
 

 

  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١ تنقيح ٢/متنوعات /١١٥م ت  التنفيذيالمجلس 
  ٢٠٠٥ يناير/ الثانيكانون  ١٧   عشرة بعد المائةالخامسةالدورة 

  EB115/DIV/2 Rev.1  األعمال من جدول ١البند 
  
  
  
  

  اليوميالجدول الزمني 

  

  
/ كانون الثاني

  ٢٠٠٥يناير 
  اجتماعات أخرى    

        ١٧االثنين، 
    الدورة وإقرار جدول األعمال أعمالافتتاح ١البند   
    المدير العام منتقرير  ٢البند   
   مناقشة القضايا المطروحة  •   
    المسائل التقنية والصحية  ٤البند   
االســتجابة لمقتــضيات الجوانــب الخاصــة   ٣-٤البند   

  بالصحة في األزمات
  

    ية واإلدارةتقرير لجنة البرنامج والميزان  ٣البند   
    )تابع(المسائل التقنية والصحية   ٤البند   
أحــدث : تنقــيح اللــوائح الــصحية الدوليــة  ١-٤البند   

  المعلومات
  

      ١٨ الثالثاء
    جلسة مفتوحة  ٣٠,١٢-٠٠,٩
   المسائل اإلدارية ٧البند   
   تعيين المدير اإلقليمي ألفريقيا ١-٧البند   
    يمي ألوروباتعيين المدير اإلقل ٢-٧البند   
   لسة علنيةتليها ج  
   المسائل اإلدارية ٧البند   

   تعيين المدير اإلقليمي ألفريقيا ١-٧البند   

   تعيين المدير اإلقليمي ألوروبا ٢-٧البند   

   )تابع (المسائل التقنية والصحية ٤البند   
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/ كانون الثاني
  ٢٠٠٥يناير 

  اجتماعات أخرى    

  ١٨ ،الثالثاء
  )تابع(

      

أحــدث : تنقــيح اللــوائح الــصحية الدوليــة ١-٤البند   
 )تابع (المعلومات

  

بلوغ األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة المتعلقـة          ٢-٤البند   
  تقرير عن الحالة السائدة : بالصحة

  

    تغذية الرضع وصغار األطفال  ٤-٤البند   

    )تابع (المسائل التقنية والصحية  ٤البند   ١٧,٣٠-١٤,٠٠

    التأمين الصحي االجتماعي  ٥-٤البند   

اقتراح بتكريس اليوم العـالمي     : ية الدم مأمون  ٦-٤البند   
  للمتبرعين بالدم

  

    اإلجراءات والمبادئ التوجيهية  ٧-٤البند   

: األسماء الدولية غير المـسجلة الملكيـة        •    
  إجراءات منقحة

  

المواد النفسانية التأثير التي تـؤدي إلـى          •    
 مبادئ توجيهية تكميلية: االعتماد عليها

  

ئمـة المعنيـة    اللجنة الدا      ١٧,٣٠
  بالمنظمات غير الحكومية

هيئة اختيـار الفـائزين          
بجائزة مؤسـسة دولـة     

  الكويت لتعزيز الصحة

هيئة اختيـار الفـائزين          
بجائزة مؤسسة اإلمارات   

  العربية المتحدة للصحة

        ١٩األربعاء، 
   )تابع(المسائل التقنية والصحية   ٤البند   ٣٠,١٢-٠٠,٩
    العالمي للقاح الجدريياالحتياط  ٨-٤البند   
األدوية المضادة للفيروسات القهقرية والبلدان       ٩-٤البند   

 النامية
  

   )تابع( المسائل التقنية والصحية  ٤البند   ٣٠,١٧-٠٠,١٤
   ستراتيجية العالمية للتمنيعالمسودة ا  ١٠-٤البند   
   المالريا  ١١-٤البند   
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/ كانون الثاني
  ٢٠٠٥يناير 

  اجتماعات أخرى    

  ١٩األربعاء، 
  )تابع(

     

   عن الكحولمشاكل الصحة العمومية الناجمة   ١٢-٤البند  
ــائز       ٣٠,١٧ ــار الف ــة اختي هيئ

بجائزة مؤسـسة جـاك     
  باريزو

ــون  ــة مؤســسة لي لجن
 برنارد

    يناير/  كانون الثاني٢٠لن يجتمع المجلس صباح يوم   ٢٠الخميس، 

   )تابع(المسائل التقنية والصحية   ٤البند   ٣٠,١٨-٠٠,١٤
   كترونيةالصحة اإلل  ١٣-٤البند   
استخدام األدوية على نحو رشـيد مـن قبـل            ١٤-٤البند   

 الواصفين والمرضى
  

تقريـر  :  بشأن الشيخوخة  ةخطة العمل الدولي    ١٥-٤البند   
 عن التنفيذ

  

مؤتمر القمـة الـوزاري المعنـي بـالبحوث           ١٦-٤البند   ٣٠,١٨-٠٠,١٤
 تـشرين   ٢٠-١٦مكسيكو سـيتي،    (الصحية  
 )٢٠٠٤نوفمبر / الثاني

  

ــتجابة   ١٧-٤البند    ــونزا واالس التأهــب لفاشــيات األنفل
  لمقتضياتها 

  

   مسائل البرنامج والميزانية  ٥البند   
التقريـر  : ٢٠٠٣-٢٠٠٢الميزانية البرمجية     ١-٥البند   

 الخاص بتقييم األداء
  

هيئة اختيار الفائز بجائزة         ١٨,٣٠
مؤسسة إحسان دغرمجي   

  لصحة األسرة
ئزين هيئة اختيـار الفـا    

  بجائزة ساساكاوا للصحة
       ٢١الجمعة، 

   )تابع(مسائل البرنامج والميزانية   ٥البند   ٣٠,١٢-٠٠,٩
     ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحة   ٢-٥البند   

   )تابع(مسائل البرنامج والميزانية   ٥البند   ١٧,٣٠-١٤,٠٠
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحـة       ٢-٥البند   

 )تابع(
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/ كانون الثاني
  ٢٠٠٥يناير 

  اجتماعات أخرى    

        ٢٢السبت، 
    )تابع(مسائل البرنامج والميزانية   ٥البند   ١٢,٣٠-٠٠,٩
المبادئ التوجيهية للتخـصيص االسـتراتيجي        ٣-٥البند   

  للموارد
  

ــام     ٤-٥البند    ــل الع ــامج العم : ٢٠١٥-٢٠٠٦برن
استعراض عملية اإلعداد ومـسودة الخطـوط       

  العريضة 

  

    العقاراتصندوق   ٥-٥البند   
        ٢٤ن، االثني
    المسائل المالية  ٦البند   ١٢,٣٠-٩,٠٠

    االشتراكات المقدرة  ١-٦البند   
 بما في   ،حالة تحصيل االشتراكات المقدرة     •    

ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سـداد       
اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيـق أحكـام        

   من الدستور٧المادة 

  

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦االشتراكات المقدرة للفترة   •    
   تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي  ٢-٦البند   
    )تابع(المسائل اإلدارية   ٧البند   
    المسائل الخاصة باألجهزة الرئاسية  ٣-٧البند   
    أساليب عمل جمعية الصحة  •    
جدول األعمال المؤقت لجمعية الـصحة        •    

لثامنة والخمسين وموعد ومكان    العالمية ا 
انعقاد دورة المجلس التنفيـذي الـسادسة       

 عشرة بعد المائة

  

   العالقات مع المنظمات غير الحكومية  ٤-٧البند   
تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمـات        •    

  غير الحكومية
  

إعادة النظر في طلبين مقدمين للدخول في     •    
 عالقات رسمية مـع منظمـة الـصحة       

 العالمية

  

   )تابع(المسائل اإلدارية   ٧البند   ١٧,٣٠-١٤,٠٠
    تقارير لجان المؤسسات  ٥-٧البند   
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/ كانون الثاني
  ٢٠٠٥يناير 

  اجتماعات أخرى    

  ٢٤ن، االثني
  )تابع(

      

تقارير وحدة التفتيش المشتركة والمسائل ذات        ٦-٧البند   
  الصلة

  

: التقارير السابقة لوحدة التفتيش المشتركة      •    
  تنفيذ التوصيات 

  

   قارير الحديثة لوحدة التفتيش المشتركةالت  •    
متابعة مداوالت المجلس التنفيذي بـشأن        •    

 التعددية اللغوية
  

   مسائل للعلم  ٩البند   
    تقارير الهيئات االستشارية  ١-٩البند   
تقرير عن الدورة الثانية واألربعين للجنة        •    

  االستشارية للبحوث الصحية
  

    الدراسةلجان الخبراء ومجموعات  •    
   شلل األطفال  ٢-٩البند   

        ٢٥ ،الثالثاء
    شؤون العاملين  ٨ البند  ١٢,٣٠-٩,٠٠

    الموارد البشرية  ١-٨البند   
    التقرير السنوي  •    
   تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  •    
   التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  •    
مـة الـصحة    بيان ممثل جمعيات موظفي منظ      ٢-٨البند   

 العالمية
  

    )تابع(مسائل للعلم   ٩البند   
التقارير التي طُلب تقديمها بموجب قـرارات         ٣-٩البند   

  سابقة
  

  تعزيز أنماط الحياة الصحية  -ألف    
  )١٦-٥٧ج ص عالقرار (  

  

  العنف والصحة  -باء    
  )٢٤-٥٦ج ص عالقرار (  

  

        
        
        



   EB115/DIV/2 Rev.1    ١ تنقيح ٢/متنوعات/ ١١٥ت م

6 

/ كانون الثاني
  ٢٠٠٥يناير 

  اجتماعات أخرى    

  ٢٥ ،الثالثاء
  )تابع(

      

تدمير مخزونـات   : تئصال الجدري اس  -جيم    
  فيروس الجدري

  )١٥-٥٥ج ص عالقرار (  

  

  )الشعبي(الطب التقليدي   -دال    
  )٣١-٥٦ج ص عالقرار (  

  

تعزيز العالج والرعايـة فـي إطـار          -هاء    
التصدي بشكل منسق وشـامل لأليـدز       

  والعدوى بفيروسه
  )١٤-٥٧ج ص عالقرار (  

  

ـ سـتراتيجي   النهج ا ال  -واو      الدوليـة   إلدارةل
  للمواد الكيميائية

  )٢٢-٥٦ج ص عالقرار (  

  

    اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة  ٤-٩ البند  
حالـة  : استنساخ البشر ألغـراض اإلنجـاب       ٥-٩ البند  

  النقاش الدائر في الجمعية العامة لألمم المتحدة
  

    اختتام أعمال الدورة  ١٠ البند  
  
  
  

=     =     =  


