
  (المشروح) ١٣٩/١م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٦ أبريل/ نيسان ٤  بعد المائة والثالثون التاسعةالدورة 

    EB139/1 (annotated)  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٣١-٣٠جنيف، 
  
  
  
  المشروح المؤقت جدول األعمال

  
  
  

  
  انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقّرر  -١
  
  افتتاح الدورة  -٢
  

رئــيس الفريــق العامــل المفتــوح العضــوية غيــر الرســمي للــدول األعضــاء، وذلــك فقــًا لمقــرره ســيتلقى المجلــس تقريــر 
 المحضــر المــوجز للمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الســابعة والثالثــين بعــد المائــة، الجلســة الثانيــة،اإلجرائــي الــوارد فــي 

  (باإلنكليزية)). ١/ سجالت/١٣٧/٢٠١٥م ت(الوثيقة  ٢الفرع 
  
  اعتماد جدول األعمال  -٣
  
  حصيلة جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين  -٤
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٥
  

، والمقـرر أن واإلدارة والميزانيـة البرنـامج جنـةلل تقرير االجتماع الرابع والعشرين سيتلقى المجلس، عند افتتاح دورته،
  .٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٠و ١٩ ُتعقد في

  
  الشؤون التقنية والصحية  -٦
  

  ١الخرف  ١-٦
  

بنــاًء علــى طلــب الــدول األعضــاء وضــعت األمانــة تقريــرًا يلخــص مــا يلــي: وبائيــات وعــبء الخــرف؛ االســتراتيجيات 
والجهود الدولية األخـرى الراميـة المتبعة التي تثبت فعاليتها في قطاع الصحة والقطاع االجتماعي؛ أنشطة المنظمة 

بــالتقرير وٕاعطــاء المزيــد مــن ى اإلحاطــة علمــًا مــدعو إلــإلــى التصــدي لتحــدي الخــرف علــى نطــاق العــالم. والمجلــس 
  اإلرشادات االستراتيجية.

  
  ١تحسين إتاحة التكنولوجيا المساعدة  ٢-٦

  
بناًء على طلب إحدى الدول األعضاء ستقدم األمانة إلى المجلس تقريرًا عن اإلجراءات العاجلة التـي يلـزم اتخاذهـا 

الكراسـي المتحركـة، والمعينـات الخاصـة بالسـمع/ ضـعف النظـر، وأدوات لتحسين إتاحة التكنولوجيا المساعدة (مثـل 
وعــبء األمــراض  تنظــيم تنــاول أقــراص الــدواء ولوحــات االتصــال)، وخصوصــًا فــي ســياق العجــز وشــيخوخة الســكان

                                                           
مؤجل مـن دورة المجلـس التنفيـذي الثامنـة والثالثـين بعـد المائـة وفقـًا للمقـررات اإلجرائيـة التـي وافـق عليهـا أعضـاء مكتـب    ١

(انظـر المالحظـة الـواردة  ٢٠١٥أيلـول/ سـبتمبر  ٢٢المجلس التنفيذي في مـؤتمرهم الفيـديوي الـذي ُعقـد يـوم الثالثـاء الموافـق 
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غيــر الســارية المتنــامي. وســوف يصــف التقريــر العمــل الــذي تقــوم بــه المنظمــة مــن أجــل دعــم الــدول األعضــاء فــي 
إطـار السياسـة العامـة؛ حة المنتجات المساعدة التي تضم أنشطة في أربعـة مجـاالت مترابطـة، أال وهـي: تحسين إتا
آليــة النافــذة الواحــدة، أي النمــوذج المتكامــل لمنتجــات المســاعدة ذات األولويــة؛ حــزم بــرامج التــدريب الشــاملة؛ قائمــة ا

  لتقديم الخدمة.
  

  ١السمع وفقدان الصمم من الوقاية أجل من الصحة لجمعية جديدين عمل وخطة قرار إعداد  ٣-٦
  

 السـمع وفقـدان الصـمممعلومات عن التقدم المحرز نحو الوقاية مـن  األمانة ستقدم األعضاء الدول طلب على بناءً 
. ١٩٩٥فـي عـام  ٩-٤٨ج ص عوتدبيرهما العالجي. وسوف يصف التقريـر اإلجـراءات المتخـذة منـذ اعتمـاد القـرار 

  لس إلى النظر في مشروع قرار يراعي هذا التقدم ويقترح الخطوات التالية. وسوف ُيدعى المج
  

  ١الصحة وتغير المناخ  ٤-٦
  

/ األول كـانون فـي اعتمدتـه الذي باريس اتفاق آثار عن تقريراً  األمانة ستقدم األعضاء الدول إحدى طلب على بناءً 
 المنــاخ تغيــر بشــأن اإلطاريــة المتحــدة األمــم اتفاقيــة فــي األطــراف لمــؤتمر والعشــرون الحاديــة الــدورة ٢٠١٥ ديســمبر

 الــدعم بتعزيــز الخاصــة خططهــا وعــن) ٢٠١٥ ديســمبر/ األول كــانون ١١ – نــوفمبر/ الثــاني تشــرين ٣٠ بــاريس،(
 المنــاخ تغيــر بــين الــربط المناخيــة؛ المخــاطر أمــام الصــحة صــمود: يلــي مــا بخصــوص األعضــاء الــدول إلــى المقــدم
 المعنيـة اإلداريـة األجهزة إلى البلدان تقدم عن المنهجي واإلبالغ المنهجي القياس المستدامة؛ والتنمية الهواء وتلوث

  .العالم في المناخ وتغير بالصحة
  

: أحــدث المعلومــات عــن الصــلة ذات الصــحية والمشــاكل لألمــراض الــدولي اإلحصــائيالتصــنيف   ٥-٦
  المراجعة الحادية عشرة

  
. الصـلة ذات الصحية والمشاكل لألمراض الدولي اإلحصائي لتصنيفعة الحادية عشرة لتحقق تقدم جيد في المراج

وســـوف يعـــرض تقريـــر األمانـــة نبـــذة عـــن عمليـــة المراجعـــة واإلنجـــازات المســـجلة فـــي هـــذا الصـــدد حتـــى اآلن. وتـــرد 
بالمراجعـة والـذي مناقشة لالقتراحات الخاصـة باالنتهـاء مـن المراجعـة الحاديـة عشـرة، بمـا فـي ذلـك المـؤتمر المعنـي 

  .٢٠١٦سُيعقد في طوكيو باليابان في عام 
  

 خدمـــة فـــي المحمولـــة الالســـلكية التكنولوجيـــات اســـتخدام: الصـــحية ةالمحمولـــ التقنيـــات الالســـلكية  ٦-٦
  العمومية الصحة

  
ع إمكانيـة إحـداث ثـورة فـي الطريقـة التـي يتفاعـل بهـا السـكان مـ الصـحية المحمول الهاتف خدماتلدى تكنولوجيات 

الخدمات الصحية الوطنية. وقد تبين أن التكنولوجيا تعزز إتاحـة المعلومـات والخـدمات والمهـارات الصـحية، وتـروج 
كـذلك للتغييــرات اإليجابيــة فــي الســلوكيات الصــحية مــن أجـل الوقايــة مــن بدايــة األمــراض الحــادة والمزمنــة. ولتحقيــق 

لتطبيـــق التقنيـــات الالســـلكية تحديـــد النهـــوج الموحـــدة  هـــذه المكاســـب الخاصـــة بالكفـــاءة تســـعى الـــدول األعضـــاء إلـــى
  .المحمولة الصحية

  
وبنـــاًء علـــى طلـــب إحـــدى الـــدول األعضـــاء تقـــدم األمانـــة تقريـــرًا تقنيـــًا عـــن كيفيـــة إضـــفاء المؤسســـية علـــى التقنيـــات 

يـة. والمجلــس قـدم نحــو تحقيـق أهـداف التنميـة المســتدامة للصـحة والتنمتكــأداة رقميـة لل الصـحية ةالمحمولـ الالسـلكية
  التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وٕاعطاء المزيد من اإلرشادات االستراتيجية.

                                                           
ــاً  المائــة بعــد والثالثــين الثامنــة التنفيــذي المجلــس دورة مــن بنــد مؤجــل   ١  أعضــاء عليهــا وافــق التــي اإلجرائيــة للمقــررات وفق

 المالحظـة انظـر( ٢٠١٥ سـبتمبر/ أيلـول ٢٢ الموافـق الثالثـاء يـوم ُعقـد الـذي يالفيـديو  مـؤتمرهم فـي التنفيـذي المجلس مكتب
  .))المشروح( ١٣٨/١ت م الوثيقة في الواردة
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  الشؤون اإلدارية والمالية  -٧
  

  التقييم: التقرير السنوي  ١-٧
  

 إلـــى التقيـــيم عـــن ســـنوي تقريـــر ميقـــدَّ  فيـــه، المعتمـــدة التقيـــيم وسياســـة )٢٠١٢( )١(١٣١ت م اإلجرائـــي لمقـــررل وفقـــاً 
 التقيــــيم سياســــة تنفيــــذ فــــي الُمحــــرز التقــــدم التقريــــر ويبــــّين. واإلدارة والميزانيــــة البرنــــامج لجنــــة خــــالل مــــن المجلــــس
ويوثـق الـتعلم فـي المنظمـة  ،٢٠١٧-٢٠١٦والفتـرة  ٢٠١٥-٢٠١٤ للفتـرة المنظمـة نطاق على التقييم عمل وخطط
  .بالتقرير علماً  مدعو اإلحاطة المجلسيتصل بنتائج وتوصيات التقييمات الحديثة. و  فيما
  

  لجان المجلس التنفيذي: ملء الشواغر  ٢-٧
  
  .دائم بندالبند  هذا
  

  : موعد منتدى المرشحينالعالمية الصحة لمنظمة العام المدير انتخاب عملية  ٣-٧
  

 للمرشـحين منتـدىً الذي أنشأت فيـه  ١٨-٦٦ج ص عاعتمدت جمعية الصحة العالمية القرار  ٢٠١٣في أيار/ مايو 
 فـي المرشـحون يسـتخدمهو  القـرار، بصـنع يتعلـق ال كمنبـر كافـة والـدول األعضـاء المنتسـبة األعضـاء للـدول مفتوحاً 
وسيصـف التقريـر اإلطـار القـانوني الحـالي المنطبـق  .المسـاواة قـدم علـى ورؤيـتهم، بأنفسـهم األعضـاء الـدول تعريف

  افتتاح منتدى المرشحين.على منتدى المرشحين، وسيقترح أن يقرر المجلس يوم 
  
  العالمية الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل بيان   :العاملينشؤون   -٨
  
  .دائم بند البند هذا
  
  تقرير عن اجتماعات لجان الخبراء ومجموعات الدراسةمسائل للعلم:   -٩
  

 عــن تقريــراً  المجلــس لنظــر ةالعامــ ةالمــدير  ســتقدم االستشــاريين الخبــراء ولجــان أفرقــة الئحــة مــن ٢٣-٤ للمــادة وفقــاً 
 ،الخبــراء لجــان تقــارير فــي الــواردة للتوصــيات ملخــص ذلــك فــي بمــا الدراســة، ومجموعــات الخبــراء لجــان اجتماعــات
  .المنظمة برامج على وآثارها العمومية الصحة سياسات إلى بالنسبة أهميتها مدى على ومالحظاتها

  
  الصحةالدورات القادمة للمجلس التنفيذي وجمعية   -١٠
  
  .دائم بند البند هذا
  

  اختتام الدورة  -١١
  

  مالحظة: 
  
 مشــاورتهم فــي المجلــس، مكتــب أعضــاء قــدم التنفيــذي للمجلــس الــداخلي النظــام مــن ٨ المــادة ألحكــام طبقــاً   -١
دة بشـــأن التاليـــة ، التوصـــيات٢٠١٦آذار/ مـــارس  ٢٤الخمـــيس الموافـــق  يـــومالعامـــة التـــي ُعقـــدت  المـــديرة مـــع  مســـوَّ

  .عليها تعليقاتها إلبداء ٢٠١٦شباط/ فبراير  ١١ في األعضاء الدول إلى ُأحيلت والتي المؤقت األعمال جدول
  

  والصحية: التقنية ، الشؤون٦ُيدرج بند إضافي مقترح من الدول األعضاء تحت البند 
  
 خدمة الصحة العموميةالصحية: استخدام التكنولوجيات الالسلكية المحمولة في  المحمولة التقنيات الالسلكية  •
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  ُيحذف البندان التاليان:
 

 )] ُوِجدت إن[  المالي والنظام المالية الالئحة (تعديالت ٣-٦
 

 )] ُوِجدت إن[ الموظفين  والئحة للموظفين األساسي النظام (تعديالت ٢-٧
  

  وقد ُوضعت هذه التوصية على أساس أنه ال توجد أية تعديالت مطروحة للمناقشة.
  

  التوصية التالية:  المجلس مكتب أعضاء أيضاً  أصدر التنفيذي للمجلس الداخلي النظام من ٨ المادة ألحكام وطبقاً   -٢
  

فيما يتعلق ببند إضافي من جدول األعمال بشأن داء األكـال، اقترحتـه الـدول األعضـاء، أوصـى المجلـس التنفيـذي بـأن   •
 ستتحقق من النظر فيه على المستوى اإلقليمي.يتم إدراج الموضوع في المناقشات اإلقليمية، ألن هناك فائدة 

 

المجلـــس التنفيـــذي أيضـــًا علـــى دعـــوة مكتـــب المستشـــار القـــانوني إلـــى عقـــد جلســـة مكتـــب واتفـــق أعضـــاء   -٣
المفتـــوح العامـــل إلحـــاطتهم بالمعلومـــات. وقـــد مكـــنهم ذلـــك مـــن الحصـــول علـــى تحـــديث عـــن تقريـــر رئـــيس الفريـــق 

فـــي إطـــار عمليـــة متفـــق عليهـــا مـــن جانـــب المجلـــس  ُأنشـــئالـــذي كـــان العضـــوية غيـــر الرســـمي للـــدول األعضـــاء، و 
التنفيـــذي فـــي دورتـــه الســـابعة والثالثـــين بعـــد المائـــة، وُســـجل فـــي المحاضـــر المـــوجزة لتلـــك الـــدورة (الجلســـة الثانيـــة، 

ورتـه ). وشرح مكتب المستشار القانوني أنه كان من المتوقع أن يتلقى المجلس التنفيذي تقرير الرئيس في د٢ الفرع
المعقودة في أيار/ مايو؛ لذا لـزم إيجـاد موضـع فـي جـدول أعمـال المجلـس التنفيـذي مـن أجـل إتاحـة النظـر الواجـب 

جعــل اعتمــاد يفــي المســألة. وتمثــل اقتــراح المجلــس فــي أنــه ينبغــي تلقــي التقريــر بعــد افتتــاح الــدورة علــى الفــور، وأن 
عامـــل أيضـــًا نهجـــًا بشـــأن مـــا ُيعتبـــر موضـــوعًا حساســـًا، أي: رئـــيس الفريـــق ال جـــدول األعمـــال بنـــدًا منفصـــًال. واقتـــرح

يشـــار إلـــى المســـألة إال فـــي جـــدول األعمـــال المشـــروح. وينبغـــي أن تنتهـــي مناقشـــة المســـألة، مـــع تكليـــف الفريـــق  أال
العامل، بإعداد تقرير للـرئيس، وعلـى أسـاس فهـم أنـه ينبغـي أن تتـاح للـدول األعضـاء فرصـة اإلدالء بآرائهـا بمجـرد 

  م التقرير. واتفق أعضاء مكتب المجلس التنفيذي على دعم النهج المقترح.تقدي
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