
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١ تنقيح ١١٥/١م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٥ يناير/  الثانيكانون ١٧   عشرة بعد المائةالخامسةالدورة 
  EB115/1 Rev.1  ٢٠٠٥يناير  /  كانون الثاني٢٥-١٧جنيف، 

  
  
  
  

  جدول األعمال 
  
  

  
  مالافتتاح أعمال الدورة وإقرار جدول األع  -١
 

  ١ إضافة ١١٥/١ت م و)المشروح (١١٥/١ت م و١١٥/١ت م الوثائق
  
  تقرير من المدير العام  -٢
  

  ١١٥/٢ت مالوثيقة 
  

  مناقشة القضايا المطروحة  •
  
   لجنة البرنامج والميزانية واإلدارةرتقري  -٣
  

  ١١٥/٤٥ت مالوثيقة 
 
  المسائل التقنية والصحية  -٤
  

  أحدث المعلومات: تنقيح اللوائح الصحية الدولية  ١-٤
 

  ١١٥/٤ت مالوثيقة 
  

  تقرير عن الحالة السائدة: بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ٢-٤
 

  ١١ تصويب ١١٥/٥ت م و١١٥/٥ت م الوثيقتان
  

  االستجابة لمقتضيات الجوانب الخاصة بالصحة في األزمات  ٣-٤
  

  ١١٥/٦ت مالوثيقة 
  
  

                                                           
 .باإلنكليزية فقط   ١
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  التغذية الرضع وصغار األطف  ٤-٤
  

  ١١٥/٧ت مالوثيقة 
  

  التأمين الصحي االجتماعي  ٥-٤
  

  ١١٥/٨ت مالوثيقة 
  

  اقتراح بتكريس اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: مأمونية الدم  ٦-٤
  

  ١١٥/٩ت مالوثيقة 
  

  اإلجراءات والمبادئ التوجيهية  ٧-٤
  

  إجراءات منقّحة: األسماء الدولية غير المسجلة الملكية  •
  

  ١١٥/١١ت مالوثيقة 
  

   مبادئ توجيهية تكميلية:إلى االعتماد عليهاسانية التأثير التي تؤدي فالمواد الن  •
  

  ١١٥/١٢ت مالوثيقة 
  

  االحتياطي العالمي للقاح الجدري  ٨-٤
  

  ١١٥/٣٦ت مالوثيقة 
  

  األدوية المضادة للفيروسات القهقرية والبلدان النامية  ٩-٤
  

  ١١٥/٣٢ت مالوثيقة 
  

  العالمية للتمنيعمسودة االستراتيجية   ١٠-٤
  

  ١١٥/١٣ت مالوثيقة 
  

  المالريا  ١١-٤
  

  ١١٥/١٠ت مالوثيقة 
  

  مشاكل الصحة العمومية الناجمة عن الكحول  ١٢-٤
  

  ١ تصويب ١١٥/٣٧ت م و١١٥/٣٧ت م الوثيقتان
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  الصحة اإللكترونية  ١٣-٤
  

  ١١٥/٣٩ت مالوثيقة 
  
  استخدام األدوية على نحو رشيد من قبل الواصفين والمرضى  ١٤-٤

  
  ١١٥/٤٠ت مالوثيقة 

  
  تقرير عن التنفيذ: خطة العمل الدولية بشأن الشيخوخة  ١٥-٤

  
  ١١٥/٢٩ت مالوثيقة 

  
/  تـشرين الثـاني    ٢٠-١٦ ،مكسيكو سيتي (مؤتمر القمة الوزاري المعني بالبحوث الصحية         ١٦-٤

  )٢٠٠٤نوفمبر 
  

  ١١٥/٣٠ت مالوثيقة 
  

  ياتهالونزا واالستجابة لمقتضفالتأهب لفاشيات األن  ١٧-٤
  

  ١١٥/٤٤ت مالوثيقة 
  
  مسائل البرنامج والميزانية  -٥
  

  التقرير الخاص بتقييم األداء: ٢٠٠٣-٢٠٠٢الميزانية البرمجية   ١-٥
  

  ١١٥/٤٢ت م وPBPA/2002-2003الوثيقتان 
  

   ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحة   ٢-٥
  

وثيقـة  / ١١٥ت م، و ١ إضافة   ٢٠٠٧-٢٠٠٦/م ب م و ٢٠٠٧-٢٠٠٦/م ب مالوثائق  
  ٥١/وثيقة معلومات/ ١١٥ت مو ٤/معلومات

  
انعكاس اإلنجازات المحققة في تنفيذ قرارات جمعية الصحة والعراقيل التي حالت دونهـا               •

-٢٠٠١تقييم الوضع بالنـسبة للفتـرة       : ٢٠٠٧-٢٠٠٦في الميزانية البرمجية المقترحة     
٢٠٠٤  

  
  ٣/وثيقة معلومات/ ١١٥ت مالوثيقة 

  

                                                           
 .٦/وثيقة معلومات/ ١١٥ت متم سحب الوثيقة    ١
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   جيهية للتخصيص االستراتيجي للمواردالمبادئ التو  ٣-٥
  

  ٧/وثيقة معلومات/ ١١٥ت م و١١٥/١٤ت مالوثيقتان 
  

  استعراض عملية اإلعداد ومسودة الخطوط العريضة: ٢٠١٥-٢٠٠٦برنامج العمل العام   ٤-٥
  

  ١١٥/١٥ت مالوثيقة 
  

  العقاراتصندوق   ٥-٥
  

  ١١٥/٤١ت مالوثيقة 
  المسائل المالية  -٦
  

  قدرةاالشتراكات الم  ١-٦
  

حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك الدول األعـضاء المتـأخرة فـي سـداد                  •
   من الدستور٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
   ١١٥/١٦ت م الوثيقة

  
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ االشتراكات المقدرة للفترة  •

  
  ٨/وثيقة معلومات/ ١١٥ت م و١١٥/١٧ت م الوثيقتان

  
  تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي   ٢-٦

  
  ١١٥/٤٣ت مالوثيقة 

  
  المسائل اإلدارية  -٧
  

  تعيين المدير اإلقليمي ألفريقيا  ١-٧
  

  ١١٥/١٨ت مالوثيقة 
  

  ألوروباتعيين المدير اإلقليمي   ٢-٧
  

  ١١٥/١٩ت مالوثيقة 
  

  المسائل الخاصة باألجهزة الرئاسية  ٣-٧
  

  لصحةجمعية اأساليب عمل   •
  

  ١١٥/٢٠ت مالوثيقة 
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انعقـاد   جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين وموعد ومكان           •
  دورة المجلس التنفيذي السادسة عشرة بعد المائة

  
  ١١٥/٢١ت مالوثيقة 

  
  العالقات مع المنظمات غير الحكومية  ٤-٧

  
  كوميةتقرير اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الح  •

  
  ١١٥/٢٢ت مالوثيقة 

  
  إعادة النظر في طلبين مقدمين للدخول في عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية  •

  
  ١١٥/٣٤ت مالوثيقة 

  
  تقارير لجان المؤسسات  ٥-٧

  
  تقارير وحدة التفتيش المشتركة والمسائل ذات الصلة  ٦-٧

  
  ياتتنفيذ التوص: التقارير السابقة لوحدة التفتيش المشتركة  •

  
  ١١٥/٢٣ت مالوثيقة 

  
  التقارير الحديثة لوحدة التفتيش المشتركة  •

  
  ١١٥/٢٤ت مالوثيقة 

  
  متابعة مداوالت المجلس التنفيذي بشأن التعددية اللغوية   •

  
  ١١٥/٣ت مالوثيقة 

  
  شؤون العاملين   -٨
  

  الموارد البشرية  ١-٨
  

  التقرير السنوي  •
  

  ١ إضافة ١١٥/٢٥ت مو ١  تصويب١١٥/٢٥ت م و١١٥/٢٥ت م الوثائق
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  •
  

  ١١٥/٣٣ت مالوثيقة 
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  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  •
  

  ١ إضافة ١١٥/٣٨ت م و١ تصويب ١١٥/٣٨ت م و١١٥/٣٨ت م الوثائق
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٢-٨
  

  ١/وثيقة معلومات/ ١١٥ت مالوثيقة 
  
  سائل للعلمم  -٩
  

  تقارير الهيئات االستشارية   ١-٩
  

  تقرير عن الدورة الثانية واألربعين للجنة االستشارية للبحوث الصحية  •
  

  ١١٥/٢٦ت مالوثيقة 
  

  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  •
  

  ١ إضافة ١١٥/٢٧ت م و١١٥/٢٧ت مالوثيقتان 
  

  شلل األطفال  ٢-٩
  

  ١١٥/٢٨ت مالوثيقة 
  

  قرارات سابقةبموجب  تقديمها ي طلبالتقارير الت  ٣-٩
  

  ١ تصويب ١١٥/٣١ت م و١١٥/٣١ت م الوثيقتان
  

   أنماط الحياة الصحية تعزيز  -ألف
  

  ١٦-٥٧ع ص ج، القرار ١/سجالت/ ٥٧/٢٠٠٤ع ص جالوثيقة 
  

  العنف والصحة   -باء
  

  ٢٤-٥٦ع ص ج، القرار ١/سجالت/ ٥٦/٢٠٠٣ع ص جالوثيقة 
  

  زونات فيروس الجدريتدمير مخ: استئصال الجدري  -جيم
  

  ١٥-٥٥ع ص ج، القرار ١/سجالت/ ٥٥/٢٠٠٢ع ص جالوثيقة 
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  ) الشعبي(الطب التقليدي   -دال
  

  ٣١-٥٦ع ص ج، القرار ١/سجالت/ ٥٦/٢٠٠٣ع ص جالوثيقة 
  

تعزيز العالج والرعاية في إطار التصدي بشكل منسق وشـامل لأليـدز والعـدوى          -هاء
  بفيروسه

  
  ١٤-٥٧ع ص ج، القرار ١/التسج/ ٥٧/٢٠٠٤ع ص جالوثيقة 

  
  إلدارة الدولية للمواد الكيميائيةلستراتيجي النهج اال  -واو

  
  ٢٢-٥٦ع ص ج، القرار ١/سجالت/ ٥٦/٢٠٠٣ع ص جالوثيقة 

  
  للصحةاللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية   ٤-٩

  
  ١١٥/٣٥ت مالوثيقة 

  
  الجمعية العامة لألمم المتحدة في حالة النقاش الدائر: استنساخ البشر ألغراض اإلنجاب  ٥-٩

  
  ٢/وثيقة معلومات/ ١١٥ت مالوثيقة 

  
  اختتام أعمال الدورة  -١٠

  
  
  

=     =     =  


