
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ٢/متنوعات /١١٧م ت  التنفيذيالمجلس 
  ٢٠٠٥ديسمبر / كانون األول ١٢   عشرة بعد المائةالسابعةالدورة 

  EB117/DIV/2   المؤقتاألعمال من جدول ١البند 
  
  
  
  

  الجدول الزمني المبدئي

  

  
/ كانون الثاني

  ٢٠٠٦يناير 
  اجتماعات أخرى    

        ٢٣االثنين، 
    الدورة وإقرار جدول األعمال أعمالافتتاح ١البند   ٣٠,١٢-٣٠,٩
    المدير العام منتقرير  ٢البند   
   مناقشة القضايا المطروحة  •   
 تقرير لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة        ٣البند   

 التابعة للمجلس التنفيذي
  

    المسائل التقنية والصحية  ٤البند   
ستجابة منظمة الـصحة    ا: زلزال جنوب آسيا    ١-٤البند   

  العالمية
  

    تعزيز التأهب لجائحة األنفلونزا ومواجهتها  ٢-٤البند   ٣٠,١٧-٠٠,١٤
): ٢٠٠٥(تطبيق اللوائح الصحية الدولية       •    

  المتابعة
: تعزيز النُظم الصحية ونُظـم الترصـد        •

استخدام تكنولوجيـا المعلومـات ونُظـم       
  المعلومات الجغرافية

  

       ٢٤ ،الثالثاء

    )تابع (المسائل التقنية والصحية  ٤البند   ١٢,٣٠-٩,٠٠

 تعزيز التأهب لجائحة األنفلونزا ومواجهتهـا       ٢-٤البند   
  )تابع(

  

    )تابع(المسائل التقنية والصحية   ٤البند   ١٧,٠٠-١٤,٠٠

    مشروع قرار: التجارة الدولية والصحة  ٣-٤البند   

    استئصال شلل األطفال  ٤-٤البند   
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/ انيكانون الث
  ٢٠٠٦يناير 

  اجتماعات أخرى    

  ٢٤الثالثاء، 
  )تابع(

      

    األيدز والعدوى بفيروسه  ٥-٤البند   

تيسير حصول الجميـع علـى خـدمات          •    
  الوقاية والرعاية والعالج

: التغذية واأليـدز والعـدوى بفيروسـه        •
  مشروع قرار

  

اللجنة الدائمـة المعنيـة           ١٧,٣٠
  بالمنظمات غير الحكومية

        ٢٥ربعاء، األ

   )تابع(المسائل التقنية والصحية   ٤البند   ٣٠,١٢-٠٠,٩

مسودة االستراتيجية العالميـة بـشأن تـوقي          ٦-٤البند   
 ومكافحة األمراض المنقولة جنسياً

  

تدمير مخزونات فيـروس    : استئصال الجدري   ٧-٤البند   
 الجدري

  

   فقر الدم المنجلي  ٨-٤البند   

   )تابع(المسائل التقنية والصحية   ٤البند   ١٧,٠٠-١٤,٠٠

الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن         ٩-٤البند   
 تجنبهما

  

 الملكية الفكرية واالبتكـار والـصحة       قحقو  ١٠-٤البند   
 العمومية

  

   المرامي اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحة  ١١-٤البند   

آخر التطورات بعد انعقاد الجلسة العامـة         •    
رفيعة المستوى للجمعية العامـة لألمـم       ال

  )٢٠٠٥سبتمبر / أيلول(المتحدة 

 

مساهمة منظمة الصحة العالمية في تنفيذ        •    
االستراتيجية الخاصة بـصحة األطفـال      
والمراهقين ونمائهم، مع التركيز الخاص     

  على بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية
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/ كانون الثاني
  ٢٠٠٦يناير 

  ىاجتماعات أخر    

  ٢٥األربعاء، 
  )تابع(

     

دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها فـي         ١٢-٤البند   
  مجال البحوث الصحية

  

هيئة اختيـار الفـائزين           ١٧,٣٠
  بجائزة ساساكاوا للصحة

ــائز  ــار الف ــة اختي هيئ
بجائزة مؤسسة إحـسان    

 دغرمجي للصحة
        ٢٦الخميس، 

   )تابع(صحية المسائل التقنية وال  ٤البند   ٣٠,١٢-٠٠,٩
   أدوات وخدمات مقترحة: الصحة اإللكترونية  ١٣-٤البند   
   والميزانيةمسائل البرنامج   ٥البند   
-٢٠٠٦برنامج العمل العام الحـادي عـشر          ١-٥البند   

٢٠٠٧ 
  

   )تابع(مسائل البرنامج والميزانية   ٥البند   ١٧,٣٠-١٤,٠٠
ــصيص    ٢-٥البند    ــشأن التخ ــة ب ــادئ التوجيهي المب

 ستراتيجي للموارد، بما في ذلك آلية التحققاال
  

   تقرير مرحلي: صندوق العقارات  ٣-٥البند   
   المسائل المالية  ٦البند   
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك         ١-٦البند   

الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها      
 مـن   ٧إلى حد يبرر تطبيق أحكـام المـادة         

  الدستور

  

هيئة اختيار الفائز بجائزة          ١٧,٣٠
مؤسسة اإلمارات العربية   

  المتحدة للصحة

هيئة اختيـار الفـائزين     
بجائزة مؤسـسة دولـة     

  الكويت لتعزيز الصحة
       ٢٧الجمعة، 

   )تابع (المسائل المالية  ٦البند   ٣٠,١٢-٠٠,٩
توصــيات مراجعــة الحــسابات الخارجيــة   ٢-٦البند   

  يذتتبع عملية التنف: والداخلية
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/ كانون الثاني
  ٢٠٠٦يناير 

  اجتماعات أخرى    

  ٢٧، الجمعة
  )تابع(

      

تعديالت على الالئحة المالية والنظام المـالي         ٣-٦البند   
 ]إن وجدت  [

  

    شؤون العاملين  ٧البند   
    التقرير السنوي: الموارد البشرية  ١-٧البند   
    تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٢-٧البند   
التصديق على تعـديالت النظـام األساسـي          ٣-٧البند   

  للموظفين والئحة الموظفين
  

بيان ممثل جمعيات موظفي منظمـة الـصحة          ٤-٧البند   
  العالمية

  

    مسائل إدارية أخرى  ٨البند   ١٧,٣٠-١٤,٠٠
    تقارير لجان المجلس التنفيذي  ١-٨البند   
اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمـات غيـر         •    

  ميةالحكو
  

    المؤسسات والجوائز  •    
    تقارير وحدة التفتيش المشتركة  ٢-٨البند   
  تنفيذ التوصيات: التقارير السابقة  •    

  التقارير الحديثة  •
  

جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية        ٣-٨البند   
التاسعة والخمسين وموعد ومكان انعقاد دورة      

   المائةالمجلس التنفيذي الثامنة عشرة بعد

  

    مسائل للعلم  ٩البند   
    لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  ١-٩البند   
    تقارير مرحلية: تنفيذ القرارات  ٢-٩البند   
تغذية الرضـع وصـغار األطفـال         :ألف    

  )٣٢-٥٨ع ص جالقرار (
استراتيجية تسريع  : الصحة اإلنجابية   :باء

التقدم نحو بلوغ المرامي والغايـات      
بما في ذلك اآلثـار     (لدولية  ا اإلنمائية

) على التنمية االقتـصادية الوطنيـة     
  )١٢-٥٧ع ص جالقرار (
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/ كانون الثاني

  ٢٠٠٦يناير 
  اجتماعات أخرى    

  ٢٧، الجمعة
  )تابع(

      

األسرة والصحة في إطـار الـذكرى         :جيم    
الدولية العاشرة للسنة الدولية لألسرة     

  )١١-٥٧ع ص جالقرار (
فيما يتعلق باألزمـات    العمل الصحي     :دال

  )١-٥٨ع ص جالقرار  (والكوارث

  

التمويل الصحي المستدام والتغطيـة       :هاء    
 الشاملة والتأمين الصحي االجتمـاعي  

  )٣٣-٥٨ع ص جالقرار (

  

دور الترتيبات التعاقدية في تحـسين        :واو    
القــرار (أداء الــنظم الــصحية  

  )٢٥-٥٦ع ص ج
ر عملية إصالح األمم المتحـدة ودو        :زاي

منظمة الصحة العالمية في مواءمـة      
اإلنمائيـة التنفيذيـة علـى       األنشطة

تقريـر مرحلـي    : الصعيد القطـري  
  )٢٥-٥٨ع ص جالقرار (مبدئي 

  

        ٢٨، السبت
    )تابع (مسائل للعلم  ٩البند   ١٣,٠٠-٩,٠٠

تابع إذا لـزم     (تقارير مرحلية : تنفيذ القرارات   ٢-٩البند   
  )األمر

  

     البشرية من أجل التنمية الصحيةالموارد  ٣-٩البند   
   تقرير اللجنة االستشارية للبحوث الصحية  ٤-٩البند   
متابعـة المـؤتمر العـالمي      : تعزيز الصحة   ٥-٩البند   

 السادس لتعزيز الصحة
  

    اختتام أعمال الدورة  ١٠البند   
  
  
  

=     =     =  


