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اجتماعات 

كانون ٤ 

  لمبدئي

  
  
  

  رة التابعـــة 

   تنفيذي
  

يـــــة مـــــن 
ـه بعـــــــــــد 

  

    ت
  
  
  
  
  

    سيا
    لهادئ

  
  

  رق آســـــيا 

  ط الهـــادئ 

اليومي 

 ول األعمال

ميزانيـــة واإلدارة

ى المجلس التن

 العالميـــــة للوقا
ـــــــــــ ـــاه ومكافحت

صة باللقاحات
  بة

جنوب شرق آس
رب المحيط اله

 لجنـــــوب شـــــرق

غـــرب المحـــيط

اليزمني 

رة واعتماد جدو
 ر العام

 البرنـــامج والم
 نفيذي

ن اإلقليمية إلى
  سارية

ة واألهـــــداف ا
ـــــــــــة مرضـــــــــ عاي

  
 العالمية الخاص
رصد واالستجاب

  د

  لين
ر اإلقليمي لجن
ر اإلقليمي لغر

  لين (تابع)
دير اإلقليمـــــي

ير اإلقليمـــي لغ

  

 مائة
 ؤقت

جدول الز
  

  
الدورة افتتاح
المدير تقرير

تقريـــر لجنـــة
للمجلس التن
تقارير اللجان
األمراض الس
االســـــتراتيجية

ل ورعالســـــــــــ
٢٠١٥ عام

خطة العمل
التأهب والتر
التهاب الكبد

  
  ة

شؤون العامل
تعيين المدير
تعيين المدير

   علنية
شؤون العامل
تعيـــــين المـــــد

  )(تابع
تعيـــين المـــدي

  (تابع)

 ي
بعد الم الثون

 األعمال المؤ

الج
  

  
 ١ لبند

  ٢لبند 
 ٣لبند 

 ٤لبند 

  ٦لبند 
  ١-٦لبند 

  ٢-٦لبند 
  ١٠لبند 
  ٥-١٠لبند 

 

فتتاح الجلسة
  ١٢لبند 
  ١-١٢لبند 
  ٢-١٢لبند 

تعقبها جلسة 
  ١٢لبند 
  ١-١٢لبند 

  ٢-١٢لبند 

لس التنفيذ
والثال رابعةال 
من جدول  ١

ن الثاني/ 
 ٢٠١٤  

 

 ،٢٠   
ال  ١٢‚٣٠-

ال
ال

ال
ال  ١٧‚٣٠-١

ال

ال
ال  مح الوقت

ال
  ٢١ ء،
-١٢‚٣٠  

١٧‚٣٠-١  

اف
ال
ال
ال
ت
ال
ال

ال

المجل  
الدورة 
١البند    

  
  
  

  
  

كانون
يناير
االثنين

٩‚٣٠-
  
  

  
١٤‚٣٠
  

  
ٕاذا سمو 
  

الثالثاء
٩‚٠٠-
  و

١٤‚٣٠

  
  
  
  

  



   EB134/DIV./2    ٢متنوعات/ /١٣٤ت  م

2 

كانون الثاني/ 
  ٢٠١٤ يناير

  اجتماعات أخرى    

  ٢١ الثالثاء،
  (تابع)

    األمراض غير السارية  ٧البند 
متابعـــــة اإلعـــــالن السياســـــي لالجتمـــــاع الرفيــــــع   ١-٧البند 

المســـــتوى للجمعيـــــة العامـــــة بشـــــأن الوقايـــــة مـــــن 
األمـــــــــراض غيـــــــــر المعديـــــــــة (غيـــــــــر الســـــــــارية) 

  ومكافحتها

  

    تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال  ٢-٧البند   
    العجز  ٣-٧البند   

    تعزيز الصحة طيلة العمر  ٨البند   وٕاذا سمح الوقت
  
  
  
  

١٧,٣٠  
  
  

رصــد بلــوغ األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة   ١-٨البند 
  بالصحة

  الصــــحة فــــي خطــــة األمــــم المتحــــدة للتنميــــة
  ٢٠١٥بعد عام  لما

  
  
  
  

  
  
  
  

الدائمــــــــــة المعنيــــــــــة اللجنــــــــــة 
  بالمنظمات غير الحكومية

هيئــــــــة اختيــــــــار الحاصــــــــلين 
ــــى منحــــة مؤسســــة جــــاك  عل

  باريزو
هيئة اختيار الفـائزين بجـائزة 
مؤسســــــة اإلمــــــارات العربيــــــة 

  المتحدة للصحة
هيئة اختيار الفـائزين بجـائزة 

ووك -الـــــــدكتور لـــــــي جونـــــــغ
  التذكارية

         ٢٢ األربعاء،
    منظمة الصحة العالمية إصالح  ٥البند   ١٢‚٣٠-٩‚٠٠
    خطة تنفيذ اإلصالح والتقرير الخاص بها  ١-٥البند   
ـــــارات تحســـــين صـــــنع القـــــرارات مـــــن جانـــــب   ٢-٥البند    خي

  األجهزة الرئاسية
  

ــــدول   ٣-٥البند    ــــوطني والتواصــــل مــــع ال ــــغ ال تبســــيط التبلي
  األعضاء
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كانون الثاني/ 
  ٢٠١٤ يناير

  اجتماعات أخرى    

   ٢٢ األربعاء،
  (تابع)

    الفاعلة غير الدولإطار المشاركة مع الجهات   ٤-٥البند 
    الحوار الخاص بالتمويل  ٥-٥البند 

    التخصيص االستراتيجي للموارد  ٦-٥البند   
    تمويل تكاليف التنظيم واإلدارة  ٧-٥البند   

    (تابع) تعزيز الصحة طيلة العمر  ٨البند   ١٧‚٣٠-١٤‚٣٠
العمــل المتعــدد القطاعــات مــن أجــل اتبــاع نهــج   ٢-٨البند   

العمـــر للتمتـــع بالصـــحة فـــي مرحلـــة يمتـــد طيلـــة 
  الشيخوخة

  

    ١  ٣-٨البند   
التصـــدي للتحـــديات العالميـــة المتعلقـــة بـــالعنف،   ٤-٨البند   

  وخصوصًا العنف ضد النساء والفتيات
  

المدونــة الدوليــة لقواعــد الســلوك الخاصــة بــإدارة   ٥-٨البند   
  مبيدات اآلفات

  

المترتبــــــــة علــــــــى اآلثــــــــار الصــــــــحية والعموميــــــــة   ٦-٨البند   
التعرض للزئبق ومركباته: دور منظمـة الصـحة 
العالميــــة ووزارات الصــــحة العموميــــة فــــي تنفيــــذ 

  اتفاقية ميناماتا

  

هيئة اختيار الفـائزين بجـائزة       ١٧‚٣٠
  ساساكاوا للصحة

هيئة اختيار الفـائزين بجـائزة 
مؤسســـــة إحســـــان دغرمجـــــي 

  لصحة األسرة

                                                           
  ) حذف بند من جدول األعمال١(١٣٣م ت    ١

  قّرر المجلس التنفيذي ما يلي:
  من جدول أعماله المؤقت؛ ٣-٦يحذف البند  أن  )١(
أن يطلـب مــن المــدير العــام أن يعقــد مشــاورات غيــر رســمية مــع الــدول األعضــاء مــن جميــع األقــاليم بقصــد التوصــل   )٢(

  إلى توافق في اآلراء حول عنوان ذلك البند ومضمونه؛
لــس التنفيــذي الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة أن ُيـدرج بنــدًا غيــر معنــون فــي مســودة جــدول األعمــال المؤقــت لــدورة المج  )٣(

وحاشــية تشـــير إلـــى هـــذا المقـــرر اإلجرائـــي، بنـــاًء علـــى الفهـــم القائـــل إن عنـــوان البنـــد ومضـــمونه النهـــائيين سيجســـدان حصـــيلة 
    المشاورات غير الرسمية التي يعقدها المدير العام.

 )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٩(الجلسة الثانية، 
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كانون الثاني/ 
  ٢٠١٤ يناير

  اجتماعات أخرى    

        ٢٣الخميس، 
١٢‚٣٠-٩‚٠٠  
  و

١٧‚٣٠-١٤‚٣٠  

    النظم الصحية  ٩البند 
    الطب التقليدي (الشعبي)  ١-٩البند 
المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/   ٢-٩البند 

  المزيفة المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/
  

متابعة تقرير فريق الخبـراء االستشـاريين العامـل   ٣-٩البند 
  المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير

  

تعزيـــز الرعايـــة الملطفـــة كعنصـــر مـــن عناصـــر   ٤-٩البند   
  العالج المتكامل طيلة العمر

  

    تعزيز النظم التنظيمية  ٥-٩البند   
تقيـــيم التـــدخالت والتكنولوجيـــات الصـــحية دعمـــًا   ٦-٩البند   

  للتغطية الصحية الشاملة
  

    إتاحة األدوية األساسية  ٧-٩البند   
    التأهب والترصد واالستجابة (تابع)  ١٠البند   وٕاذا سمح الوقت

    )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١-١٠البند   
        ٢٤الجمعة، 

    التأهب والترصد واالستجابة (تابع)  ١٠البند   ١٢‚٣٠-٩‚٣٠
  و

١٧‚٣٠-١٤‚٣٠  
التأهـــــب لألنفلـــــونزا الجائحـــــة: تبـــــادل فيروســـــات   ٢-١٠البند 

والفوائـــــــد األنفلـــــــونزا والتوصـــــــل إلـــــــى اللقاحـــــــات 
  األخرى

  

استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس   ٣-١٠البند   
  الجدري

  

شــلل األطفــال: تكثيـــف جهــود المبــادرة العالميـــة   ٤-١٠البند   
  الستئصال شلل األطفال

  

    مقاومة مضادات الميكروبات  ٦-١٠البند   
    الشؤون اإلدارية والمالية والقانونية  ١١البند   

    التقييم  ١-١١البند 
    تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي  ٢-١١البند   
العقــــارات: أحــــدث المعلومــــات عــــن اســــتراتيجية   ٣-١١البند   

  تجديد مباني جنيف
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كانون الثاني/ 
  ٢٠١٤ يناير

  اجتماعات أخرى    

  ٢٤الجمعة، 
  (تابع)

    الشراكات الصحية المستضافة  ٤-١١البند 
المعنـــي بانتخـــاب  متابعـــة تقريـــر الفريـــق العامـــل  ٥-١١البند 

  المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
  

  تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٦-١١البند 
  اللجنـــــة الدائمـــــة المعنيـــــة بالمنظمـــــات غيـــــر

 الحكومية
 المؤسسات والجوائز  

  

ـــــــت  ٧-١١البند    لجمعيـــــــة الصـــــــحة  جـــــــدول األعمـــــــال المؤق
العالميـــة الســـابعة والســـتين وموعـــد ومكـــان دورة 
  المجلس التنفيذي الخامسة والثالثين بعد المائة

  

  ٢٥السبت، 
١٢,٣٠-٩,٠٠  

  و
١٧‚٣٠-١٤‚٣٠  

      
    شؤون العاملين (تابع)  ١٢البند 
بيـــان ممثـــل جمعيـــات مـــوظفي منظمـــة الصـــحة   ٣-١٢البند 

  العالمية
  

    البشرية الموارد  ٤-١٢البند 
    تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٥-١٢البند   
تعــــديالت النظــــام األساســــي للمــــوظفين والئحــــة   ٦-١٢البند   

  الموظفين
  

    مسائل للعلم  ١٣البند   
  تقارير الهيئات االستشارية  ١-١٣البند   

 لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  
  

  التقارير المرحلية  ٢-١٣البند   
  السارية األمراض

االســــــــــــــــــــتراتيجية العالميــــــــــــــــــــة لقطــــــــــــــــــــاع   ألف:
بشـــأن األيـــدز والعـــدوى بفيروســـه  الصـــحة

(القــــــــــــرار  ٢٠١٥-٢٠١١ فــــــــــــي الفتــــــــــــرة
  )١٤-٦٤ع  ص  ج

  
استئصــــــــــــــــال داء التنينــــــــــــــــات (القـــــــــــــــــرار   :باء

  )١٦-٦٤ع  ص  ج
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كانون الثاني/ 
  ٢٠١٤ يناير

  اجتماعات أخرى    

  ٢٥السبت، 
  (تابع)

  

  األمراض غير السارية  

وقايـــة األطفـــال مـــن اإلصـــابات (القـــرار   جيم:
  )٢٧-٦٤ع  ص  ج

  تعزيز الصحة طيلة العمر

الصــــحة اإلنجابيــــة: مســــّودة اســــتراتيجية   دال:
تســـــــريع التقـــــــدم نحـــــــو بلـــــــوغ األهـــــــداف 
والمرامــــــــي اإلنمائيــــــــة الدوليــــــــة (القــــــــرار 

  )١٢-٥٧ع  ص  ج
  

تشـــــــويه األعضـــــــاء التناســـــــلية األنثويـــــــة   هاء:
  )١٦-٦١ع  ص  ج(القرار 

  
الشــــــباب والمخــــــاطر الصــــــحية (القــــــرار   واو:

  )٢٨-٦٤ع  ص  ج
  

فيـــــذ توصـــــيات لجنـــــة األمـــــم المتحـــــدة تن  زاي:
المعنيــــة بالســــلع الُمنقــــذة ألرواح النســــاء 

  )٧-٦٦ع  ص  جواألطفال (القرار 
  

تغيــــــــــــر المنــــــــــــاخ والصــــــــــــحة (القــــــــــــرار   حاء:
  )٥ق١٢٤ت م

  
  الُنظم الصحية

  
االســــــــــــــــــــتراتيجية وخطــــــــــــــــــــة العمــــــــــــــــــــل   طاء:

بشـــــــأن الصـــــــحة العموميـــــــة  العالميتـــــــان
 القــــــــرار( والملكيــــــــة الفكريــــــــة واالبتكــــــــار

  )١٢  - ٦٢ع  ص  ج

  

      
توافر منتجات الدم ومأمونيتهـا وجودتهـا   ياء:

  )١٢-٦٣ع  ص  ج(القرار 
  

زرع األعضـــاء والُنســـج البشـــرية (القـــرار   كاف:
  )٢٢-٦٣ع  ص  ج

  
اســــــتراتيجية منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة   الم:

  بشأن البحوث من أجل الصحة
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كانون الثاني/ 
  ٢٠١٤ يناير

  اجتماعات أخرى    

  ٢٥السبت، 
  (تابع)

  

  التأهب والترصد واالستجابة  
  

منظمـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة،  اســـــــتجابة  ميم:
الصـحة،  ودورهـا بصـفتها قائـد مجموعـة

ــــــات الصــــــحية  فــــــي مجــــــال تلبيــــــة الطلب
المتنامية في الطـوارئ اإلنسـانية (القـرار 

  )٢٠-٦٥ع  ص  ج
  

  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية
  

التعدديـــــة اللغويـــــة: تنفيـــــذ خطـــــة العمـــــل   نون:
  )١٢-٦١ج ص ع(القرار 

  

    أعمال الدورة اختتام  ١٤البند   
  
  
  

=     =     =  


