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  ١ تنقيح ٢/نوعاتت م/١٢٤م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٩ يناير/ الثاني كانون ١٩   بعد المائة والعشرونالرابعةالدورة 

  EB124/DIV/2 Rev.1   من جدول األعمال المؤقت ١البند 
  
  
  
  

  المبدئياليومي الجدول الزمني 
  
  

/ كانون الثاني
  ٢٠٠٩ يناير

  اجتماعات أخرى    

        ١٩، االثنين

    الدورة وإقرار جدول األعمال أعمالافتتاح ١البند 
   تقرير المديرة العامة  ٢البند 

١٧,٣٠-١٤,٠٠  
  

تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة  ٣البند 
 للمجلس التنفيذي

  

    المسائل التقنية والصحية  ٤البند   
تبـادل  : ا الجائحـة  التأهب لمواجهة األنفلونز    ١-٤البند   

فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحـات      
  والفوائد األخرى

  

       ٢٠ الثالثاء،

    جلسة مفتوحة

    شؤون العاملين  ٨البند 
١٢,٣٠-٩,٠٠  

  و

    تعيين المدير اإلقليمي لجنوب شرق آسيا  ١-٨البند   ١٧,٣٠-١٤,٠٠

    ئتعيين المدير اإلقليمي لغرب المحيط الهاد  ٢-٨البند   

    تتبعها جلسة علنية  

    )تابع (شؤون العاملين  ٨البند   

 تعيين المدير اإلقليمي لجنـوب شـرق آسـيا          ١-٨البند   
  )تابع(

  

 تعيين المدير اإلقليمي لغرب المحيط الهـادئ        ٢-٨البند   
  )تابع(

  

    )تابع(المسائل التقنية والصحية   ٤البند   
    )٢٠٠٥(لدولية تنفيذ أحكام اللوائح الصحية ا  ٢-٤البند   

    األيدز والعدوى بفيروسه والصحة النفسية  ٣-٤البند   
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/ كانون الثاني
  ٢٠٠٩ يناير

  اجتماعات أخرى    

  ٢٠ الثالثاء،
  )تابع(

      

اللجنة الدائمـة المعنيـة           ١٧,٣٠
  بالمنظمات غير الحكومية

هيئة اختيـار الفـائزين     
بجائزة مؤسسة اإلمارات   

  العربية المتحدة للصحة

هيئة اختيـار الفـائزين     
بجائزة مؤسـسة دولـة     

  كويت لتعزيز الصحةال
         ٢١ األربعاء،

    )تابع (المسائل التقنية والصحية  ٤البند 

 اللـذين يمكـن     توقي العمى وضعف البـصر      ٤-٤البند 
  تجنبهما

  

١٢,٣٠-٩,٠٠  

  و

١٧,٣٠-١٤,٠٠  
 بما في ذلك تعزيـز      ،الرعاية الصحية األولية    ٥-٤البند 

  النظم الصحية
  

    االجتماعية للصحةددات اللجنة المعنية بالمح  ٦-٤البند   
رصد تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة        ٧-٤البند   

  بالصحة
  

    تغير المناخ والصحة  ٨-٤البند   
 ينهيئة اختيـار الفـائز          ١٧,٣٠

إحسان دغرمجي  بجائزة  
  لصحة األسرة

 ينهيئة اختيـار الفـائز    
بالمنحة الدراسية لمؤسسة   

  جاك باريزو
  رناردلجنة مؤسسة ليون ب

        ٢٢، الخميس

    مسائل البرنامج والميزانية  ٥البند   ١٢,٣٠-٩,٠٠

    تقييم األداء: ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية   ١-٥البند   و

-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل       ٢-٥البند   ١٧,٣٠-١٤,٠٠
-٢٠١٠ والميزانية البرمجية المقترحة     ٢٠١٣
٢٠١١   
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/ كانون الثاني
  ٢٠٠٩ يناير

  اجتماعات أخرى    

  ٢٢، الخميس
  )تابع(

      

هيئة اختيـار الفـائزين           ١٧,٣٠
  بجائزة ساساكاوا للصحة

هيئة اختيـار الفـائزين     
ــي  ــدكتور ل ــائزة ال بج

   ووك التذكارية– جونغ

        ٢٣، الجمعة

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

دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها فـي         ٩-٤البند 
  لصحيةمجال البحوث ا

  و  

١٧,٣٠-١٤,٠٠  
توظيف العاملين الصحيين علـى المـستوى         ١٠-٤البند 

  مسودة مدونة عالمية لقواعد الممارسة: الدولي
  

    المنتجات الطبية المزيفة  ١١-٤البند   

    زرع األعضاء والنسج البشرية  ١٢-٤البند   

        ٢٤السبت، 

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

: الملكية الفكريـة  والصحة العمومية واالبتكار      ١٣-٤البند   
  االستراتيجية وخطة العمل العالميتان

  

    مكافحة داء شاغاس والتخلص منه  ١٤-٤البند   

بناء القدرات من أجل إشراك القطاع الخـاص          ١٥-٤البند   
على نحو بنّاء في إيتـاء خـدمات الرعايـة          

  الصحية األساسية

  

        ٢٦االثنين، 

    المسائل المالية  ٦البند   ١٢,٣٠-٩,٠٠

    ٢٠١١-٢٠١٠االشتراكات المقدرة للثنائية   ١-٦البند   و

    تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي  ٢-٦البند   ١٧,٣٠-١٤,٠٠

    )تابع (شؤون العاملين  ٨البند   

بما في ذلك   (التقرير السنوي   : الموارد البشرية   ٣-٨البند   
  )ومشاركتها في أعمال المنظمةتوظيف المرأة 
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/ كانون الثاني
  ٢٠٠٩ يناير

  اجتماعات أخرى    

  ٢٦االثنين، 
  )تابع(

      

    تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٤-٨البند   

تعديالت النظام األساسي للمـوظفين والئحـة         ٥-٨البند   
  الموظفين

  

بيان ممثل جمعيات موظفي منظمـة الـصحة          ٦-٨البند   
  العالمية

  

    المسائل اإلدارية  ٧البند   

    الشراكات  ١-٧البند   

        ٢٧الثالثاء، 

    )تابع (المسائل اإلدارية  ٧البند   ١٢,٣٠-٩,٠٠

    تنفيذ خطة العمل: التعددية اللغوية  ٢-٧البند   و

    تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٣-٧البند   ١٧,٣٠-١٤,٠٠

اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمـات غيـر         •    
  الحكومية

  المؤسسات والجوائز  •

  

جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية        ٤-٧البند   
الثانية والستين وموعد ومكـان انعقـاد دورة        
  المجلس التنفيذي الخامسة والعشرين بعد المائة

  

     مسائل للعلم  ٩البند 

    تقارير لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  ١-٩البند 

    التقارير المرحلية  ٢-٩البند 

  

ية للـسيطرة علـى     آل: شلل األطفال   :ألف  
المخاطر المحتملة المحدقـة بعمليـة      

  االستئصال

  

تدمير مخزونـات   : استئصال الجدري   :باء    
  فيروس الجدري

  

 بما في ذلك اقتراح بتكريس      ،المالريا  جيم    
  يوم عالمي للمالريا
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/ كانون الثاني
  ٢٠٠٩ يناير

  اجتماعات أخرى    

  ٢٧الثالثاء، 
  )تابع(

      

ــة    :دال     ــصحة العالمي ــة ال ــذ منظم تنفي
لعالمي المعني  لتوصيات فريق العمل ا   

بتحسين التنـسيق بـين المؤسـسات       
المتعددة األطراف والجهات المانحـة     

  الدولية في مجال األيدز

  

توقي ومكافحة األمـراض المنقولـة        :هاء    
  جنسياً

  

    تعزيز نُظم المعلومات الصحية  :واو    

العمل من أجل ضمان التغطية الشاملة     :زاي    
د للتدخالت في مجال صحة األم والولي     

  والطفل

  

دمـج تحليـل المـسائل      استراتيجية    :حاء    
واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس في     

  عمل المنظمة

  

    استعمال األدوية على نحو رشيد  :طاء    

    أدوية أفضل لعالج األطفال  :ياء    

    التكنولوجيات الصحية  :كاف    

    اختتام أعمال الدورة  ١٠البند   

  
  
  

=     =     =  


