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  )المشروح (١٢١/١م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٧ مارس/ آذار ٢٨   بعد المائة العشرون الحادية و الدورة 
  EB121/1 (Annotated)  ٢٠٠٧ مايو/ أيار ٢٦-٢٤جنيف، 

  
  
  
  

  )المشروح (جدول األعمال المؤقت
  
  

  
  افتتاح أعمال الدورة وإقرار جدول األعمال  -١
  
  يس ونواب الرئيس والمقررانتخاب الرئ  -٢
  
  حصيلة جمعية الصحة العالمية الستين  -٣
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٤
  
  المسائل التقنية والصحية  -٥
  

  التكنولوجيات الصحية  ١-٥
  

دعوة فريق من الخبراء والـدول       ١،تم، بناء على طلب تقدم به المجلس التنفيذي في دورته العشرين بعد المائة            
ويبـين  . ٢١ق١٢٠م ت األعضاء المهتمة، عقد اجتماع للمساعدة على حل القضايا العالقة فيما يتعلق بـالقرار              

  .التقرير مجمل الحصائل والتوصيات الناجمة عن المشاورة حول نطاق التكنولوجيات الصحية
  

لمناقشات التي دارت في جمعية الصحة العالمية       متابعة ا : أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة     ٢-٥
  الستين

  
 سيتلى على أعضاء المجلس ملخص شفوي للنقاش الذي دار في جمعية الصحة             .بند مقترح من رئيس المجلس    

وسيتم تسليط األضواء على المسائل الرئيسية المطروحـة لتوجيـه إعـداد          . حول هذا البند من جدول األعمال     
  .مسودة خطة عمل

  
متابعة المناقشات التي دارت في جمعية الصحة       : الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية      ٣-٥

  العالمية الستين
  

سيتلى على أعضاء المجلس ملخص شفوي للنقاش الذي دار في جمعية الصحة            . بند مقترح من رئيس المجلس    
  . حول هذا البند من جدول األعمال

  
  

                                                            
، المحضر الموجز للجلسة الثالثة عـشرة مـن دورة          ٢/سجالت/ ٢٠٠٧/ ١٢٠م ت  -١١٩/٢٠٠٦م ت انظر الوثيقة      ١

 ).النص اإلنكليزي (٣المجلس التنفيذي العشرين بعد المائة، الفرع 
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  لمسائل الماليةمسائل اإلدارة والميزانية وا  -٦
  

تقرير مقدم وفقـاً ألحكـام القـرار        : المدير العام ونائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية         ١-٦
  ١٩ق١٢٠ت م

  
يستعرض التقرير، كما طلب المجلس التنفيذي في دورته العشرين بعد المائة، عدداً مـن القـضايا المتعلقـة                  

كما يستعرض اآلثار القانونيـة المترتبـة علـى         . ر العام بالتعيين اإللزامي لشخص ليشغل منصب نائب المدي      
  .التناوب الجغرافي على منصب المدير العام ويستقصي الخيارات المتعلقة بهذه المسألة

  
  أساليب عمل المجلس التنفيذي  ٢-٦
  

 تتعلق  يقترح التقرير جملة أمور ١ي،في ضوء الخبرة المكتسبة منذ آخر مراجعة للنظام الداخلي للمجلس التنفيذ          
بمعايير اختيار بنود جداول األعمال اإلضافية والمهل الزمنية المحددة لوضع جدول األعمال المؤقت، وتـوافر               
الوثائق على شبكة اإلنترنت وحول تحسين جودة وعدد قرارات األجهزة الرئاسية نزوالً على الطلـب الـذي                 

  ٢. التابعة للمجلس التنفيذيتقدمت به لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
  
  خطة عمل: التعددية اللغوية  ٣-٦
  

يرد في مسودة خطة العمل اقتراح بوضع استراتيجية ومجموعة من المقترحات الملموسة لتعزيـز التعدديـة                 
اللغوية في منظمة الصحة العالمية وتبين الخطة المرامي المتوسطة والطويلة األجـل المرتبطـة بـاألغراض                

  .بغية رصد التقدم المحرز وتقييمهوالمؤشرات 
  
  ملء الشواغر: لجان المجلس التنفيذي  ٤-٦
  
  إنشاء لجنة فرعية: لجنة الخبراء المعنية باختيار األدوية األساسية واستخدامها  ٥-٦
  

أوصت لجنة الخبراء المعنية باختيار األدوية األساسية واستخدامها، في اجتماعها الخامس عشر المعقـود فـي            
، بمراجعة وتحديث القائمة النموذجية لألدوية      ١٣ق١٢٠م ت ، بعد أن أحاطت علماً بالقرار       ٢٠٠٧ارس  م/ آذار

  .األساسية بغية إدراج األدوية األساسية التي يفتقر إليها لعالج األطفال، بإنشاء لجنة فرعية لهذا الغرض
  
  الدورات القادمة للمجلس التنفيذي وجمعية الصحة  ٦-٦
  
  ]إن وجدت [ حة المالية والنظام المالي تعديالت الالئ  ٧-٦
  

  شؤون العاملين  -٧
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١-٧

                                                            
 .١ق١١٢م تالقرار    ١
 .٢٧، الفقرة ١٢٠/٣م تالوثيقة    ٢
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  ]إن وجدت [ التصديق على تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين   ٢-٧
  

  تقارير لجان الخبراء ومجموعات الدراسة: مسائل للعلم  -٨
  

 ولجان الخبراء االستشاريين يقدم تقرير حول اجتماعات لجان الخبـراء ومجموعـات             عمالً بالئحة مجموعات  
الدراسة بما في ذلك ملخص للتوصيات الواردة في تقارير لجان الخبراء والتعليقات المبداة على أهميتها بالنسبة                

  .إلى سياسات الصحة العمومية وآثارها على برامج المنظمة
  

  اختتام أعمال الدورة  -٩
  

/  آذار ١٩ وافق أعضاء مكتب المجلس التنفيذي، في مشاورة عقدوها مع المديرة العامة في              :حظةمال
 من النظام الداخلي للمجلس، على إرجاء النظـر فـي جـدول             ٨، طبقاً ألحكام المادة     ٢٠٠٧مارس  

  .األعمال التالي إلى دورة المجلس الثانية والعشرين بعد المائة
  

  ريةتقارير الهيئات االستشا  ١-٧
  

  تقرير الدورة السادسة واألربعين للجنة االستشارية العالمية للبحوث الصحية  •
  
  
  

=     =     =  


