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كانون الثاني/ 
  ٢٠١٣ يناير

  اجتماعات أخرى    

  ٢٢ الثالثاء،
  (تابع)

      

اللجـــــــان الرفيعـــــــة إجـــــــراءات متابعـــــــة توصـــــــيات   ٢-٧البند   
المســــتوى المعقــــودة مــــن أجــــل النهــــوض بصــــحة 

  المرأة والطفل

هيئــــــــــة اختيــــــــــار الفــــــــــائزين 
بجـــــائزة مؤسســـــة اإلمـــــارات 

  العربية المتحدة للصحة
هيئــــــــــة اختيــــــــــار الفــــــــــائزين   المحددات االجتماعية للصحة  ٣-٧البند   

-بجائزة الـدكتور لـي جونـغ
  ووك التذكارية

هيئــــــــــة اختيــــــــــار الفــــــــــائزين       
  بجائزة ساساكاوا للصحة

         ٢٣ األربعاء،
١٢‚٣٠-٩‚٠٠  
  و

١٧‚٣٠-١٤‚٣٠  
  

  إصالح منظمة الصحة العالمية  ٥البند 
  اإلصالحات البرمجية  •
  اإلصالحات الخاصة بتصريف الشؤون  •
  اإلصالحات اإلدارية  •

  
  
  

    إذا سمح الوقت ] [  شؤون البرنامج والميزانية  ١١البند   
: ٢٠١٣-٢٠١٢تنفيــــــــــذ الميزانيــــــــــة البرمجيــــــــــة   ١-١١البند   

  أحدث المعلومات
  

    مسّودة برنامج العمل العام الثاني عشر  ٢-١١البند   
    ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية المقترحة   ٣-١١البند   
هيئــــــــــة اختيــــــــــار الفــــــــــائزين       ١٧‚٣٠

بجـــــــــــائزة دولـــــــــــة الكويـــــــــــت 
  لبحوث تعزيز الصحة

هيئــــــــــة اختيــــــــــار الفــــــــــائزين 
  بجائزة ليون برنارد

هيئــــــــــة اختيــــــــــار الفــــــــــائزين 
ــــــــى منحــــــــة  الحاصــــــــلين عل

  مؤسسة جاك باريزو
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كانون الثاني/ 
  ٢٠١٣ يناير

  اجتماعات أخرى    

        ٢٤الخميس، 
١٢‚٣٠-٩‚٠٠  
  و

١٧‚٣٠-١٤‚٣٠  

    (تابع) شؤون البرنامج والميزانية  ١١البند 
    التأهب والترصد واالستجابة  ٨البند 
   )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١-٨البند 

  [ إذا سمح الوقت ]
  

        ٢٥الجمعة، 
١٢‚٣٠-٩‚٠٠  
  و

١٧‚٣٠-١٤‚٣٠  

    والترصد واالستجابة (تابع)التأهب   ٨البند 
التأهــــــب لألنفلــــــونزا الجائحــــــة: تبــــــادل فيروســــــات   ٢-٨البند 

  األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى
  

شـــلل األطفـــال: تكثيـــف جهـــود المبـــادرة العالميـــة   ٣-٨البند 
  الستئصال شلل األطفال

  

    األمراض السارية  ٩البند   
    العالمية الخاصة باللقاحاتخطة العمل   ١-٩البند   
    أمراض المناطق المدارية المهملة  ٢-٩البند   
    الُنظم الصحية  ١٠البند   
ـــــة النوعيـــــة/ المـــــزورة/   ١-١٠البند    المنتجـــــات الطبيـــــة المتدني

  المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
  

        ٢٦، السبت
    الشؤون المالية  ١٢البند   ١٢‚٣٠-٩‚٣٠
    ٢٠١٥-٢٠١٤جدول تقدير االشتراكات   ١-١٢البند   
  تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي   ٢-١٢البند   

  [ إن وجدت ]
  

    الشؤون اإلدارية  ١٣البند   
متابعــــة تقريــــر الفريــــق العامــــل المعنــــي بانتخــــاب   ١-١٣البند   

  المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
  

التقييم: أحدث المعلومات وخطة العمل المقترحة   ٢-١٣البند   
  ٢٠١٣لعام 

  

لجنـــة الخبـــراء المســـتقلين االستشـــارية فـــي مجـــال   ٣-١٣البند   
  المراقبة

  

  العضوية  •    
  االختصاصات  •
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كانون الثاني/ 
  ٢٠١٣ يناير

  اجتماعات أخرى    

 ٢٦السبت، 
  (تابع)

      

    العقارات  ٤-١٣البند   
    تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٥-١٣البند   
المعنيــــــة بالمنظمــــــات غيــــــر  اللجنــــــة الدائمــــــة  •    

  الحكومية
  المؤسسات والجوائز  •

  

        ٢٨، االثنين
١٢‚٣٠-٩‚٠٠  
  و

١٧‚٣٠-١٤‚٣٠  

    (تابع) الُنظم الصحية  ١٠البند 
متابعــة تقريــر فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل   ٢-١٠البند

  المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير
  

    التغطية الصحية الشاملة  ٣-١٠البند 
القــــــوى العاملــــــة الصــــــحية: التقــــــدم فــــــي معالجــــــة   ٤-١٠البند   

ــــــــنقص والهجــــــــرة، وفــــــــي االســــــــتعداد  مســــــــألتي ال
  لالحتياجات المستجدة

  

ـــــة وأســـــماء نطاقـــــات المواقـــــع   ٥-١٠البند    الصـــــحة اإللكتروني
  الصحية على شبكة اإلنترنت

  

    الشؤون اإلدارية (تابع)  ١٣البند   
لجمعية الصـحة العالميـة  جدول األعمال المؤقت  ٦-١٣البند   

السادســـة والســـتين وموعـــد ومكـــان دورة المجلـــس 
  التنفيذي الثالثة والثالثين بعد المائة

  

    شؤون العاملين (تابع)  ١٤البند   
بيــــان ممثــــل جمعيــــات مــــوظفي منظمــــة الصــــحة   ٢-١٤البند   

  العالمية
  

    التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ٣-١٤البند   
    تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٤-١٤البند   
تعـــــديالت النظـــــام األساســــــي للمـــــوظفين والئحــــــة   ٥-١٤البند   

  الموظفين
  

         ٢٩، الثالثاء
١٢‚٣٠-٩‚٠٠  
  و

١٧‚٣٠-١٤‚٣٠  

    مسائل للعلم  ١٥البند 
    تقارير الهيئات االستشارية  ١-١٥البند 

  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  •  
  االستشارية المعنية بالبحوث الصحيةاللجنة   •
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كانون الثاني/ 
  ٢٠١٣ يناير

  اجتماعات أخرى    

 ٢٩، الثالثاء
  (تابع)

      

    التقارير المرحلية  ٢-١٥البند   
  األمراض غير السارية    

تــدعيم السياســات الخاصــة بــاألمراض غيــر   ألف:
السارية من أجل تعزيز التمتع بالنشـاط فـي 

  )٣-٦٥ع  ص  جمرحلة الشيخوخة (القرار 
االســـــتراتيجية العالميـــــة للحـــــد مـــــن تعـــــاطي   باء:

ــــــــــرار  ــــــــــى نحــــــــــو ضــــــــــار (الق  الكحــــــــــول عل
  )١٣-٦٣ع  ص  ج

التخلص من اضطرابات عـوز اليـود بشـكل   جيم:
  )٢١-٦٠ع  ص  ج(القرار  دائم

  
  التأهب والترصد واالستجابة

تعزيـــــز القـــــدرات الوطنيـــــة فـــــي مجـــــال إدارة   دال:
الطــوارئ الصــحية والكــوارث وتعزيــز مرونــة 

  )١٠-٦٤ع  ص  ج(القرار  يةالُنظم الصح
ــــــــــــــــرار   هاء: ــــــــــــــــاخ والصــــــــــــــــحة (الق  تغيــــــــــــــــر المن

  )٥ق١٢٤م ت
  

  األمراض السارية
  )١٧-٦٤ع  ص  جالمالريا (القرار   واو:
ـــــــــــــــــــرار   زاي: ـــــــــــــــــــات (الق استئصـــــــــــــــــــال داء التنين

  )١٦-٦٤ع  ص  ج
استئصــــــــال الجــــــــدري: تــــــــدمير مخزونــــــــات   حاء:

  )١-٦٠ع  ص  ج(القرار  فيروس الجدري
  

  الُنظم الصحية
  )١٨-٥٥ع  ص  جسالمة المرضى (القرار   طاء:
مياه الشرب، واإلصـحاح، والصـحة (القـرار   ياء:

  )٢٤-٦٤ع  ص  ج
صــــــحة العمــــــال: خطــــــة العمــــــل العالميــــــة    كاف:

  )٢٦-٦٠ع  ص  ج(القرار 
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كانون الثاني/ 
  ٢٠١٣ يناير

  اجتماعات أخرى    

اســـــــــــــتراتيجية دمـــــــــــــج تحليـــــــــــــل المســـــــــــــائل   الم:
واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس فـي عمـل 

  )٢٥-٦٠ع  ص  جالمنظمة (القرار 
التقــدم المحــرز فــي اســتعمال األدويــة علــى   ميم:

  )١٦-٦٠ع  ص  جنحو رشيد (القرار 
اســـــتراتيجية السياســـــات الصـــــحية وبحـــــوث   نون:

  ١الُنظم
    اختتام أعمال الدورة  ١٦البند   

  
  
  

=     =     =  

                                                           
(المشروح) لالطالع على التوصية المقدمة من أعضاء مكتب المجلس التنفيذي بقبول اقتـراح  ١٣٢/١م تانظر الوثيقة     ١

 إبالغ المجلس عن "استراتيجية السياسات الصحية وبحوث الُنظم" في تقرير مرحلي.


