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  )المشروح (١٢٠/١م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٦ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٧   بعد المائةالعشرون  الدورة 
  EB120/1 (annotated)  ٢٠٠٧ يناير/  كانون الثاني٣٠-٢٢جنيف، 

  
  
  
  

  )المشروح( جدول األعمال المؤقت
  

  
  افتتاح أعمال الدورة وإقرار جدول األعمال  -١
  
  رير المدير العامتق  -٢
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٣
  

ل دورته تقرير االجتماع الخامس للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة الذي من           اسيتلقى المجلس لدى افتتاح أعم    
  .الذي يسبق الدورةالمزمع أن ينعقد في األسبوع 

  
  صحيةالمسائل التقنية وال  -٤
  

  آلية إدارة المخاطر المحتملة التي تكتنف عملية االستئصال: شلل األطفال  ١-٤
  

يلخص التقرير التقدم المحرز صوب استئصال شلل األطفال إذ لم يتبق من البلدان الموطونـة غيـر                 
ويحتوي التقرير أيضاً على بيان للخطوات الالزمة لوقف سراية فيروس شلل األطفال في تلك              . أربعة

بلدان والحد من حاالت الوفود وذلك بتطعيم المسافرين والشروع في عملية التقليل إلى أقصى الحدود               ال
  . االستئصالتعقبمن المخاطر المحتملة في الفترة التي 

  
  المالريا، بما في ذلك اقتراح بتكريس يوم عالمي للمالريا  ٢-٤

  
 بما في ذلك التطورات األخيرة مثـل        ٢٠٠٦يستعرض التقرير أنشطة مكافحة المالريا منذ بداية عام         

التوجهات االستراتيجية المنقحة واآلليات الجديدة الخاصة بتحقيق التكامل بين مستويات المنظمة الثالثة         
وقد أدرج في التقرير اقتراح تقدمت به دولة عضو ويقـضي           . فيما يتعلق بالتدخالت والدعم القطري    

  .بتكريس يوم عالمي للمالريا
  

  التقدم المحرز والتخطيط الطويل األجل:  السلمكافحة  ٣-٤
  

وتقدم الوثيقة تقريراً عن التقدم المحرز صـوب بلـوغ األهـداف            . هذا البند اقترحته دولتان عضوان    
٪ ٨٥٪ من الحاالت والنجاح في عالجها بنـسبة         ٧٠العالمية في مجال السل وهي تتمثل في اكتشاف         

 التقرير كذلك الخطوات األساسية التي تنطوي عليها        ويبين. ١٤-٥٨ج ص ع  كما هو محدد في القرار      
شتى الخطط الخاصة ببلوغ األهداف المحددة على الصعيد الدولي فيما يتعلق بمكافحة السل ببلوغ عام               

٢٠١٥.  
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التطورات واالستجابة والمتابعة وتطبيق أحكـام اللـوائح الـصحية          : جائحة أنفلونزا الطيور    ٤-٤
  )٢٠٠٥(الدولية 

  
ويشير التقرير إلى التهديد الدائم الذي يشكله حدوث إحدى جـوائح           . اقترحته دولتان عضوان  هذا البند   

فرادية من حاالت أنفلونزا الطيور وما ينجم عنها مـن ارتفـاع فـي              األنفلونزا، ووقع حاالت بشرية     
قريـر  كما يسلط الت  .  والمصاعب التي تتم مواجهتها فيما يتعلق باستحداث لقاح ناجع         ،معدالت الوفيات 

  .األضواء على الحاجة إلى تبادل المعلومات حول ذراري فيروسات األنفلونزا وحول التسلسل الجيني
  

حكام اللوائح الصحية الدولية    الطوعي أل تطبيق  الويرد في وثيقة منفصلة تقرير عن التقدم المحرز في          
  .جائحة فيما يتعلق بالمخاطر التي تطرحها أنفلونزا الطيور واألنفلونزا ال)٢٠٠٥(

  
  تنفيذ االستراتيجية العالمية:  السارية غيرتوقي ومكافحة األمراض  ٥-٤

  
فيما يتعلق بتنفيذ االستراتيجية العالمية ويبين التقرير التقدم المحرز     . بند اقترحته إحدى الدول األعضاء    

الناجم عن  ولكنه يشير أيضاً إلى أن العبء العالمي        الخاصة بتوقي األمراض غير السارية ومكافحتها       
األمراض غير السارية المزمنة مافتئ يزداد، ويشدد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات معززة متكاملة              

  .وشاملة
  
  خطة عمل ترويجية والوقاية المتكاملة من األمراض: صحة الفم  ٦-٤
  

جـة  ويعطي التقرير معلومات عن االستراتيجيات العالمية واألسـاليب المنته        . بند اقترحته دولة عضو   
حيال مكافحة أمراض الفم والتحسينات المستمرة المسجلة في مجال صحة الفم وخاصة بـين الفئـات                
السكانية المحرومة، ويشير إلى مردودية برامج الصحة العمومية القائمة على تحقيـق التكامـل بـين               

  .الوقاية من المرض وبين تعزيز الصحة
  
  النُظم الصحية  ٧-٤
  

وتستعرض الوثيقة التقدم المحرز نحو تحديـد معـالم الـدور الـذي     . ءبند اقترحته ثالث دول أعضا  
تضطلع به منظمة الصحة العالمية من دعم النُظم الصحية الوطنية في عالم متغير، في عـالم يتعـين                  

من التحديات بما في ذلك ضمان التوصل إلى خدمات الرعايـة وضـمان             عليها فيه أن تواجه العديد      
ويحدد التقرير أربعة أركـان البـد   . وارئ غير المتوقعة والتهديدات الجديدة  جودتها، والتعامل مع الط   
  .االستجابة على نحو أكثر فعالية في هذا المضمارمنها حتى يتسنى لألمانة 

  
  مسودة استراتيجية: نوع الجنس والمرأة والصحة  ٨-٤
  

ج التحلـيالت المتعلقـة     تبين الوثيقة التوجهات االستراتيجية على صعيد المنظمة فيما يتعلـق بـإدرا           
نـات  ابخصائص الجنسين في أنشطة المنظمة وذلك يشمل بناء القدرات والتشجيع على اسـتخدام البي             

كما تحدد األدوار التي يتعين على مختلف       . المصنفة حسب الجنس، وإرساء قواعد المساءلة المؤسسية      
  . القيام بهاأصحاب المصلحة
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ية على نحو رشيد بما في ذلك استحداث أدوية أفضل لعالج           التقدم المحرز في استعمال األدو      ٩-٤
  األطفال

  
وافق المجلس التنفيذي في أعقاب النقاش الذي تم في دورته الثامنة عشرة بعد المائة، علـى إرجـاء                  

ويبقي .  دورته العشرين بعد المائة    إلىالنظر في مشروع قرار بشأن استعمال األدوية على نحو رشيد           
اصر األساسية التي وردت في التقرير السابق ويعطي معلومات إضافية نزوالً علـى             على العن التقرير  

  .دار من نقاش داخل المجلسيراعي ما الطلب الذي تم التقدم به، كما يطرح مشروع قرار 
  

وكما تم اقتراحه من قبل دولة عضو فإن وثيقة أخرى منفصلة تتضمن تقريراً حول تحـسين فـرص                  
/ انعقـدت فـي آب    (وتعكف األمانة، بعد مشاورة للخبـراء       . دوية األساسية حصول األطفال على األ   

  .على إعداد برنامج للعمل في هذا المجال) ٢٠٠٦أغسطس 
  
  مسودة خطة عمل عالمية: صحة العمال  ١٠-٤
  

تأتي الخطة على غرار االستراتيجية العالمية للمنظمـة بـشأن تـوفير            . بند اقترحته دولتان عضوان   
فيمـا يتعلـق    وتحدد الوثيقة إطاراً    . ١٢-٤٩ج ص ع   للجميع والتي تم إقرارها بالقرار       الصحة المهنية 

 تحسين صحة العمال والسيما فيما يتعلق بالوسائل المنتهجة في إطـار        إلىبالتدابير المتضافرة الرامية    
  .تلك السياسة العامة وحماية وتعزيز الصحة في مكان العمل والتوصل إلى خدمات الصحة المهنية

  
  توحيد المصطلحات: الصحة اإللكترونية  ١١-٤
  

وافق المجلس التنفيذي، في أعقاب النقاش الذي تم في دورته الثامنة عشرة بعد المائة، علـى إعـادة                  
ويسبر أغوار الدور الذي تـضطلع بـه المنظمـة          . النظر في هذا البند في دورته العشرين بعد المائة        

وهـذه  . يسة باعتبارها إحدى المنـافع العموميـة الدوليـة        يتعلق بتوفير مصطلحات سريرية مق     فيما
المصطلحات بدأت تبرز كعنصر بالغ األهمية من عناصر نُظم المعلومات الصحية يساهم فـي دعـم                

  .تبادلية النُظم عبر المجاالت الطبية وإيجاد الحلول التكنولوجية التي تراعي الفوارق اللغوية
  
معية الصحة العالمية التاسعة والخمـسون ودورة المجلـس         مشاريع القرارات التي أرجأت ج      ١٢-٤

  التنفيذي الثامنة عشر بعد المائة النظر فيها
  

  تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري  •
  

نظرت اللجنة االستشارية المعنية ببحوث فيروس الجدري، في اجتماعها الثامن، في حصائل البحوث             
وأوصت بأن تنشئ منظمة الصحة العالمية      . م فيروس الجدري الحي   على مدى العام المنصرم باستخدا    

لتشخيص الفيروسات النفاطية السوية كما أوصت بتحسين عمليـة         كرس  شبكة افتراضية غير رسمية تُ    
استعراض البحوث التي تستخدم الفيروس الحي.  

  
  تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة  •

  
المبذولة لدعم تعزيز الصحة على المستويات المحلية والوطنيـة         يسلط التقرير األضواء على الجهود      

وعلى المستوى العالمي بغرض التصدي للمخاطر الصحية الكبرى من خالل العمل المـشترك بـين               
ويسهم هذا النشاط في بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفيـة         . القطاعات ولمعالجة المحددات الصحية الدفينة    
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اإلجراءات المبينة في ميثاق بانكوك لتعزيز الصحة فـي عـالم تـسوده             ذات الصلة بالصحة وتنفيذ     
  .العولمة

  
  التكنولوجيات الصحية األساسية  •

  
يشدد التقرير على إمكانات تعزيز النُظم الصحية من خالل استخدام التكنولوجيات الصحية األساسـية،       

وهناك حاجة إلى   . ت الصلة بالصحة  ومساهمة تلك التكنولوجيات في بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية ذا        
توفير معلومات واضحة حول التكنولوجيات الصحية من شأنها هداية الجهود الوطنية والدولية استجابة             

  .لألولويات والطوارئ في مجال الصحة العمومية
  

  دور المنظمة ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية  •
  

 دور المنظمة ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية تلخص هذه الوثيقة ورقة موقف تم إعدادها حول   
  .٣٤-٥٨ج ص عنزوالً على الطلب الوارد في القرار 

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

 للمنتجات النباتية في أغراض طبية، بما فيها النباتات         المناسبإن االستخدام   . بند اقترحته دولة عضو   
التي تحتوي على مواد نفسانية التأثير، مسألة مهمة للصحة العمومية، كما أن مأمونيتها ونجاعتها من               

وأوراق الكوكا التي يمكن اسـتخالص      ). الشعبي(الشروط التنظيمية األساسية لبرامج الطب التقليدي       
تخـضع للمراقبـة    الكوكايين منها هي من النباتات التي ُأدرجت ضمن قائمة العقاقير المخدرة التـي              
  .الدولية ولم يتم بعد جمع البينات التي تشير إلى منافعها المحتملة في المجال الصحي

  
  المسائل البرنامجية ومسائل الميزانية  -٥

  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل، بما في ذلك الميزانية البرمجية المقترحة 

  
  ٢٠١٣-٢٠٠٨، الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل  •

  
 يجري إدراج خطة استراتيجية تضم ثالث فترات ثنائية للميزانيـة           ٢٠٠٩-٢٠٠٨اعتباراً من الثنائية    

  .في إطار اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج الذي حددته المنظمة
  

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية البرمجية المقترحة   •
  

-٢٠٠٨ير العام الخاصة بالميزانية للثنائية      تضم الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل مقترحات المد      
٢٠٠٩.  

  
  مسودة الخطة الرئيسية لألصول الرأسمالية: صندوق العقارات  •

  
وتـذكر  . تحدد الوثيقة معالم نهج استراتيجي متكامل حيال إدارة وصيانة مباني وملحقـات المنظمـة             

لم وأعمال الصيانة الكبرى الالزمة     بالتفصيل احتياجات المنظمة إلى تجديد مبانيها في جميع أنحاء العا         
، كما تضع الخطوط العريضة آللية تساعد علـى تحديـد           ٢٠١٧-٢٠٠٨واإلنشاء واألمن في الفترة     
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األولويات فيما يتعلق باالحتياجات في مجال االستثمار، وتتعرف على اإلمكانيات فيما يخص التمويـل    
  .في المدى البعيد

  
  المسائل المالية  -٦
  

حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشـتراكاتها                ١-٦
   من الدستور٧إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
يوضح التقرير الحالة السائدة فيما يتعلق بسداد الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الشتراكاتها             

كما يضم أحدث المعلومات عن الدول األعضاء المتأخرة        . ية للمنظمة لهذا العام في ميزانية العمل الفعل     
  .في سداد اشتراكاتها إلى حد قد يؤدي إلى تعليق حقوقها في التصويت في جمعية الصحة

  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول تقدير االشتراكات   ٢-٦

  
تحـدة للفتـرة    تجدر اإلشارة إلى أنه يتعين اعتماد جدول تقدير االشتراكات المعمول به في األمـم الم              

وبناًء عليه يقترح استخدام ذلك الجدول من قبل منظمة الصحة العالمية للفترة المالية             . ٢٠٠٨-٢٠٠٧
٢٠٠٩-٢٠٠٨.  

  
  تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي  ٣-٦

  
حتى تتسق ممارسات منظمة الصحة العالمية مع أفضل الممارسات في مجال المحاسبة الماليـة فـي                

، اعتماد المعايير الدولية للمحاسبة فـي       ٢٠٠٨يناير  /  كانون الثاني  ١العام يقترح اعتباراً من     القطاع  
. القطاع العام، التي ستحل محل معايير األمم المتحدة للمحاسبة التي ال تنطبق إال على األمم المتحـدة                

يـة والنظـام المـالي      ويجري أيضاً اقتراح إدخال التعديالت الناجمة عن هذا األمر على الالئحة المال           
  .المعمول بهما في منظمة الصحة العالمية باإلضافة إلى إدخال التعديالت الطفيفة األخرى

  
  مسائل المستخدمين  -٧
  

  تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط  ١-٧
  

  .تحتوي الوثيقة على اقتراح تقدمت به اللجنة اإلقليمية إلى المجلس بشأن تعيين المدير اإلقليمي
  

  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ٢-٧
  

المنظمـة مـن    ، لمرتـسم مـالك      ٢٠٠٦أكتوبر  /  تشرين األول  ٣١إن االستعراض األولي، بتاريخ     
الموظفين يعطي بيانات عن جملة أمور من بينها توزع الموظفين بحـسب نـوع الجـنس والتمثيـل                  

 الضوء على التقدم المحرز فـي       كما تسلط الوثيقة  . الجغرافي والسن وطول الخدمة وتبديل الموظفين     
وسيقدم التقرير السنوي الـذي     . عدد من المجاالت األساسية لتيسير إدارة الموارد البشرية في المنظمة         

  . إلى جمعية الصحة العالمية الستين٢٠٠٦ديسمبر /  كانون األول٣١يحتوي على بيانات بتاريخ 
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  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٣-٧
  

 مـن النظـام     ١٧ير السنوي للجنة الخدمة المدنية الدولية إلحاطة المجلس علماً وفقاً للمادة            يقدم التقر 
  .وتلخص هذه الوثيقة العناصر الرئيسية الواردة في تقرير اللجنة. األساسي للجنة

  
  الخدمة المدنيـة الدوليـة     تأكيد موافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة على اإلطار العام للجنة           ٤-٧

  في ذلك تنفيذ التعديالت المدخلة على الئحة الموظفين وتحديد تكلفتها بما
  

.  اإلطار العام للجنة الخدمة المدنية الدولية      بالنظر في  الجمعية العامة لألمم المتحدة      قيام التقرير   يتناول
ويعطي معلومات عن تنفيذ إصالح العقود واآلثار المترتبة عليه من حيـث التكلفـة، ويـسعى إلـى                  

على إمكانية دخول التعديالت المدخلة على الئحة الموظفين في هذا الصدد حيز النفاذ اعتباراً               وكيدالت
  .٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني١ ال اعتباراً من ٢٠٠٧يوليو /  تموز١من 

  
  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ٥-٧

  
 على المجلس للتصديق عليهـا طبقـاً        تطرح التعديالت التي أدخلها المدير العام على الئحة الموظفين        

  . من النظام األساسي للموظفين٢-١٢للمادة 
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالية  ٦-٧
  
  المسائل اإلدارية  -٨
  

استعراض المسائل التي طرحت في     : المدير العام ونائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية         ١-٨
  ثنائية ودورته الثامنة عشرة بعد المائةدورة المجلس التنفيذي االست

  
يستعرض التقرير، كما طلب المجلس التنفيذي في دورته االستثنائية ودورته الثامنة عشرة بعد المائة،              
المسائل المتعلقة بمنصب نائب المدير العام، والتناوب الجغرافي لمنصب المدير العام وقضايا أخـرى              

  .تتصل بعملية ترشيح المدير العام
  

  منظمة الصحة العالمية وإصالح منظومة األمم المتحدة  ٢-٨
  

 وتقرير الفريق الرفيع المستوى التابع لألمـين العـام          ٢٠٠٥لقد أدت نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام        
والمعني بالتساوق على صعيد منظومة األمم المتحدة في مجاالت التنمية والمساعدة اإلنسانية والبيئـة              

ويعطي هذا التقرير نبـذة عامـة عـن         . ديدة لعملية إصالح منظومة األمم المتحدة     إلى إعطاء دفعة ج   
  .الوسائل التي تستطيع بها منظمة الصحة العالمية مواصلة اإلسهام بهمة في جهود اإلصالح

  
  تقارير اللجان التابعة للمجلس التنفيذي  ٣-٨

  
  اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  •

  
جلس التنفيذي، خالل دورته، تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية الـذي             سيتلقى الم 

يحتوي، ضمن ما يحتويه، على توصيات اللجنة بشأن الطلبات التي قدمتها بعض المنظمـات لقبـول                
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دخولها في عالقات رسمية بمنظمة الصحة العالمية، واستعراض للتعاون بين المنظمة وثلث المنظمات             
  .٢٠٠٦-٢٠٠٤ذات العالقات الرسمية خالل الفترة 

  
  المؤسسات والجوائز  •

  
 مـن قبـل     ٢٠٠٧المجلس تقارير هيئات اختيار الفائزين بالجوائز التي ستمنح في عـام            سيستعرض  

مؤسسة ليون برنارد ومؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة ومؤسسة ساساكاوا التذكارية للـصحة             
  . المتحدة للصحةومؤسسة اإلمارات العربية

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

  التنفيذي الحادية والعشرين بعد المائة
  

  .تتضمن الوثيقة الجدول الزمني اليومي المبدئي لجمعية الصحة العالمية الستين
  
  مسائل للعلم  -٩
  

  الدراسةلجان الخبراء ومجموعات   ١-٩
  

 إلـى   ة العام ةقدم المدير وعات ولجان الخبراء االستشاريين ت     من الئحة مجم   ٢٣-٤عمالً بأحكام المادة    
المجلس، لكي ينظر فيه، تقريراً عن اجتماعات لجان الخبراء ومجموعات الدراسة، بمـا فـي ذلـك                 

ا للسياسات الصحية    بشأن مدى أهميته   املخص للتوصيات الواردة في تقارير لجان الخبراء ومالحظاته       
  .العمومية وآثارها بالنسبة إلى برامج المنظمة

  
 من الئحة مجموعات ولجان الخبراء االستشاريين تبلغ اإلضـافة الملحقـة            ٢-٢وعمالً بأحكام المادة    

بالوثيقة المجلس عن إنشاء أو حل مجموعات الخبراء االستشاريين وعن عـضويتها، حتـى كـانون                
  .ا تورد قائمة باجتماعات لجان الخبراء التي عقدت خالل العام، كم٢٠٠٦ديسمبر / األول

  
  التقارير المرحلية  ٢-٩

  
  )١٦-٥٨ع ص جالقرار (تعزيز التمتع بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة   :ألف

  
  االجتماعية للصحةاللجنة المعنية بالمحددات   :باء
  

ات المحلية في الميدان    ترد في إضافة إلى هذه الوثيقة معلومات حول تمكين المجتمع         
  .الصحي والدور المنوط بالقيادات المحلية

  
القـرار  (مشاكل الصحة العمومية الناجمة عن استعمال الكحول على نحـو ضـار               :جيم

  )٢٦-٥٨ع ص ج
  
  )٢٢-٥٩ع ص جالقرار (التأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتها   :دال



   EB120/1 (annotated)    )المشروح (١٢٠/١ت م

8 

 بتحسين التنسيق بين المؤسسات     تنفيذ المنظمة لتوصيات فريق العمل العالمي المعني        :هاء
  المتعددة األطراف والجهات المانحة الدولية بشأن األيدز

  
نحو وضـع   : الصحة العمومية واالبتكار والبحوث األساسية وحقوق الملكية الفكرية         :واو

  استراتيجية وخطة عمل عالميتين
  

   تنفيذ التوصيات:التقرير العالمي حول العنف والصحة  :زاي
  

  القياسات الصحيةشبكة   :حاء
  

  سرطان عنق الرحم): ٢٢-٥٨ج ص عالقرار  (توقي السرطان ومكافحته  :طاء
  

  بند اقترحته دولة عضو  
  
  تقليص معدل وفيات الحصبة في العالم  :ياء

  
  اختتام أعمال الدورة  -١٠

  
  

نوفمبر / اني تشرين الث  ٧تقدم أعضاء مكتب المجلس، خالل تشاورهم مع المدير العام بالنيابة يوم              :مالحظة
  : من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، بالتوصيات التالية فيما يتعلق بما يلي٨ طبقاً للمادة ٢٠٠٦

  
 التي أحيلت إلـى الـدول األعـضاء للتعليـق عليهـا فـي               مسودة جدول األعمال المؤقت     -١
  :٢٠٠٦يونيو / حزيران ٢٨

  
وس نيباه إلى اللجـان اإلقليميـة        من جدول األعمال بشأن العدوى بفير      ٣-٤إحالة البند     •

  المناسبة
  :إحالة البنود التالية إلى الدورة الخامسة للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة  •
  

  تقييم األداء: ٢٠٠٥-٢٠٠٤ الميزانية البرمجية   ١-٥
  تقرير مبدئي: ٢٠٠٧-٢٠٠٦ تنفيذ الميزانية البرمجية   ٢-٥
     تقارير وحدة التفتيش المشتركة٥-٨

  
  تنفيذ التوصيات: التقارير السابقة  •
  التقارير الحديثة  •
  

 مـن   ٣وستقدم اللجنة تقريراً إلى المجلس حول مداوالتها بشأن البنود المذكورة آنفاً في إطار البنـد                
  :جدول األعمال المؤقت

  
تقرير مرحلـي   :  من جدول األعمال بشأن المحددات االجتماعية للصحة       ٦-٤نقل البند     •

  "للعلممسائل "إلى " ئل التقنية والصحيةالمسا"عن 
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مـن  ) ٢٠٠٥( باء من جدول األعمال، تطبيق اللوائح الصحية الدوليـة           ٢-٩نقل البند     •
  "المسائل التقنية والصحية"إلى " للعلممسائل "

المـسائل  "من  " تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط    " من جدول األعمال     ١-٨نقل البند     •
  "ائل المستخدمينمس"إلى " اإلدارية

  "مسائل المستخدمين"و" المسائل اإلدارية"عكس ترتيب بندي   •
  

  : من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي٨ طبقاً للمادة البنود التي اقترحتها دول أعضاء  -٢
  

  :إرجاء النظر في البند التالي إلى دورة المجلس الثانية والعشرين بعد المائة  •
  

  صحة المهاجرين
  

  : البند التالي إلى اللجان اإلقليمية المناسبةإحالة  •
  

الخطط واالستراتيجيات الرامية إلى دعم النظام الصحي في العراق من خـالل تمويـل              
  نظام للتأمين الصحي وسداد الرسوم لقاء تلقي الخدمات

  مكافحة بعوضة شيكونغونيا
  

  :استبعاد البنود التالية  •
  

  لصحيةالتحديات المتعلقة بالقوى العاملة ا
  الحد من الفقر واألمراض ذات الصلة بالفقر

  صحة الشباب والمراهقين
العجز الناجمة عـن عيـوب األنابيـب        االستراتيجية العالمية للحد من الوفيات وحاالت       

  العصبية
  التسمم جراء اللدغات واللسعات السامة

  اقتراح بتكريس يوم دولي لالختبار تحرياً لفيروس األيدز
  

أن البند المعني ال يمثل قضية عالمية األبعـاد مـن قـضايا             : أكثر من األسباب التالية   وذلك لسبب أو    
  .الصحة العمومية، أو أنه ليس قضية جديدة أو أنه ال يمثل عبئاً ذا شأن فيما يتعلق بالصحة العمومية

  
  
  

=     =     =  


