
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١تنقيح  ١١٧/١م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٦ يناير /الثانيكانون  ٢٣   عشرة بعد المائة السابعةالدورة 
  EB117/1 Rev.1  ٢٠٠٦ يناير / كانون الثاني ٢٨-٢٣جنيف، 

  
  
  
  

  جدول األعمال 
  
  
  
  مالافتتاح أعمال الدورة وإقرار جدول األع  -١
  

  )المشروح (١١٧/١ت م و١١٧/١ت مالوثيقتان 
  
  تقرير من المدير العام  -٢
  

  ١١٧/٢ت مالوثيقة 
  

  مناقشة القضايا المطروحة  •
  
   التابعة للمجلس التنفيذيتقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة  -٣
  

  ١١٧/٣ت مالوثيقة 
  
  المسائل التقنية والصحية  -٤
  

  بة منظمة الصحة العالميةاستجا: زلزال جنوب آسيا  ١-٤
  

  ١١٧/٣٠ت مالوثيقة 
  

  ومواجهتهاتعزيز التأهب لجائحة األنفلونزا   ٢-٤
  

  ١١٧/٥ت مالوثيقة 
  

  المتابعة): ٢٠٠٥(تطبيق اللوائح الصحية الدولية   •
  

  ١ إضافة ١١٧/٣١ت م و١١٧/٣١ت مالوثيقتان 
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معلومات ونُظـم المعلومـات     استخدام تكنولوجيا ال  : تعزيز النُظم الصحية ونُظم الترصد      •
  الجغرافية

  
  ١١٧/٣٢ت مالوثيقة 

  
  مشروع قرار: التجارة الدولية والصحة  ٣-٤
  

  ١ إضافة ١١٧/١٠ت م و١١٧/١٠ت مالوثيقتان 
  

  استئصال شلل األطفال  ٤-٤  
  

  ١ إضافة ١١٧/٤ت م و١١٧/٤ت مالوثيقتان 
  

  األيدز والعدوى بفيروسه  ٥-٤
  

  الوقاية والرعاية والعالجتيسير حصول الجميع على خدمات   •
  

  ١١٧/٦ت مالوثيقة 
  

  مشروع قرار: التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه  •
  

  ١ إضافة ١١٧/٧ت م و١١٧/٧ت مالوثيقتان 
  

  مسودة االستراتيجية العالمية بشأن توقي ومكافحة األمراض المنقولة جنسياً  ٦-٤
  

   ١١ تنقيح ١١٧/٨ت م الوثيقة
  

  ير مخزونات فيروس الجدريتدم: استئصال الجدري  ٧-٤
  

  ١١٧/٣٣ت مالوثيقة 
  

  فقر الدم المنجلي  ٨-٤
  

  ١١٧/٣٤ت مالوثيقة 
  

   اللذين يمكن تجنبهماالوقاية من العمى وضعف البصر  ٩-٤
  

  ١ إضافة ١١٧/٣٥ت م و١١٧/٣٥ت مالوثيقتان 

                                                           
 .١ إضافة ١١٧/٨ت م سحبت الوثيقة    ١
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  حقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية  ١٠-٤
  

  ١١٧/٩ت مالوثيقة 
  

  رامي اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحةالم  ١١-٤
  

  ٢/ وثيقة معلومات/ ١١٧ت مالوثيقة 
  

آخر التطورات بعد انعقاد الجلسة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة لألمم المتحـدة           •
  )٢٠٠٥سبتمبر / أيلول(

  
   ١١٧/١٢ت م الوثيقة

  
خاصـة بـصحة األطفـال      مساهمة منظمة الصحة العالمية في تنفيـذ االسـتراتيجية ال           •

  والمراهقين ونمائهم، مع التركيز الخاص على بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية
  

  ١١٧/١٣ت مالوثيقة 
  

   في مجال البحوث الصحيةومسؤولياتهادور منظمة الصحة العالمية   ١٢-٤
  

  ١ إضافة ١١٧/١٤ت مو ١١٧/١٤ت م الوثيقتان
  

  حةأدوات وخدمات مقتر: الصحة اإللكترونية  ١٣-٤
  

  ١١٧/١٥ت مالوثيقة 
  
  متابعة المؤتمر العالمي السادس لتعزيز الصحة: تعزيز الصحة  ١٤-٤
  

  ١١٧/١١ت مالوثيقة 
  

   والميزانيةالبرنامجمسائل   -٥
  
  ٢٠١٥-٢٠٠٦ ،برنامج العمل العام الحادي عشر  ١-٥
  

  ٣/وثيقة معلومات/ ١١٧ت م و١ إضافة ١١٧/١٦ت م و١١٧/١٦ت م الوثائق
  

   ة التحقق بما في ذلك آلي،التخصيص االستراتيجي للمواردبشأن لتوجيهية المبادئ ا  ٢-٥
  

  ١١٧/١٧ت مالوثيقة 
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  تقرير مرحلي: صندوق العقارات  ٣-٥
  

  ١١٧/١٨ت مالوثيقة 
  

  المسائل المالية  -٦
  

حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشـتراكاتها             ١-٦
   من الدستور٧إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
  ١١٧/١٩ت مالوثيقة 

  
  تتبع عملية التنفيذ:  الخارجية والداخليةتوصيات مراجعة الحسابات  ٢-٦

  
  ١١٧/٢٠ت مالوثيقة 

  
  ]حذف [   ٣-٦
  

  ون العاملينشؤ  -٧
  

  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ١-٧
  

  ١ تصويب ١ إضافة ١١٧/٢١ت م و١ إضافة ١١٧/٢١ت م و١١٧/٢١ت م الوثائق
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٢-٧
  

  ١١٧/٢٢ت مالوثيقة 
  

  تعديالت الئحة الموظفين   علىتصديقال  ٣-٧
  

  ٢ إضافة ١١٧/٢٣ت م و١ إضافة ١١٧/٢٣ت م و١١٧/٢٣ت م الوثائق
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٤-٧
  

  ١/وثيقة معلومات/ ١١٧ت مالوثيقة 
  

  مسائل إدارية أخرى  -٨
  

  تقارير لجان المجلس التنفيذي  ١-٨
  

  اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  •
  

  ١ إضافة ١١٧/٢٤ت م و١١٧/٢٤ت م الوثيقتان
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  ائزالمؤسسات والجو  •
  

   التفتيش المشتركةوحدةتقارير   ٢-٨
  

  تنفيذ التوصيات: التقارير السابقة  •
  

  ١١٧/٢٥ت مالوثيقة 
  

  التقارير الحديثة  •
  

  ١١٧/٢٦ت مالوثيقة 
  

جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين وموعد ومكان انعقاد دورة              ٣-٨
  ائةالمجلس التنفيذي الثامنة عشرة بعد الم

  
  ١١٧/٢٧ت مالوثيقة 

  
  مسائل للعلم  -٩
  

  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  ١-٩
  

  ١ إضافة ١١٧/٢٨ت م و١١٧/٢٨ت مالوثيقتان 
  

  تقارير مرحلية: تنفيذ القرارات  ٢-٩
  

  ١١٧/٢٩ت مالوثيقة 
  

   تغذية الرضع وصغار األطفال  :ألف
  

  ٣٢-٥٨ج ص ع، القرار ١/سجالت/ ٥٨/٢٠٠٥ع ص جالوثيقة 
  

 والغايـات   تـسريع التقـدم نحـو بلـوغ المرامـي         استراتيجية  : الصحة اإلنجابية   :باء
   )بما في ذلك اآلثار على التنمية االقتصادية الوطنية(الدولية  اإلنمائية

  
  ١٢-٥٧ج ص ع، القرار ١/سجالت/ ٥٧/٢٠٠٤ع ص جالوثيقة 

  
   سرة للسنة الدولية لألإطار الذكرى الدولية العاشرةاألسرة والصحة في   :جيم

  
  ١١-٥٧ج ص ع، القرار ١/سجالت/ ٥٧/٢٠٠٤ع ص جالوثيقة 
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    والكوارثفيما يتعلق باألزماتالعمل الصحي   :دال
  

  ١-٥٨ج ص ع، القرار ١/سجالت/ ٥٨/٢٠٠٥ع ص جالوثيقة 
  

   التمويل الصحي المستدام والتغطية الشاملة والتأمين الصحي االجتماعي  :هاء
  

  ٣٣-٥٨ج ص ع القرار ،١/سجالت/ ٥٨/٢٠٠٥ع ص جالوثيقة 
  

   دور الترتيبات التعاقدية في تحسين أداء النظم الصحية  :واو
  

  ٢٥-٥٦ج ص ع، القرار ١/سجالت/ ٥٦/٢٠٠٣ع ص جالوثيقة 
  

 مواءمـة عملية إصالح األمـم المتحـدة ودور منظمـة الـصحة العالميـة فـي                  :زاي
   دئيتقرير مرحلي مب:  على الصعيد القطريالتنفيذيةاإلنمائية  األنشطة

  
  ٢٥-٥٨ج ص ع، القرار ١/سجالت/ ٥٨/٢٠٠٥ع ص جالوثيقة 

  
  الموارد البشرية من أجل التنمية الصحية  ٣-٩

  
  ١١٧/٣٦ت مالوثيقة 

  
  تقرير اللجنة االستشارية للبحوث الصحية  ٤-٩

  
  ١١٧/٣٧ت مالوثيقة 

  
   ]١٤-٤ بوصفه البند ٤ نُقل إلى الفرع [  ٥-٩

  
  اختتام أعمال الدورة  -١٠
  
  
  

     ==     =  


