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  ٢/ متنوعات/١٢٠م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٦ ديسمبر/ األولكانون  ٢٨   بعد المائةالعشرونالدورة 
  EB120/DIV/2   من جدول األعمال المؤقت١البند 

  
  
  
  

  الجدول الزمني المبدئي

  

  
/ كانون الثاني

  ٢٠٠٧يناير 
  اجتماعات أخرى    

        ٢٢االثنين، 
    الدورة وإقرار جدول األعمال أعمالافتتاح ١د البن  ٣٠,١٢-٣٠,٩

   المدير العام تقرير  ٢البند   و

 تقرير لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة        ٣البند   ١٧,٣٠-١٤,٠٠
 التابعة للمجلس التنفيذي

  

    المسائل التقنية والصحية  ٤البند   

آلية إدارة المخـاطر المحتملـة      : شلل األطفال   ١-٤البند   
  كتنف عملية االستئصالالتي ت

  

المالريا، بما في ذلك اقتراح بتكـريس يـوم           ٢-٤البند   
  عالمي للمالريا

  

       ٢٣ ،الثالثاء

    جلسة مفتوحة    ١٢,٣٠-٩,٠٠

    مسائل المستخدمين  ٧البند   و

    تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط  ١-٧البند   ١٧,٣٠-١٤,٠٠

    تعقبها جلسة علنية    

    )تابع(ل المستخدمين مسائ  ٧البند   

    )تابع(تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط   ١-٧البند   

    )تابع(المسائل التقنية والصحية   ٤البند   

التقـدم المحـرز والتخطـيط      : مكافحة السل   ٣-٤البند   
  الطويل األجل

  

ــة   ٤-٤البند    ــونزا الجائح ــور واألنفل ــونزا الطي : أنفل
عة وتطبيق أحكام   التطورات واالستجابة والمتاب  

  )٢٠٠٥(اللوائح الصحية الدولية 
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/ كانون الثاني
  ٢٠٠٧يناير 

  اجتماعات أخرى    

  ٢٣الثالثاء، 
  )تابع(

تنفيـذ  : توقي ومكافحة األمراض غير السارية      ٥-٤البند 
  االستراتيجية العالمية

  

خطة عمـل ترويجيـة والوقايـة       : صحة الفم   ٦-٤البند   
  المتكاملة من األمراض

  

اللجنة الدائمـة المعنيـة           ١٧,٣٠
  بالمنظمات غير الحكومية

زين ـار الفائ ـهيئة اختي 
بجائزة مؤسسة اإلمارات   

  العربية المتحدة للصحة

زين ـار الفائ ـهيئة اختي 
بجائزة مؤسـسة دولـة     

  الكويت لتعزيز الصحة

        ٢٤األربعاء، 

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

  و
١٧,٣٠-١٤,٠٠  

النُظم الصحية، بما في ذلك نظم الرعاية فـي           ٧-٤البند 
 الحاالت الطارئة

  

مـسودة  : نوع الجـنس والمـرأة والـصحة        ٨-٤البند   
 استراتيجية

  

التقدم المحرز في استعمال األدوية على نحـو          ٩-٤البند   
رشيد بما في ذلك اسـتحداث أدويـة أفـضل          

 لعالج األطفال

  

   مسودة خطة عمل عالمية: مالصحة الع  ١٠-٤البند   

   توحيد المصطلحات: الصحة اإللكترونية  ١١-٤البند   

لجنــة مؤســسة  ليــون      ١٧,٣٠
  برنارد

ــار  ــة اختي ــائزهيئ  الف
مؤسسة إحـسان   بجائزة  

  دغرمجي لصحة األسرة

 الفـائزين هيئة اختيـار    
 ساساكاوابجائزة مؤسسة   
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   للصحة

/ كانون الثاني
  ٢٠٠٧يناير 

  رىاجتماعات أخ    

        ٢٥الخميس، 
   المسائل البرنامجية ومسائل الميزانية  ٥البند   ٣٠,١٢-٠٠,٩

  و
١٧,٣٠-١٤,٠٠  

مسودة االستراتيجية المتوسطة األجل، بما في        
-٢٠٠٨ذلك الميزانية البرمجيـة المقترحـة       

٢٠٠٩ 

  

مسودة الخطة االسـتراتيجية المتوسـطة        •    
  ٢٠١٣-٢٠٠٨األجل، 

-٢٠٠٨لمقترحـة   الميزانية البرمجيـة ا     •
٢٠٠٩  

مــسودة الخطــة : صــندوق العقــارات  •
 الرئيسية لألصول الرأسمالية

  

   )تابع(المسائل التقنية والصحة   ٤البند   

مشاريع القرارات التي أرجأت جمعية الصحة        ١٢-٤البند   
العالمية التاسعة والخمـسون ودورة المجلـس       

 التنفيذي الثامنة عشر بعد المائة النظر فيها

  

تـدمير مخزونـات    : استئصال الجدري   •    
  فيروس الجدري

  تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة  •
  التكنولوجيات الصحية األساسية  •
دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها       •

 في مجال البحوث

  

في الـصحة   ) الشعبي(مساهمة الطب التقليدي      ١٣-٤البند   
 أوراق الكوكا: العمومية

  

       ٢٦الجمعة، 
   )تابع (المسائل البرنامجية ومسائل الميزانية  ٥البند   ٣٠,١٢-٠٠,٩
  و

١٧,٣٠-١٤,٠٠  
مسودة االستراتيجية المتوسطة األجل، بما في        

-٢٠٠٨ذلك الميزانية البرمجيـة المقترحـة       
  )تابع (٢٠٠٩

  

مسودة الخطة االسـتراتيجية المتوسـطة        •   
  ٢٠١٣-٢٠٠٨األجل، 

-٢٠٠٨قترحـة   الميزانية البرمجيـة الم     •
٢٠٠٩  

مــسودة الخطــة : صــندوق العقــارات  •
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 الرئيسية لألصول الرأسمالية
/ كانون الثاني

  ٢٠٠٧يناير 
  اجتماعات أخرى    

   ٢٦الجمعة، 
  )تابع(

      

    )تابع(المسائل التقنية والصحية   ٤البند   

    مسائل للعلم  ٩البند   

    التقارير المرحلية  ٢-٩البند   

ية واالبتكـار والملكيـة     الصحة العموم   :واو    
نحو وضع استراتيجية وخطة    : الفكرية

  .عمل عالميتين

  

        ٢٧، السبت
    المسائل المالية  ٦البند   ١٢,٣٠-٩,٠٠

حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك         ١-٦البند   
الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها      

 مـن   ٧إلى حد يبرر تطبيق أحكـام المـادة         
  تورالدس

  

    ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول تقدير االشتراكات   ٢-٦البند   

    تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي  ٣-٦البند   

    )تابع(مسائل المستخدمين   ٧البند   

    التقرير السنوي: الموارد البشرية  ٢-٧البند   

    تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٣-٧البند   

ة الجمعية العامة لألمم المتحدة على      تأكيد موافق   ٤-٧البند   
اإلطار العام للجنة الخدمة المدنية الدولية بمـا        
في ذلك تنفيذ التعديالت على الئحة الموظفين       

  وتحديد تكلفتها

  

    التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ٥-٧البند   

بيان ممثل جمعيات موظفي منظمـة الـصحة          ٦-٧البند   
  العالمية

  

    مسائل اإلدارية ال  ٨البند   

المدير العام ونائب المـدير العـام لمنظمـة           ١-٨البند   
استعراض المـسائل التـي     : الصحة العالمية 

طُرحت في دورة المجلس التنفيذي االستثنائية      
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  ودورته الثامنة عشرة بعد المائة
/ كانون الثاني

  ٢٠٠٧يناير 
  اجتماعات أخرى    

        ٢٩، االثنين

    )تابع(المسائل اإلدارية   ٨البند   ١٢,٣٠-٩,٠٠

  و

١٧,٣٠-١٤,٠٠  

منظمة الصحة العالمية وإصالح منظومة األمم        ٢-٨البند 
  المتحدة

  

    تقارير اللجان التابعة للمجلس التنفيذي  ٣-٨البند   

اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمـات غيـر         •    
  الحكومية

 المؤسسات والجوائز  •

  

لجمعية الصحة العالمية   جدول األعمال المؤقت      ٤-٨البند   
الستين وتاريخ ومكان انعقـاد دورة المجلـس        

 التنفيذي الحادية والعشرين بعد المائة

  

    )تابع(المسائل التقنية والصحية   ٤البند   

    )تابع(مسائل للعلم   ٩البند   

    لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  ١-٩البند   

        ٣٠الثالثاء، 

١٢,٣٠-٩,٠٠  

  و

  ٩البند 

  ٢-٩ند الب

  )تابع(مسائل للعلم 

  )تابع (التقارير المرحلية

  

تعزيز التمتع بالنشاط والـصحة فـي      :ألف    ١٧,٣٠-١٤,٠٠
  مرحلة الشيخوخة

اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية      :باء
  للصحة

مشاكل الصحة العمومية الناجمة عن       :جيم
  استعمال الكحول على نحو ضار

  مواجهتهاالتأهب لحاالت الطوارئ و  :دال

تنفيذ المنظمة لتوصيات فريق العمـل        :هاء
العالمي المعني بتحسين التنسيق بـين      
ــراف   ــددة األط ــسات المتع المؤس
  والجهات المانحة الدولية بشأن األيدز

 :التقرير العالمي حول العنف والصحة   :زاي
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  تنفيذ التوصيات

  

/ كانون الثاني
  ٢٠٠٧يناير 

  اجتماعات أخرى    

  ٣٠الثالثاء، 

  )تابع(

  شبكة القياسات الصحية  :حاء  

سـرطان  : توقي السرطان ومكافحته    :طاء
  عنق الرحم

تقليص معدل وفيات الحـصبة فـي         :ياء
  العالم

  

    اختتام أعمال الدورة  ١٠البند   

  
  

=     =     =  


