان ج    

  
  تنفيذ االستراتيجية العالمية: توقي األمراض غير السارية ومكافحتها  ٨-١٢
  

 ١٧ق١٢٠ت م، القـرار    ١/سـجالت / ١٢٠/٢٠٠٧ت م -١١٩/٢٠٠٦ت مالوثيقتان  
   ٦٠/١٥وج

  
  خطة عمل ترويجية والوقاية المتكاملة من األمراض: صحة الفم  ٩-١٢
  

ــان  ــرار ١/ســجالت/ ١٢٠/٢٠٠٧ت م -١١٩/٢٠٠٦ت مالوثيقت  ٥ق١٢٠ت م، الق
   ٦٠/١٦وج

  
التقريـر الثنـائي    : العمل على تحقيق التغطية الشاملة بتدخالت صحة األم والوليد والطفـل            ١٠-١٢

  السنوات
  

  ٦٠/١٧الوثيقة ج
  

  زيز الصحة في عالم تسوده العولمةتع  ١١-١٢
  

 ١٤ق١٢٠ت م، القـرار    ١/سـجالت / ١٢٠/٢٠٠٧ت م -١١٩/٢٠٠٦ت مالوثيقتان  
   ٦٠/١٨وج

  
مـسودة  : دمج تحليل المسائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجـنس فـي أنـشطة المنظمـة               ١٢-١٢

  استراتيجية
  

ــان  ــرار ١/ســجالت/ ١٢٠/٢٠٠٧ت م -١١٩/٢٠٠٦ت مالوثيقت  ٦ق١٢٠ت م، الق
   ٦٠/١٩وج

  
  مسودة خطة عمل عالمية: صحة العمال  ١٣-١٢
  

  ٦٠/٢٠الوثيقة ج
  

  نُظم الرعاية الخاصة بالطوارئ: النُظم الصحية  ١٤-١٢
  

ــان  ــرار ١/ســجالت/ ١٢٠/٢٠٠٧ت م -١١٩/٢٠٠٦ت مالوثيقت  ٤ق١٢٠ت م، الق
   ٦٠/٢١وج
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  تعزيز نُظم المعلومات الصحية  ١٥-١٢
  

   ٦٠/٢٢ وج٤ق١١٨ت م، القرار ١/سجالت/ ١١٨/٢٠٠٦ت م - إ د ت مالوثيقتان 
  
  دور المنظمة ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية  ١٦-١٢
  

 ١٥ق١٢٠ت م، القـرار    ١/سـجالت / ١٢٠/٢٠٠٧ت م -١١٩/٢٠٠٦ت مالوثيقتان  
   ٦٠/٢٣وج

  
  التقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد   ١٧-١٢
  

 ١٢ق١٢٠ت م، القـرار    ١/سـجالت / ١٢٠/٢٠٠٧ت م -١١٩/٢٠٠٦ت مالوثيقتان  
   ٦٠/٢٤وج

  
  استحداث أدوية أفضل لألطفال  ١٨-١٢
  

 ١٣ق١٢٠ت م، القـرار    ١/سـجالت / ١٢٠/٢٠٠٧ت م -١١٩/٢٠٠٦ت مالوثيقتان  
   ٦٠/٢٥وج

  
  التكنولوجيات الصحية   ١٩-١٢
  

ــائق  ٢١ق١٢٠ت م القــرار ،١/ســجالت/ ١٢٠/٢٠٠٧ت م -١١٩/٢٠٠٦ت م الوث
   ١إضافة  ٦٠/٢٦ وج٦٠/٢٦وج

  
التقدم المحرز من قبل الفريق العامل الحكومي       : الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية      ٢٠-١٢

  الدولي 
  

  ٦٠/٢٧الوثيقة ج
  

  تقارير مرحلية عن المسائل التقنية والصحية  ٢١-١٢
  

  ٦٠/٢٨الوثيقة ج
  

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

تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصيات فريـق العمـل المعنـي بتحـسين التنـسيق                 :اءب
القرار  (المؤسسات المتعددة األطراف والجهات المانحة الدولية في مجال األيدز         بين

  )١٢-٥٩ج ص ع
  

  تنفيذ التوصيات: التقرير العالمي عن العنف والصحة  :جيم
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  اإلصابات الناجمة عن حـوادث المـرور       تعزيز السالمة على الطرق والوقاية من       :دال
  )١٠- ٥٧ع ص جالقرار (

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

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

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

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

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

  
  في العالم وفيات الحصبة تقليص معدل  :ياء

  
  شبكة القياسات الصحية  :كاف

  
  

  "ب"اللجنة 
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٣
  

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

  
وثيقـة  / ٦٠ج و ٤/وثيقة معلومات / ٦٠ وج ١ إضافة   ٦٠/٢٩ وج ٦٠/٢٩ ج الوثائق

  ٧/وثيقة معلومات/ ٦٠ وج٥/معلومات
  

   الماليةالمسائل  -١٥
  

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

  
  ٦٠/٤١ وج١ إضافة ٦٠/٣٠ وج٦٠/٣٠ جالوثائق

  
  التقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي  ٢-١٥

  
  ٦٠/٤٥ وج٦٠/٣١ جالوثيقتان

                                                           
  .   بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر١
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ألعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها     حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول ا          ٣-١٥
   من الدستور٧ المادة أحكامإلى حد يبرر تطبيق 

  
  ٦/وثيقة معلومات/ ٦٠ وج٦٠/٤٢ جالوثيقتان

  
   ]حذف[   ٤-١٥

  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨تقدير االشتراكات للفترة   ٥-١٥

  
   ١٨ق١٢٠ت م، القرار ١/سجالت/ ١٢٠/٢٠٠٧ت م -١١٩/٢٠٠٦ت مالوثيقتان 

  
  ات الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة تقدير اشتراك  ٦-١٥
  

  ٦٠/٤٤الوثيقة ج
  

  تعيين مراجع الحسابات الخارجي  ٧-١٥
  

  ١ تصويب ٦٠/٣٢ وج٦٠/٣٢ جالوثيقتان
  

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

  ١ إضافة ٦٠/٤٦ وج٦٠/٤٦ وج١ إضافة ٦٠/٤٣ وج٦٠/٤٣ جالوثائق
  

  يالت الالئحة المالية والنظام الماليتعد  ٩-١٥
  

  بدء العمل بالمعايير المحاسبية الدولية المنطبقة على القطاع العام  •
  

ــان  ــرار ١/ســجالت/ ١٢٠/٢٠٠٧ت م -١١٩/٢٠٠٦ت مالوثيقت  ٩ق١٢٠ت م، الق
  ٦٠/٣٣وج

  
  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  -١٦
  

  ٦٠/٤٧ وج٦٠/٣٤ جالوثيقتان
  

  شؤون العاملين  -١٧
  

  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ١-١٧
  

  ٦٠/٣٥الوثيقة ج
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  تعديالت على النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين   ٢-١٧
  

ــان ــرار ١/ســجالت/ ١٢٠/٢٠٠٧ت م – ١١٩/٢٠٠٦ت م و٦٠/٣٦ جالوثيقت ، الق
  ١١ق١٢٠ت م
  

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

  ٦٠/٣٧الوثيقة ج
  

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

  ٦٠/٣٨الوثيقة ج
  

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

  ١ إضافة ٦٠/٣٩ وج٦٠/٣٩ جالوثيقتان
  

   الهيئة الدولية لمراقبة المخدراتالتقرير المشترك بين المديرة العامة ورئيس  •
  

  ٢/ وثيقة معلومات/٦٠الوثيقة ج
  

  
  

  =    =   =   


