
א     א
  ١ تنقيح ١٢٠/١م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٧ يناير/  الثانيكانون ٢٢   بعد المائةالعشرون  الدورة 
  EB120/1 Rev.1  ٢٠٠٧ يناير/  كانون الثاني٣٠-٢٢جنيف، 

  
  
  
  

  جدول األعمال
  

  
  افتتاح أعمال الدورة وإقرار جدول األعمال  -١
  

  )لمشروحا (١٢٠/١م ت و١٢٠/١م تالوثيقتان 
  
  تقرير المدير العام  -٢
  

  ١٢٠/٤٠م ت و١٢٠/٢م ت تانالوثيق
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٣
  

  ١٢٠/٣م تالوثيقة 
  
  المسائل التقنية والصحية  -٤
  

  آلية إدارة المخاطر المحتملة التي تكتنف عملية االستئصال: شلل األطفال  ١-٤
  

  ١إضافة  ١تنقيح  ١٢٠/٤م ت و١ تنقيح ١٢٠/٤م تتان الوثيق
  

  المالريا، بما في ذلك اقتراح بتكريس يوم عالمي للمالريا  ٢-٤
  

  ١ إضافة ١٢٠/٥م ت و١٢٠/٥م تالوثيقتان 
  

  التقدم المحرز والتخطيط الطويل األجل: مكافحة السل  ٣-٤
  

  ١ تنقيح ١ إضافة ١٢٠/٨م ت و١٢٠/٨م تالوثيقتان 
  

التطورات واالستجابة والمتابعة وتطبيق أحكام اللـوائح       :  واألنفلونزا الجائحة  ا الطيور أنفلونز  ٤-٤
  )٢٠٠٥(الصحية الدولية 

  
   ٣/وثيقة معلومات/ ١٢٠ و م ت١ إضافة ١٢٠/١٥م ت و١٢٠/١٥م تالوثائق 

  ١٢٠/١٦م تو
  

  تنفيذ االستراتيجية العالمية:  السارية غيرتوقي ومكافحة األمراض  ٥-٤
  

  ١ إضافة ١٢٠/٢٢م ت و١٢٠/٢٢م ت الوثيقتان
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  خطة عمل ترويجية والوقاية المتكاملة من األمراض: صحة الفم  ٦-٤
  

  ١٢٠/١٠م تالوثيقة 
  

  ، بما في ذلك نُظم رعاية الطوارئالنُظم الصحية  ٧-٤
  

   ١٢٠/٣٨ت م و١٢٠/٣٨ت م و١ إضافة ١٢٠/٢٧م ت و١٢٠/٢٧م ت الوثائق
  ١ إضافة

  
 لدمج التحليل واإلجراءات الجنـسوية فـي        مسودة استراتيجية : ةنوع الجنس والمرأة والصح     ٨-٤

  عمل المنظمة
  

  ١ إضافة ١٢٠/٦م ت و١٢٠/٦م تالوثيقتان 
  

التقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد بما في ذلك استحداث أدوية أفضل لعالج                 ٩-٤
  األطفال

  
  ١ إضافة ١٢٠/٣٧م ت و١٢٠/٣٧م ت و١ إضافة ١٢٠/٧م ت و١٢٠/٧م تالوثائق 

  
  مسودة خطة عمل عالمية: صحة العمال  ١٠-٤

  
  ١ إضافة ١٢٠/٢٨م ت و١٢٠/٢٨م تالوثيقتان 

  
  توحيد المصطلحات: الصحة اإللكترونية  ١١-٤
  

  ١٢٠/٩م تالوثيقة 
  

مشاريع القرارات التي أرجأت جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمـسون ودورة المجلـس               ١٢-٤
   بعد المائة النظر فيهاةالتنفيذي الثامنة عشر

  
  تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري  •

  
  ١٢٠/٣٩ت م و١ إضافة ١٢٠/١١م ت و١٢٠/١١م ت الوثائق

  
  تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة  •

  
  ١ إضافة ١٢٠/١٢م ت و١٢٠/١٢م تالوثيقتان 

  
  التكنولوجيات الصحية األساسية  •

  
  ١ إضافة ١٢٠/١٣م ت و١٢٠/١٣م تالوثيقتان 

  
   ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحيةمنظمة الصحة العالميةدور   •

  
  ١ إضافة ١٢٠/١٤م ت و١٢٠/١٤م تالوثيقتان 
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  أوراق الكوكا: في الصحة العمومية) الشعبي(مساهمة الطب التقليدي   ١٣-٤
  

   ١٢٠/٣٦م تالوثيقة 
  
  استراتيجية وخطة عمل عالميتين وضعنحو : والملكية الفكريةواالبتكار الصحة العمومية   ١٤-٤
  

   ١/وثيقة معلومات/ ١٢٠م ت و١ إضافة ١٢٠/٣٥م تالوثائق 
   ٤/وثيقة معلومات/ ١٢٠م تو

  
  اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة  ١٥-٤
  

  ١ إضافة ١٢٠/٣٥م ت و١٢٠/٣٥م تالوثيقتان 
  

  المسائل البرنامجية ومسائل الميزانية  -٥
  

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ة المتوسطة األجل، بما في ذلك الميزانية البرمجية المقترحة االستراتيجيمسودة 
  

  -MTSP2008و MTSP2008-2013/PPB2008-2009 و١٢٠/١٧م ت الوثائق
2013/PPB2008-2009 Corr.1 

  
  ٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل،   •

  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية البرمجية المقترحة   •

  
  مسودة الخطة الرئيسية لألصول الرأسمالية: العقارات  •

  
  ١ إضافة ١٢٠/١٨م ت و١ تصويب ١٢٠/١٨م ت و١٢٠/١٨م ت الوثائق

  
  المسائل المالية  -٦
  

حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشـتراكاتها                ١-٦
  ور من الدست٧إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
  ١٢٠/١٩م تالوثيقة 

  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول تقدير االشتراكات   ٢-٦

  
  ١٢٠/٢٠م تالوثيقة 

  
  تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي  ٣-٦

  
  ١ تصويب ١٢٠/٢١م ت و١٢٠/٢١م ت الوثيقتان
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  مسائل المستخدمين  -٧
  

  تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط  ١-٧
  

  ١٢٠/٢٣م تالوثيقة 
  

  التقرير السنوي: رد البشريةالموا  ٢-٧
  

  ١ تصويب ١ إضافة ١٢٠/٢٤ت م و١ إضافة ١٢٠/٢٤م ت و١٢٠/٢٤م ت الوثائق
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٣-٧
  

  ١٢٠/٢٥م تالوثيقة 
  

  الخدمة المدنيـة الدوليـة     تأكيد موافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة على اإلطار العام للجنة           ٤-٧
  فيذ التعديالت المدخلة على الئحة الموظفين وتحديد تكلفتهافي ذلك تن بما

  
  ١ إضافة ١٢٠/٢٦م ت و١٢٠/٢٦م تالوثيقتان 

  
  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ٥-٧

  
  ١ إضافة ١٢٠/٢٩م ت و١٢٠/٢٩م تالوثيقتان 

  
  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالية  ٦-٧

  
  ٢/وثيقة معلومات/ ١٢٠م تالوثيقة 

  
  المسائل اإلدارية  -٨
  

استعراض المسائل التي طرحت في     : المدير العام ونائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية         ١-٨
  دورة المجلس التنفيذي االستثنائية ودورته الثامنة عشرة بعد المائة

  
  ١٢٠/٣٠م تالوثيقة 

  
  منظمة الصحة العالمية وإصالح منظومة األمم المتحدة  ٢-٨

  
  ١ تصويب ١٢٠/٣١م ت و١٢٠/٣١م ت انالوثيقت

  
  تقارير اللجان التابعة للمجلس التنفيذي  ٣-٨

  
  اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  •

  
  المؤسسات والجوائز  •
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جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الستين وتاريخ ومكان انعقاد دورة المجلـس               ٤-٨
  بعد المائةالتنفيذي الحادية والعشرين 

  
  ١٢٠/٣٢م تالوثيقة 

  
  مسائل للعلم  -٩
  

  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  ١-٩
  

  ١٢٠/٣٤م ت و١٢٠/٣٣م تالوثيقتان 
  
  التقارير المرحلية  ٢-٩

  
  ١ تصويب ١ إضافة ١٢٠/٣٥ت م و١ إضافة ١٢٠/٣٥م ت و١٢٠/٣٥م ت الوثائق

  
  )١٦-٥٨ع ص جقرار ال(تعزيز التمتع بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة   :ألف

  
  ] ١٥-٤ باعتباره البند الفرعي ٤نقل إلى الفرع [   :باء
  

القـرار  (مشاكل الصحة العمومية الناجمة عن استعمال الكحول علـى نحـو ضـار                :جيم
  )٢٦-٥٨ع ص ج

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

لمي المعني بتحسين التنسيق بين المؤسـسات       تنفيذ المنظمة لتوصيات فريق العمل العا       :هاء
  )١٢-٥٩ع ص جالقرار ( المتعددة األطراف والجهات المانحة الدولية بشأن األيدز

  
   ١٤-٤ باعتباره البند الفرعي ٤نقل إلى الفرع [   :واو
  

   تنفيذ التوصيات:التقرير العالمي حول العنف والصحة  :زاي
  

  شبكة القياسات الصحية  :حاء
  

  سرطان عنق الرحم): ٢٢-٥٨ج ص عالقرار  ( السرطان ومكافحتهتوقي  :طاء
  
  تقليص معدل وفيات الحصبة في العالم  :ياء

  
  اختتام أعمال الدورة  -١٠

  
  

=     =     =  


