
 

  
  1EM/RC51/10 - Annex  اللجنة اإلقليمية

 – 51/10إل /ش م  لشرق المتـوسط
  1 لمرفقا

  2004 أغسطس/آب  والخمسون  الحاديةالدورة
  

  باإلنكليزية: األصل  من جدول األعمال) ب (12البند 
  

  
  

  مشروعا جدوَلْي األعمال المبدئَيـْين
  )  عشرة بعد المئةالخامسةالدورة (للمجلس التنفيذي 

   والخمسينالثامنةوجمعية الصحة العالمية 

دئي لكل دورة          ُيِعدُّيذي،  طبقًا للنظام الداخلي للمجلس التنف     .1  المدير العام جدول األعمال المب
دعوة             يو. بالتشاور مع رئيس المجلس التنفيذي     دئي مع إشعار ال ال المب رسل جدول األعم

  . أسابيعبثمانيةقبل بداية الدورة 
ذي       .2 س التنفي دورة المجل ق ل دئي المرف ال المب دول األعم شروع ج ضع م سةوسيخ  الخام

وهو  .  مزيد من التشاور بشأنه بين المدير العام وبين رئيس المجلس          عشرة بعد المئة، إلى   
ة الصحة         ا جمعي ودًا طلبته ة  يشمل بن ا         العالمي ابقة واقترحه ا المجلس في دورة س  أو طلبه

ام    دير الع ا الم س أو اقترحه ضاء المجل ان     . أع ى اللج دئي إل ال المب دول األعم دَّم ج ويق
  .اإلقليمية للعلم

دئي لكل                 ووفقًا للنظام الداخل   .3 ال المب دُّ المجلس جدول األعم ة، ُيِع ي لجمعية الصحة العالمي
دير          دورة عادية من دورات جمعية الصحة العالمية بعد دراسة المقترحات المقدَّمة من الم

  . العام
  
  
  

  

 

 

 



  
  :لمرفقاتا

  . عشرة بعد المئة للمجلس التنفيذيالخامسة    جدول األعمال المبدئي للدورة 
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   عشرة بعد المئة للمجلس التنفيذيةالخامسالدورة 
  2005يناير / آانون الثاني25 – 17جنيف، 

   المؤقت جدول األعمال مسوَّدة

  افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال  .1

  تقرير المدير العام  .2
  مناقشة القضايا المطروحة ●

  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة.  3

    المسائل التقنية والصحية.4
  أحدث المعلومات: تنقيح اللوائح الصحية الدولية   1.4

  تقرير عن الحالة السائدة: بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة    2.4

  االستجابة لمقتضيات الجوانب الخاصة بالصحة في األزمات    3.4

  تغذية الرضَّع وصغار األطفال    4.4
  ية الصحة العالمية السابعة والخمسينمتابعة للمناقشة التي دارت أثناء جمع

  التأمين الصحي االجتماعي    5.4
  متابعة للمناقشة التي دارت أثناء دورة المجلس التنفيذي الرابعة عشرة بعد المئة

  اقتراح بتكريس اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: مأمونية الدم    6.4

  اإلجراءات والمبادئ التوجيهية    7.4
عيد الوطني، على المواد الخام في مواقع تصنيع المواد التفتيش، على الص ●

 شهادة التفتيش النموذجية: الصيدالنية
 إجراءات منقَّحة: األسماء الدولية غير المسجَّلة الملكية ●
 مبادئ توجيهية تكميلية : المواد النفسانية التأثير التي تؤدِّي إلى االعتماد عليها ●

   الرابعة عشرة بعد المئةبند مؤجَّل من دورة المجلس التنفيذي
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  البرمجية والميزانيةالمسائل  . 5

  تقرير عن تقييم األداء: 2003 – 2002الميزانية البرمجية   1.5

  المبادئ التوجيهية المتعلقة بمخصَّصات األقاليم من الميزانية العادية  2.5
  )10(57المقرَّر اإلجرائي ج ص ع

  2007 – 2006الميزانية البرمجية المقترحة   3.5

  استعراض العملية ومسوَّدة الخطوط العريضة: 2015 – 2006برنامج العمل العام   4.5

  الماليةالمسائل   .6
    االشتراآات المقدَّرة1.6

حالة تحصيل االشتراآات المقدَّرة بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد  ●
   من الدستور7اشتراآاتها إلى حد يبرِّر تطبيق أحكام المادة 

  2007 – 2006تقدير االشتراآات للمدة  ●

 ]إن وجدت[  تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي 2.6

  اإلداريةالمسائل   .7
  تعيين المدير اإلقليمي لإلقليم األفريقي  1.7

  تعيين المدير اإلقليمي لإلقليم األوروبي  2.7

  المسائل الخاصة باألجهزة الرئاسية  3.7
  صحةأساليب عمل جمعية ال ●
جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين وموعد ومكان  ●

  انعقاد دورة المجلس التنفيذي السادسة عشرة بعد المئة

ادة النظر في                       4.7 ك إع ا في ذل ة، بم ر الحكومي تقرير اللجنة الدائمة المعنيَّة بالمنظمات غي
  منظمة الصحة العالميةطلَبْين مقدََّمْين للدخول في عالقات رسمية مع 

  آما تم االتفاق على ذلك إّبان انعقاد دورة المجلس التنفيذي الرابعة عشرة بعد المئة
  تقارير لجان المؤسسات  5.7

  تقارير وحدة التفتيش المشترآة  6.7
  تنفيذ التوصيات: التقارير السابقة لوحدة التفتيش المشترآة ●
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بما في ذلك التعدُّدية اللغوية والنفاذ إلى التقارير الحديثة لوحدة التفتيش المشترآة،  ●

  المعلومات في منظمة الصحة العالمية

  شؤون العاملين  .8
  الموارد البشرية  1.8

 التقرير السنوي •
 ]إن وجدت[تعديالت على الئحة الموظفين  •

 بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  2.8

    مسائل للعلم.9
  ريةتقارير الهيئات االستشا  1.9

  تقرير عن الدورة الثانية واألربعين لّلجنة االستشارية العالمية للبحوث الصحية ●
  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة ●

  شلل األطفال  2.9

  تقرير عن التنفيذ: خطة العمل الدولية بشأن التشيُّخ  3.9

بر نوفم/ تشرين الثاني20 – 16: مكسيكو سيتي(القمة العالمية بشأن البحوث الصحية   4.9
2004(  

  التقارير التي طلبت تقديمها قرارات سابقة  5.9

التشجيع على انتهاج أنماط الحياة الصحية، بما في ذلك أنشطة المنظمة   :ألف
  )16.57القرار ج ص ع(المستقبلية بشأن تعاطي الكحول 

  )24.56القرار ج ص ع(العنف والصحة   :باء

  )15.55القرار ج ص ع(ي تدمير مخزونات فيروس الجدر: استئصال الجدري  :جيم

  )31.56القرار ج ص ع) (الشعبي(الطب التقليدي   :دال

تعزيز العالج والرعاية في إطار التصدِّي بشكل منسَّق وشامل لإليدز   :هاء
  )14.57القرار ج ص ع(والعدوى بفيروسه 

)22.56القرار ج ص ع(نهج استراتيجي إزاء اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية   :واو
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   الدورة أعمالاختتام  .10


