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   ١ تنقيح ٦١/١ج  الحادية والستون    جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٨ مايو/ أيار ١٩  جنيف، سويسرا  

 A61/1 Rev.1  ٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤-١٩
  
  
  
  

  جدول األعمال المؤقت
  

  الجلسات العامة
  
  افتتاح أعمال الجمعية  -١
  

  لجنة أوراق االعتمادتعيين   ١-١
  
   لجنة الترشيحاتانتخاب أعضاء  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
  

  ٦١/١الوثيقة ج
  
   بعد المائةالثانية والعشرينبعد المائة وة والعشرين الحادي المجلس التنفيذي عن دورتيه تقرير  -٢
  

  ١ تصويب ٦١/٢ وج٦١/٢ جالوثيقتان
  
   المديرة العامة،الدكتورة مارغريت تشانكلمة   -٣
  

  ٦١/٣الوثيقة ج
  
  ضيف الجمعيةخطاب يلقيه   -٤
  
  ] حذف [   -٥
  
  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  -٦
  

  ٦١/٤٠الوثيقة ج



  A61/1 Rev.1  ١ تنقيح  ٦١/١ج

2 

  الجوائز  -٧
  
   اللجنتين الرئيسيتينتقارير  -٨
  
  اختتام أعمال الجمعية  -٩
  
  

  "أ"اللجنة 
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٠
  

  المسائل التقنية والصحية  -١١
  

تبادل الفيروسات والتوصل إلـى اللقاحـات والفوائـد         : التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة     ١-١١
  األخرى

  
  ٦١/٤الوثيقة ج

  
  بعملية االستئصال المحدقة  المخاطر المحتملةلىللسيطرة عآلية : شلل األطفال  ٢-١١
  

  ٦١/٥ وج١ق١٢٢ت م، القرار ١/سجالت/ ١٢٢/٢٠٠٨ت مالوثيقتان 
  

  تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري  ٣-١١
  

  ٦١/٦الوثيقة ج
  

  )٢٠٠٥(تطبيق اللوائح الصحية الدولية   ٤-١١
  

  ٦١/٧جو، ٣ق١٢٢ت م، القرار ١/سجالت/ ١٢٢/٢٠٠٨ت م الوثائق
  ١ تصويب ٦١/٧وج

  
  تنفيذ االستراتيجية العالمية: توقي األمراض غير السارية ومكافحتها  ٥-١١
  

  ٦١/٨الوثيقة ج
  

  مسودة االستراتيجية وخطة العمل العالميتين: الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية  ٦-١١
  

  ٦١/٩الوثيقة ج

                                                           
  .     بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر١
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  االستراتيجية العالمية للتمنيع  ٧-١١
  

  ٦١/١٠ وج٧ق١٢٢ت م، القرار ١/سجالت/ ١٢٢/٢٠٠٨ت من الوثيقتا
  

  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية  ٨-١١
  

  ٦١/١١ وج١٣ق١٢٢ت م، القرار ١/سجالت/ ١٢٢/٢٠٠٨ت مالوثيقتان 
  

  صحة المهاجرين  ٩-١١
  

  ٦١/١٢ وج٥ق١٢٢ت م، القرار ١/سجالت/ ١٢٢/٢٠٠٨ت مالوثيقتان 
  

  لكحول على نحوٍ ضاراستراتيجيات الحد من تعاطي ا  ١٠-١١
  

  ٦١/١٣ وج٢ق١٢٢ت م، القرار ١/سجالت/ ١٢٢/٢٠٠٨ت مالوثيقتان 
  

  تغير المناخ والصحة  ١١-١١
  

  ٦١/١٤ وج٤ق١٢٢ت م، القرار ١/سجالت/ ١٢٢/٢٠٠٨ت مالوثيقتان 
  

  رصد تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ١٢-١١
  

  ٦١/١٥الوثيقة ج
  

  ة المزيفةالمنتجات الطبي  ١٣-١١
  

  ٦١/١٦الوثيقة ج
  

  تقارير مرحلية بشأن المسائل التقنية والصحية  ١٤-١١
  

  ١ إضافة ٦١/١٧ وج٦١/١٧جالوثيقتان 
  

  )٢-٥٧ع ص جالقرار (مكافحة داء المثقبيات األفريقي البشري  : ألف
  

  )٢٧-٥٩ع ص جالقرار (تعزيز التمريض والقبالة   :باء
  

  )٢٦-٥٩ع ص جار القر(التجارة الدولية والصحة   :جيم
  

  )٢٤-٦٠ع ص جالقرار (تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة   :دال
  

المرامـي اإلنمائيـة    األهداف و  التقدم نحو بلوغ     تسريعاستراتيجية  : الصحة اإلنجابية   :هاء
  )١٢-٥٧ع ص جالقرار (الدولية 

  
  )٣٢-٥٨ع ص جالقرار (تقرير مرحلي ثنائي السنوات : تغذية الرضع وصغار األطفال  :واو
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  "ب"اللجنة 
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٢
  

في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجـوالن الـسوري             األحوال الصحية     -١٣
  المحتل

  
 ٣/وثيقـة معلومـات   / ٦١ وج ٢/وثيقة معلومات / ٦١ وج ١ تنقيح   ٦١/١٨ ج الوثائق

  ٤/وثيقة معلومات/ ٦١وج
  

  ية البرمجية والمسائل الماليةمسائل الميزان  -١٤
  

  تقييم األداء: ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية   ١-١٤
  

  ٦١/٢١ج و٦١/١٩ جالوثيقتان
  

 كـانون   ٣١ - ٢٠٠٦يناير  /  كانون الثاني  ١والبيانات المالية المراجعة للمدة     التقرير المالي     ٢-١٤
  ٢٠٠٧ديسمبر / األول

  
  ٦١/٢٢ وج١ إضافة ٦١/٢٠ وج٦١/٢٠ جالوثائق

  
  ١٣ و١٢ وثغرة التمويل الخاص بالغرضين ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦اإليرادات المتنوعة   •

  
  ٦١/٤١الوثيقة ج

  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها               ٣-١٤

   من الدستور٧ المادة أحكامإلى حد يبرر تطبيق 
  

  ١/وثيقة معلومات/ ٦١ وج٦١/٣٥ جالوثيقتان
  

  ]إن وجدت  [ الترتيبات الخاصة بشأن تسوية المتأخرات  ٤-١٤
  

  ٦١/٣٥الوثيقة ج
  

  ]حذفت  [  ٥-١٤
  

  ]حذفت [   ٦-١٤
  

  مسائل مراجعة الحسابات والمراقبة  -١٥
  

  إلى جمعية الصحةتقرير مراجع الحسابات الخارجي   ١-١٥
  

  ٦١/٢٤ وج٦١/٢٣الوثيقتان ج
                                                           

  .   بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر١



  A61/1 Rev.1  ١ تنقيح  ٦١/١ج

5 

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٢-١٥
  

  ٦١/٢٦ وج١ تنقيح ٦١/٢٥ جلوثيقتانا
  

  شؤون العاملين  -١٦
  

  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ١-١٦
  

  ٦١/٢٧الوثيقة ج
  

  ألساسي للموظفين والئحة الموظفينتعديالت على النظام ا  ٢-١٦
  

  ٦١/٢٨ وج١١ق١٢٢ت م، القرار ١/سجالت/ ١٢٢/٢٠٠٨ت مالوثيقتان 
  

   التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالميةتعيين ممثلين في لجنة المعاشات  ٣-١٦
  

  ٦١/٢٩الوثيقة ج
  

  المسائل اإلدارية  -١٧
  
  أسلوب عمل جمعية الصحة  ١-١٧  

  
  ٦١/٣٠ وج٨ق١٢٢ت م، القرار ١/سجالت/ ١٢٢/٢٠٠٨ت مالوثيقتان 

  
  تنفيذ خطة العمل: التعددية اللغوية  ٢-١٧  

  
  ٦١/٣١ وج٩ق١٢٢ت م، القرار ١/سجالت/ ١٢٢/٢٠٠٨ت مالوثيقتان 

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

  
عملية إصالح األمم المتحدة ودور منظمة الصحة العالمية في تنسيق األنشطة التنفيذيـة               •

  اإلنمائية على الصعيد القطري
  

  ٦١/٣٢الوثيقة ج
  

  ظام األساسيتعديالت على الن: الوكالة الدولية لبحوث السرطان  -١٩
  

  ٦١/٣٣الوثيقة ج
  

حصيلة الدورة الثانية لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن مكافحـة           -٢٠
  التبغ

  
  ٦١/٣٤الوثيقة ج

  
=     =     =  


