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  ٢/ متنوعات/١٢٢م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٧ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٩   بعد المائةالعشرون والثانيةالدورة 
  EB122/DIV/2   من جدول األعمال المؤقت١البند 

  
  
  
  

  المبدئياليومي الجدول الزمني 
  
  

/ كانون الثاني
  ٢٠٠٨ يناير

  اجتماعات أخرى    

        ٢١، االثنين
    الدورة وإقرار جدول األعمال أعمالافتتاح ١البند 
  تقرير المديرة العامة  ٢البند 

 مناقشة القضايا المطروحة  •
  

٣٠,١٢-٣٠,٩  
  

تقرير لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة         ٣البند 
 التابعة للمجلس التنفيذي

  

    المسائل التقنية والصحية  ٤البند   
    الصحةتغير المناخ و  ١-٤البند   

    )تابع(المسائل التقنية والصحية   ٤البند   ١٧,٣٠-١٤,٠٠
تبـادل  : التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحـة      ٢-٤البند   

فيروسات األنفلونزا وإتاحة فرص الحـصول      
   ذلك من الفوائدإلىعلى اللقاحات وما 

  

       ٢٢ ،الثالثاء

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

آلية للسيطرة علـى المخـاطر      : شلل األطفال   ٣-٤البند   
  بعملية االستئصالالمحدقة المحتملة 

  

    استئصال داء التنينات  ٤-٤البند   

    )٢٠٠٥(تطبيق أحكام اللوائح الصحية الدولية   ٥-٤البند   

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

) ٢٠٠٥(ائح الصحية الدولية    تطبيق أحكام اللو    ٥-٤البند   
  )تابع(

  

تنفيـذ  : توقي ومكافحة األمراض غير السارية      ٦-٤البند   
  االستراتيجية العالمية

  

اللجنة الدائمـة المعنيـة           ١٧,٣٠
  الحكومية بالمنظمات غير
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/ كانون الثاني
  ٢٠٠٨ يناير

  اجتماعات أخرى    

         ٢٣ ،األربعاء

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

ت الحد من تعاطي الكحـول علـى        استراتيجيا  ٧-٤البند   
  نحوٍ ضار

  

    صحة المهاجرين  ٨-٤البند   

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

    )تابع(صحة المهاجرين   ٨-٤البند   

: الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريـة       ٩-٤البند   
  مسودة االستراتيجية وخطة العمل العالميتين

  

    التكنولوجيات الصحية  ١٠-٤ البند  

    االستراتيجية العالمية في مجال التمنيع  ١١-٤البند   

هيئة اختيار الفائز بجائزة          ١٧,٣٠
  ساساكاوا للصحة

هيئة اختيـار الفـائزين     
بجائزة مؤسـسة دولـة     

  الكويت لتعزيز الصحة

        ٢٤، الخميس

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

    تشويه األعضاء التناسلية األنثوية  ١٢-٤البند   

التحـدي  : الهجرة الدولية للعاملين الـصحيين      ١٣-٤البند   
  الذي تواجهه النُظم الصحية في البلدان النامية

  

    المسائل المالية  ٥البند   

تعديالت على الالئحة المالية والنظام المـالي           
  ]إن وجدت  [

  

    المسائل اإلدارية  ٦البند   

    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ١-٦البند   

    )تابع(المسائل اإلدارية   ٦البند   ١٧,٣٠-١٤,٠٠

عملية إصالح األمم المتحـدة ودور منظمـة          ٢-٦البند   
الصحة العالمية في تنـسيق أنـشطة التنميـة         

 التشغيلية على الصعيد القطري
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/ كانون الثاني
  ٢٠٠٨ يناير

  اجتماعات أخرى    

  ٢٤، الخميس
  )تابع(

      

    الشراكات  ٣-٦د البن  

    مطبوعات منظمة الصحة العالمية  ٤-٦البند   

هيئة اختيـار الفـائزين           ١٧,٣٠
بجائزة مؤسسة اإلمارات   

   للصحةالعربية المتحدة

  لجنة مؤسسة دارلينغ

        ٢٥، الجمعة

    )عتاب(المسائل اإلدارية   ٦البند   ١٢,٣٠-٩,٠٠

    أسلوب عمل جمعية الصحة  ٥-٦البند   

    تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٦-٦البند   

اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمـات غيـر         •    
  الحكومية

  

    المؤسسات والجوائز  •    

جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية        ٧-٦البند   
الحادية والستين وموعد ومكان انعقـاد دورة       

  المجلس التنفيذي الثالثة والعشرين بعد المائة

  

    شؤون العاملين  ٧البند   

    تعيين المدير اإلقليمي لألمريكتين  ١-٧البند   

    التقرير السنوي: الموارد البشرية  ٢-٧البند   

   تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٣-٧البند   

التصديق على تعـديالت النظـام األساسـي          ٤-٧البند   
  للموظفين والئحة الموظفين

  

وظفي منظمـة الـصحة     بيان ممثل جمعيات م     ٥-٧البند   
  العالمية

  

    مسائل للعلم  ٨البند   ١٧,٣٠-١٤,٠٠

    تقارير الهيئات االستشارية  ١-٨البند   

    اللجنة االستشارية للبحوث الصحية  •    

    لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  •    
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/ كانون الثاني
  ٢٠٠٨ يناير

  اجتماعات أخرى    

  ٢٥، الجمعة
  )تابع(

      

    التقارير المرحلية  ٢-٨البند   

   األفريقيمكافحة داء المثقبيات  :ألف    
  )٢-٥٧ع ص جالقرار (  

  

  تعزيز التمريض والقبالة  :باء    
  )٢٧-٥٩ع ص جالقرار (  

  

  التجارة الدولية والصحة  :جيم    
  )٢٦-٥٩ع ص جالقرار (  

  

  تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة   :دال    
  )٢٤-٦٠ع ص جالقرار (  

  

        ٢٦السبت، 

    )تابع(مسائل للعلم   ٨البند   ١٣,٠٠-٩,٠٠

    )تابع(التقارير المرحلية   ٢-٨البند   

  تدمير مخزونات : استئصال الجدري  :هاء    
  )١-٦٠ع ص جالقرار (فيروس الجدري   

  

  استراتيجية تعجيل : الصحة اإلنجابية  :واو    
  التقدم المحرز نحو بلوغ المرامي  
  اإلنمائية الدولية واألهداف  
  )١٢-٥٧ع ص جالقرار (  

  

   تقرير: وصغار األطفالتغذية الرضع :زاي    
  مرحلي ثنائي السنوات  
  )٣٢-٥٨ع ص جالقرار (  

  

    تنفيذ خطة العمل: التعددية اللغوية  :حاء    

    اختتام أعمال الدورة  ٩البند   

  
  
  

=     =     =  


