
  (المشروح) ١٣٨/١م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٥ نوفمبر/ الثانيتشرين  ١٥  بعد المائة والثالثون الثامنةالدورة 

    EB138/1 (annotated)  ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠-٢٥جنيف، 
  
  
  المشروح المؤقت جدول األعمال  
  
  
  

  
  جدول األعمال الدورة واعتمادافتتاح   -١
  
  تقرير المديرة العامة  -٢
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٣
  

سيتلقى المجلس عند افتتاح دورته تقريـر االجتمـاع الثالـث والعشـرين للجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة المقـّرر عقـده 
  .٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٢٢و ٢١يومي 

  
  تقرير اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي  -٤
  

) االقتراح المتمثل في أن يقدم رؤساء ٩(٦٥ج ص عأيدت جمعية الصحة بموجب المقرر اإلجرائي  ٢٠١٢في عام 
. والمجلـس مـدعو إلـى النظـر فـي اللجان اإلقليمية، بصورة روتينية، إلى المجلس تقارير موجزة عن مداوالت اللجـان

  توصيات اللجان اإلقليمية.
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  -٥
  

  نبذة عن تنفيذ اإلصالح  ١-٥
  

 ســتقدم األمانــة للمجلــس تقريــرًا يغطــي الموضــوعات التاليــة: نبــذة عــن الوضــع الــراهن لعمليــة اإلصــالح، واســتعراض
ثـة الواسـعة النطـاق لعمليـة اإلصـالح؛ وعـرض معلومـات عـن التقدم المحرز في كل مسـار مـن مسـارات العمـل الثال

  المؤشرات التي تم وضعها لقياس مدى تحقق أغراض اإلصالح.
  

  عملية تشاور الدول األعضاء بشأن إصالح تصريف الشؤون  ٢-٥
  

 سيقدم التقرير تفاصيل حصـائل االجتمـاع الثـاني المفتـوح للـدول األعضـاء بشـأن إصـالح تصـريف الشـؤون والمزمـع
  .٢٠١٥ديسمبر  كانون األول/ ١١و ١٠عقده في جنيف يومي 

  
  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٣-٥

  
  .)٢٠١٥( ٩-٦٨ج ص عجتماع الحكومي الدولي المفتوح وفقًا للقرار عن حصائل اال ستقدم األمانة تقريراً 
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  األمراض غير السارية  -٦
  

  األطفالتغذية األمهات والرضع وصغار   ١-٦
  

)، وخطـة ٢٠١٤) (٩(٦٧ج ص عيستجيب تقرير األمانة للطلبات وااللتزامات الواردة في مـا يلـي: المقـرر اإلجرائـي 
اعتمـــدتها جمعيـــة الصـــحة فـــي القـــرار التنفيـــذ الشـــاملة  الخاصـــة بتغذيـــة األمهـــات والرضـــع وصـــغار األطفـــال والتـــي 

)، والمدونــة الدوليــة لقواعــد تســويق بــدائل لــبن األم والتــي اعتمــدتها جمعيــة الصــحة العالميــة ٢٠١٢( ٦-٦٥ع  ص  ج
). وســــــتقدم األمانــــــة معلومــــــات إلــــــى ٢٠٠٨( ٢٠-٦١ج ص عوالقــــــرار  )١٩٨١( ٢٢-٣٤ج ص عبموجــــــب القــــــرار 

ذيــة األمهــات والرضــع المجلــس بشــأن المســائل التاليــة: التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــة التنفيــذ الشــاملة الخاصــة بتغ
المحـرز بشـأن النظـر فـي المسـائل المحالـة إلـى  وصغار األطفال؛ والمدونـة الدوليـة لتسـويق بـدائل لـبن األم؛ والتقـدم

عـن أدوات تقيـيم المخـاطر وٕادارتهـا بتقـديم تقريـر  وسـتقوم األمانـة أيضـاً  لجنة الدستور الغذائي التخاذ إجراء بشأنها.
. فــي مجــال التغذيــة وعــن التــرويج غيــر المالئــم ألغذيــة الرّضــع وصــغار األطفــال يتعلــق بتضــارب المصــالح فيمــا

هج الالزمــة للحــد مــن التــرويج غيــر المالئــم وســوف يقــدم التقريــر، بشــكل خــاص، مجموعــة مــن التوصــيات بشــأن الــنُ 
  الرضع وصغار األطفال. ألغذية

  
  سودة خطة العمل العالمية بشأن العنفم  ٢-٦

  
عمــل ال مســودة خطــة، ســتقدم األمانــة للمجلــس )،٢٠١٤( ١٥-٦٧ج ص علقــرار جمعيــة الصــحة العالميــة اســتجابة 
، بــين األفــراد للتصــدي للعنــف وطنيــة متعــددة القطاعــات فــي إطــار اســتجابة النظــام الصــحيتعزيــز دور العالميــة ل

المنظمــة الحاليــة ذات  ضــد األطفــال، وذلــك للنظــر فيهــا باالعتمــاد علــى أعمــالو  النســاء والفتيــات وخصوصــًا ضــد
  الصلة.

  
السـارية ومكافحتهـا: االسـتجابة للتكليفـات المحـددة مـن أجـل التحضـير غيـر  األمـراض من الوقاية  ٣-٦

 األمـــراض مـــن الوقايـــة بشـــأن المتحـــدة لألمـــم العامـــة للجمعيـــة المســـتوى الرفيـــع لالجتمـــاع الثالـــث
  ٢٠١٨في عام  ومكافحتها) السارية غير( المعدية غير

  
األمانــة تقريــرًا للمجلــس بشــأن حالــة االســتجابة للتكليفــات المحــددة مــن قبــل جمعيــة الصــحة والجمعيــة العامــة  ســتقدم

 مـن الوقايـة بشـأن المتحـدة لألمـم العامـة للجمعيـة المسـتوى الرفيـع لألمم المتحدة  بهدف التحضير لالجتمـاع الثالـث
. وســيتولى التقريــر ضــمن جملــة ٢٠١٨عــام ه فــي ومكافحتهــا والمزمــع عقــد) الســارية غيــر( المعديــة غيــر األمــراض

 الوقايـةلتنفيذ خطة العمل العالميـة للمنظمـة بشـأن  ٢٠١٥وعام  ٢٠١٣أمور أخرى وصف التقدم المحرز بين عام 
  .٢٠٢٠-٢٠١٣في الفترة  ومكافحتها) السارية غير( المعدية غير األمراض من
  

 االســـتثنائية الـــدورة ســـياق فـــي ذلـــك فـــي بمـــا يـــة،العالم المخـــدرات مشـــكلةموميـــة لالع ةالصـــح عـــدبُ   ٤-٦
  ٢٠١٦ عاممقّرر عقدها في ال العالمية المخدرات مشكلة بشأن المتحدة لألمم العامة للجمعية

  
ُبعــد الصــحة العموميــة لمشــكلة  تقــديم معلومــات عــناألمانــة بســتقوم ، العديــد مــن الــدول األعضــاء علــى طلــب بنــاءً 

سياق الدورة االستثنائية للجمعية العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن مشـكلة المخـدرات المخدرات العالمية، بما في ذلك في 
  .اإلحاطة علمًا بالتقرير إلى والمجلس مدعو .٢٠١٦العالمية المقّرر عقدها في عام 
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 عقــــد األمــــم المتحــــدة للعمــــل مــــن أجــــل الســــالمة علــــى الطــــرقالماثلــــة أمــــام للتحــــديات التصــــدي   ٥-٦
ـــــى  تمرالمـــــؤ ): حصـــــيلة ٢٠٢٠-٢٠١١( ـــــع المســـــتوى بشـــــأن الســـــالمة عل ـــــاني الرفي العـــــالمي الث

  آن األوان لتحقيق النتائج الطرق
  

 أغـراض بلـوغ فـي المحـرز التقـدم عـن معلومـات بتقـديم األمانـة سـتقوم األعضـاء، الـدول إحـدى مـن طلـب علـى بناءً 
 بشـأن المسـتوى الرفيـع الثـاني العالمي المؤتمر وحصيلة ،٢٠٢٠-٢٠١١ الطرق على السالمة أجل من العمل عقد

 /الثـــــاني تشـــــرين ١٩و ١٨ يـــــومي برازيليـــــا فـــــي عقـــــده والمزمـــــع النتـــــائج لتحقيـــــق األوان آن الطـــــرق علـــــى الســـــالمة
 .٢٠١٥ نوفمبر

  
  تعزيز الصحة طيلة العمر  -٧
  

  رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ١-٧
  

مـع التركيـز  ذات الصـلة بالصـحة األهداف اإلنمائيـة لأللفيـةتحقيق الجهود المبذولة ل األمانة سوف يستعرض تقرير
  غير المكتمل.جدول األعمال النجاح و ، وعوامل واإلقليمي التقدم العالمي على

  
   ٢٠٣٠الصحة في خطة التنمية المستدامة لعام   ٢-٧

  
 أيلـــــول/ المتحـــــدة فـــــي العامـــــة لألمـــــم الجمعيـــــة والتـــــي اعتمـــــدتها، ٢٠٣٠لعـــــام  التنميـــــة المســـــتدامةتعتمـــــد خطـــــة 

بالنســبة  مــن ذلــك بكثيــر نطــوي علــى جــدول أعمــال أوســعت اولكنهــ اإلنمائيــة لأللفيــة األهــداف علــى، ٢٠١٥ ســبتمبر
فـي تنفيـذ  جمعيـة الصـحة بما فـي ذلـك دور، الصحةثار على اآل األمانة على تحليل تقرير. وسيعمل لجميع البلدان

  .٢٠٣٠ خطة عام
  

  في االستراتيجية العالمية بشأن صحة األمهات واألطفال والمراهقينالخطة العملية للتقدم   ٣-٧
  

 االسـتراتيجية العالميـةعمليـة إعـداد اإلعـراب عـن الرغبـة فـي دعـم  والسـتين الثامنة جمعية الصحة العالمية تم خالل
ســـتدامة خطـــة التنميـــة المفـــي  المتصـــلة بالصـــحة الغايـــات ســـياق فـــي، المصـــاحب لهـــااإلطـــار التشـــغيلي ثـــة و المحدَّ 
. ٢٠١٥ ســبتمبر أيلــول/ المتحــدة فــي ل األمــين العــام لألمــمَبــمــن قِ  وتــم إطــالق االســتراتيجية العالميــة. ٢٠٣٠ لعــام

 لها. والجدول الزمنياإلعداد  عمليةطار التشغيلي إلى جانب العناصر الرئيسية لإل األمانةتقرير وسيحدد 
  

 مرحلـــة فـــي بالصـــحة للتمتـــع العمـــر طيلـــة يمتـــد نهـــج اتبـــاع أجـــل مـــن القطاعـــات المتعـــدد العمـــل  ٤-٧
  الشيخوخة: مسودة االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الشيخوخة والصحة

  
والمتوســطة  البلــدان المنخفضــة فــي أهــم التغيــرات بعــض مــنحــدوث  مــع، الســكان أخــذون فــي التشــيخ بــوتيرة ســريعة

ـــــدخل ـــــي. و ال ـــــوب ف ـــــى النحـــــو المطل ـــــي ال عل ـــــرر اإلجرائ  ســـــيتم مـــــن خـــــالل مســـــودة، )٢٠١٤) (١٣(٦٧ج ص عمق
 بهـــدف تعزيـــز ســـتجابة الشـــاملةلال صـــياغة إطـــار والصـــحة الشـــيخوخةخطـــة العمـــل بشـــأن العالميـــة و االســـتراتيجية 

 .وتناسب جميع البلدان، شيخوخة مفعمة بالصحة
  

الضــارة آلثــار تلــوث الهــواء  مســودة الــدليل التفصــيلي لتعزيــز االســتجابة العالميــة :والبيئــة الصــحة  ٥-٧
  بالصحة

  
. حالـة وفـاة سـنوياً  ماليـين ٧، إذ يسـفر عـن يمكن الوقاية منها من أسباب المرض الرئيسية التي يعتبر تلوث الهواء

بشـأن  أول قـرار والذي يعـد) ٢٠١٥( ٨-٦٨ج ص ع استجابة للقرار إلى المجلس التنفيذييقدم التقرير معلومات وس
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 التاســعةفــي دورتهــا  جمعيــة الصــحة العالميــة تقتــرح علــى أن العــام المــدير الــذي طلــب مــنو  والصــحة تلــوث الهــواء
اســتجابة عالميــة لآلثــار الصــحية الضــارة الناجمــة عــن تلــوث الهــواء، وٕاعــداد لتعزيــز  خارطــة طريــقوضــع  والســتين

  .تقرير بشأن التقدم المحرز والتحديات التي تجابه سبل التخفيف من وطأة هذه اآلثار
  

  اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية دور قطاع الصحة في  ٦-٧
  

مــن  الســليمة للمــواد الكيميائيــة أهميــة اإلدارة تقــديم معلومــات عــناألمانــة بســتقوم  األعضــاء، علــى طلــب الــدول بنــاءً 
 مشـاورات عرض نتائج كما سيتم. في إدارة المواد الكيميائية القطاع الصحيعن دور و ، صحة اإلنسان أجل حماية

 اإلحاطة علمًا بالتقرير. إلى المجلس مدعو. و القطاع الصحي أولويات عمل لتحديد األمانة
  
  التأهب والترصد واالستجابة  -٨
  

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١-٨
  

تنفيذ اللوائح األمانة تقريرًا عن  تقدم)، سوف ٢٠١٥( ٥-٦٨ج ص ع) و٢٠٠٨( ٢-٦١ج ص عتماشيًا مع القرارين 
لألحــــداث والطــــوارئ الصــــحية العموميــــة.  ٢٠١٥) وعــــن االســــتجابة العالميــــة فــــي عــــام ٢٠٠٥(الصــــحية الدوليــــة 

  .ويتضمن التقرير أيضًا معلومات عن القدرات األساسية الالزمة من جميع الدول األطراف
  

 ) فــي٢٠٠٥تقرير االجتماع األول للجنة المراجعة المعنيـة بــدور اللــوائح الصــحية الدوليــة ( 

  ة اإليبوال واالستجابة لهامواجهة فاشي
  

االجتمـــاع )، ســـوف تُبلِّـــغ األمانـــة المجلـــس التنفيـــذي بشـــأن ٢٠١٥) (١٠(٦٨ج ص عتماشـــيًا مـــع المقـــرر اإلجرائـــي 
  .مواجهة فاشية اإليبوال واالستجابة لها ) فـي٢٠٠٥اللـوائح الصـحية الدوليـة ( بعملاألول للجنة المراجعة المعنيـة 

  
  الجائحة: تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى التأهب لألنفلونزا  ٢-٨

  
  سوف تقدم المديرة العامة تقريرين لكي ينظر فيهما المجلس التنفيذي:

  والتقـدم المحـرز فـي تنفيـذه  لألنفلـونزا الجائحـةتقرير يقدم كـل سـنتين عـن حالـة إطـار التأهـب
 من اإلطار؛ ١-٤-٧ الفرعجب تماشيًا مع االلتزامات ذات الصلة بمو 

  لألنفلــــونزا تقريــــر عــــن نتــــائج الــــدورة االســــتثنائية للفريــــق االستشــــاري المعنــــي بإطــــار التأهــــب
. وقــد تلقــى ٢٠١٥تشــرين األول/ أكتــوبر  ١٤و ١٣، التــي ُعقــدت فــي جنيــف يــومي الجائحــة

لفريــق الفريــق االستشــاري آراء الــدول األعضــاء بشــأن اســتعراض اإلطــار وملحقاتــه. وتلقــى ا
  االستشاري أيضًا آراء أصحاب المصلحة.

  
  استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري  ٣-٨

  
)، ســـوف يـــوّفر تقريـــر األمانـــة معلومـــات للمجلـــس التنفيـــذي عـــن التقـــدم ٢٠٠٧( ١-٦٠ج ص عتماشـــيًا مـــع القـــرار 

االستشـاري المسـتقل الـذي اجتمـع  المحرز بشأن األنشطة الخاصة بالجدري. وسوف تقدم األمانـة تقريـرًا عـن الفريـق
الرابعــة والثالثـين بعــد المائــة ومــن  دورتــهعلـى طلبــات مــن المجلــس التنفيـذي خــالل  بنــاءً  ٢٠١٥فـي حزيــران/ يونيــو 
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لتكنولوجيـا البيولوجيـة اجمعية الصحة العالمية السابعة والستين من أجل توفير المشورة للمديرة العامة بشأن عواقـب 
. وسـوف تُقـدَّم إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتين على الصـحة العموميـة المتعلقة بالجدرياالصطناعية 

، للجنة االستشارية التابعة للمنظمة والمعنية ببحوث فيـروس الجـدريمعلومات عن إجراءات االجتماع السابع عشر 
عــن عمليــات التفتــيش علــى الســالمة ، و ٢٠١٦ كــانون الثــاني/ ينــاير ١٣-١٢المقــرر عقــدها فــي جنيــف فــي الفتــرة 

  .٢٠١٥-٢٠١٤ة التي جرت في الفترة البيولوجي
  

  استجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق  ٤-٨
  

)، سوف يـوّفر تقريـر األمانـة نظـرة عامـة علـى التقـدم المحـرز مـن المنظمـة ٢٠١٥( EBSS3.R1تماشيًا مع القرار 
. وســوف يصـف التقريــر نطــاق جميـع الطــوارئ التــي اســتجابت ٢٠١٥ل عــام خــال ٣فـي االســتجابة لطــوارئ الدرجـة 

الســـت  ٣لهــا المنظمــة خــالل العــام ومــداها، كمـــا سيتضــمن مــوجزًا ألنشــطة المنظمــة فـــي كــل مــن طــوارئ الدرجــة 
تحديـــدًا الطـــوارئ التـــي حـــدثت فـــي جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى والعـــراق ونيبـــال وجنـــوب الســـودان والجمهوريـــة  (وهـــي
  ية السورية، إلى جانب فاشية مرض فيروس اإليبوال في غرب أفريقيا).العرب

  
  خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات  ٥-٨

  
)، ســوف يقــدَّم تقريــر عــن الخيــارات المتاحــة لعقــد اجتمــاع رفيــع المســتوى ٢٠١٥( ٧-٦٨ج ص عتماشــيًا مــع القــرار 

. وكما يطلب القرار، من المقرر عقد المنجزات المستهدفة المحتملة، بما في ذلك مقاومة مضادات الميكروباتعن 
  ش الجمعية العامة لألمم المتحدة.على هام ٢٠١٦االجتماع في عام 

  
  شلل األطفال  ٦-٨

  
، بلــــغ انتقــــال فيــــروس شــــلل األطفــــال البــــري أدنــــى مســــتوياته علــــى مــــر التــــاريخ. وقــــد ســــلَّم القــــرار ٢٠١٥فــــي عــــام 

الخطــة االســتراتيجية للقضــاء علــى دم الــذي تحقــق وحــث الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ ) بالتقــ٢٠١٥( ٣-٦٨ع  ص  ج
تنفيـذًا كـامًال وتمويلهـا. وسـوف ُيلخِّـص التقريـر المقـدم  ٢٠١٨-٢٠١٣شلل األطفال والشوط األخير مـن استئصـاله 

يـة والتوصـيات المؤقتـة إلى المجلس التنفيذي أثر خطط العمل الوطنية المعنية بـالطوارئ فـي البلـدان المتضـررة الباق
ــد الطارئــة الصــحية العموميــة التــي تثيــر قلقــًا دوليــاً ) بشــأن ٢٠٠٥فــي إطــار اللــوائح الصــحية الدوليــة ( . وســوف يؤكِّ

إلى الثالثية التكافؤ  شلل األطفال تركيبة لقاحموعدًا للتحول المنسق عالميًا من  ٢٠١٦التقرير أيضًا نيسان/ أبريل 
تـرتبط ، كما سيتضمن إطارًا زمنيًا منقحـًا لإلشـهاد عالميـًا علـى استئصـال شـلل األطفـال ومـا التكافؤثنائية ال التركيبة

  به من آثار على الميزانية.
  

  تعزيز صحة المهاجرين  ٧-٨
  

تُبِرز أزمة الالجئين والمهاجرين العالمية الراهنة الحاجة إلى وجود اسـتجابة منسـقة واسـتراتيجية لآلثـار الواقعـة علـى 
حة العمومية والنظم الصحية من جراء التحركات السكانية الواسعة النطـاق وحـق المجموعـات السـكانية المعنيـة الص

في الرعاية الصحية. واستجابة لطلب الدول األعضاء، سوف تقدم األمانة تقريرًا يـوّفر أحـدث المعلومـات عـن تنفيـذ 
قضـــايا الصـــحة العموميـــة الرئيســـية التـــي وع نفســـه ومعلومـــات عـــن ضـــ) بشـــأن المو ٢٠٠٨( ١٧-٦١ج ص عالقـــرار 

تواجـــه الالجئـــين والمهـــاجرين؛ وينظـــر فـــي كيفيـــة الســـير قـــدمًا فيمـــا يتعلـــق بتعزيـــز قـــدرة الـــنظم الصـــحية فـــي الـــدول 
األعضاء على تزويد الالجئين والمهاجرين بالدعم الصحي األساسي والضروري في المراحل األولـى مـن التحركـات 

  السكانية وما بعدها. 
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  األمراض السارية  -٩
  

 والمســائل المطروحــة: متابعــة الــدورة االســتثنائية ٢٠١٤فاشــية مــرض فيــروس اإليبــوال فــي عــام   ١-٩

 وجمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة )EBSS3.R1للمجلــس التنفيــذي بشــأن طارئــة اإليبــوال (القــرار

  .))١٠(٦٨ع ج صوالستين (المقرر اإلجرائي 
  

  واســتجابة األمانــة ٢٠١٤أحــدث المعلومــات عــن فاشــية مــرض فيــروس اإليبــوال فــي عــام 

  لسائر المسائل المطروحة
  

ـــرًا إلـــى المجلـــس ١٠(٦٨ج ص عالمقـــرر اإلجرائـــي اســـتجابة للطلبـــات ذات الصـــلة فـــي  )، ســـوف تقـــدم األمانـــة تقري
يســتعرض حالــة عمــل المنظمــة بشــأن وضــع برنــامج جديــد فيمــا يتعلــق بالفاشــيات والطــوارئ ذات العواقــب الصــحية 
واإلنســانية، وهــو عمــل حفزتــه األزمــات التــي حــدثت مــؤخرًا، بمــا فــي ذلــك فاشــية مــرض فيــروس اإليبــوال فــي غــرب 

لتقــــدم المحــــرز بشــــأن تحســــين قــــدرة المنظمــــة علــــى المحافظــــة علــــى تأهبهــــا المؤسســــي؛ أفريقيــــا. ويصــــف التقريــــر ا
واالســـتجابة علـــى نحـــو ُيمكـــن التنبـــؤ بـــه وكـــفء وُيمكـــن التعويـــل عليـــه وتكييفـــه وٕاخضـــاعه للمســـاءلة علـــى الصـــعيد 

الفريق  القطري؛ والعمل في شراكة مع جميع أصحاب المصلحة لدعم تأهب الدول األعضاء. ويتناول التقرير عمل
، وكـــذلك التقـــدم المحـــرز فـــي لفاشـــيات والطــوارئ ذات العواقـــب الصـــحيةاالستشــاري المعنـــي بعمـــل المنظمـــة بشـــأن ا

فـي كلمتهـا أمـام الـدول األعضـاء خـالل جمعيـة  ٢٠١٥مجاالت العمل التـي أعلنتهـا المـديرة العامـة فـي أيـار/ مـايو 
  الصحة العالمية الثامنة والستين.

  
 دل المعلومـات عـن منتجـات التشـخيص والوقايـة والعــالج وتحســين قــدرةخيـارات تعزيـز تبـا 

 المنظمـة علـى تسـهيل إتاحــة تلــك المنتجــات، بوســائل منهــا إنشــاء قاعــدة بيانــات عالميــة،

  الحمى النزفية من ابتداءً 
  

، في جملـة المدير العام ب فيه المجلس التنفيذي من) الذي طل٢٠١٥( EBSS3.R1سوف يستجيب التقرير للقرار 
تعزيـــز تبـــادل المعلومـــات عـــن منتجـــات أمــور، أن تــزّود المجلــس فــي دورتــه الثامنــة والثالثــين بعــد المائــة بخيــارات ل

المنظمـة علـى تسـهيل إتاحـة تلـك المنتجـات، بوســائل منهــا إنشــاء قاعــدة  التشـخيص والوقايـة والعـالج وتحسـين قـدرة
. وســوف ينظــر التقريــر أوًال فــي خيــارات تعزيــز تبــادل المعلومــات عــن الحمــى النزفيــة مــن ابتــداء ـة،بيانـــات عالميــ

مرضات مستجّدة أخرى وُيحلِّل هذه الخيارات، مع التركيز على المرصد العالمي للبحـث والتطـوير الحمى النزفية ومُ 
منتجـــات التشـــخيص والوقايـــة حــة فــي مجــال الصــحة التــابع للمنظمــة؛ ومــن ثــم ســوف يســتعرض خيــارات تســهيل إتا

الخاصة باألمراض المعديـة التـي ُيمكـن أن ُتسـبِّب طـوارئ صـحية عموميـة، وذلـك مـن خـالل تنفيـذ مخطـط  والعـالج
  المنظمة للبحث والتطوير في سياق التهديدات المحدقة بالصحة العمومية على الصعيد العالمي.

  
  صحةمسودات االستراتيجيات العالمية لقطاع ال  ٢-٩

  
 ٢٠٢١-٢٠١٦أليدز والعدوى بفيروسه، ا 

  
األيـــــــدز والعـــــــدوى االســـــــتراتيجية العالميـــــــة لقطـــــــاع الصـــــــحة بشـــــــأن  ٢٠١٥تنتهـــــــي فـــــــي كـــــــانون األول/ ديســـــــمبر 

). وكانــت جمعيـــة ٢٠١١( ١٤-٦٤ج ص ع، التــي اعتمــدتها جمعيــة الصــحة فــي القــرار ٢٠١٥-٢٠١١ ،بفيروســه
التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ االسـتراتيجية، وُطلـب  ٢٠١٤قـد ناقشـت فـي أيـار/ مـايو  الصحة العالمية السـابعة والسـتون

من األمانة أن تضـع مسـّودة اسـتراتيجية عالميـة لقطـاع الصـحة بشـأن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري لفتـرة مـا بعـد 
م قطـــاع . وُوضـــعت مســـّودة اســـتراتيجية بشـــأن فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري مـــن أجـــل تحديـــد إســـها٢٠١٥عـــام 
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التنميــة المســتدامة مــن خطــة  ٢٠٣٠الصــحة فــي تحقيــق الغايــة الخاصــة بالقضــاء علــى وبــاء األيــدز بحلــول عــام 
لتهــاب . وُوضــعت مســّودة االســتراتيجية علــى نحــو مشــترك مــع مســّودتي اســتراتيجيتين عــالميتين بشــأن ا٢٠٣٠ لعــام

. والمجلـس مـدعو إلـى الشـاملة للتغطيـة الصـحية موحـدواألمـراض المنقولـة جنسـيا، باسـتخدام إطـار  الكبد الفيروسـي
  .٢٠٢١-٢٠١٦األيدز والعدوى بفيروسه، النظر في مسّودة االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن 

  
 ٢٠٢١-٢٠١٦، التهاب الكبد الفيروسي  

  
)، فــي جملــة أمــور، الــدول األعضــاء علــى وضــع اســتراتيجيات وطنيــة متعــددة ٢٠١٤( ٦-٦٧ج ص عحــّث القــرار 

وتشخيصـــه وعالجـــه اســـتنادًا إلـــى الســـياق  التهـــاب الكبـــد الفيروســـيالقطاعـــات ومنســـقة وتنفيـــذها بشـــأن الوقايـــة مـــن 
يلزم  ، وما Cوالتهاب الكبد Bالتهاب الكبد المديرة العامة أن تدرس جدوى التخلص من  منالوبائي المحلي، وطلب 

لذلك من استراتيجيات، وذلك بغية إمكانية تحديد غايات عالمية. واستجابة لهذا الطلب، ُوضعت مسّودة استراتيجية 
. وقـــد ُوضــعت مســـّودة االســتراتيجية علــى نحـــو مشــترك مـــع التهـــاب الكبــد الفيروســيعالميــة لقطــاع الصـــحة بشــأن 

، باســتخدام إطــار ي البشــري واألمــراض المنقولــة جنســياً مســّودتي اســتراتيجيتين عــالميتين بشــأن فيــروس العــوز المنــاع
. والمجلس مدعو إلى النظر في مسـّودة االسـتراتيجية العالميـة لقطـاع الصـحة بشـأن موحد للتغطية الصحية الشاملة

  .٢٠٢١-٢٠١٦التهاب الكبد الفيروسي 
  

  ،٢٠٢١-٢٠١٦األمراض المنقولة جنسيًا  
  

االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن الـــذي أيـــدت فيـــه  ١٩-٥٩ج ص ع، اعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة القـــرار ٢٠٠٦فـــي عـــام 
. ونظرت جمعية الصحة العالمية ٢٠١٥-٢٠٠٦التي تغطي الفترة  الوقاية من األمراض المنقولة جنسيًا ومكافحتها

االســـــتراتيجية العالميـــــة، الوثيقـــــة  فـــــي التقريـــــر المرحلـــــي النهـــــائي بشـــــأن تنفيـــــذ ٢٠١٥الثامنـــــة والســـــتون فـــــي عـــــام 
، حيــــث أّكــــد المتحــــدثون علــــى الحاجــــة إلــــى وضــــع اســــتراتيجية جديــــدة. ومــــن ثــــم، جــــرى تحــــديث (زاي) ٦٨/٣٦ج

االســتراتيجية العالميــة الراهنــة، وســوف تُقــدَّم إلــى المجلــس التنفيــذي لكــي ينظــر فيهــا. وتتضــمن االســتراتيجية، التــي 
عالمية لقطاع الصحة، حلـوًال مبتكـرة وتـدخالت تهـدف إلـى الـتخلص مـن األمـراض تتواءم مع سائر االستراتيجيات ال

وقــــد ُوضــــعت مســــّودة  .٢٠٣٠التنميــــة المســــتدامة لعــــام  ، وهــــي مرتبطــــة باألهــــداف األعــــم لخطــــةالمنقولــــة جنســــياً 
والتهـاب االستراتيجية على نحو مشـترك مـع مسـّودتي اسـتراتيجيتين عـالميتين بشـأن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري 

  .موحد للتغطية الصحية الشاملة، باستخدام إطار الكبد الفيروسي
  

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ٣-٩
  

مـوجز تقريـر فريـق الخبـراء االستشـاري االسـتراتيجي المعنـي بـالتمنيع الـذي يـوّفر سوف ينظر المجلـس التنفيـذي فـي 
، إلــى جانــب توصـيات بشــأن اإلجــراءات الميــة الخاصــة باللقاحـاتخطــة العمـل العتقييمـًا للتقــدم المحــرز بشـأن تنفيــذ 

التي تقف أمـام الوصـول إلـى  الالزمة لتسريع التقدم في سبيل تحقيق غايات خطة العمل والتصدي للعراقيل المتبقية
  .التمنيع الشامل

  
  الورم الفطري  ٤-٩

  
ســنة وغالبــًا فــي  ٤٠و ٢٠أعمــارهم بــين  عــادة شــباب البــالغين، وخاصــة الرجــال الــذين تتــراوح الــورم الفطــرييصــيب 
. وتتعرقــل االســتجابة للمــرض بســبب الــنقص الشــديد فــي الثقافــة الصــحية، إضــافة إلــى ضــعف القــدرة الناميــةالبلــدان 

على الرعاية والمكافحة والوقاية في المناطق التي يتوطن فيها المـرض. وسـوف تقـدم األمانـة تقريـرًا شـامًال عـن هـذا 
الطلــب الــذي بــدر أثنــاء مناقشــة المجلــس التنفيــذي للموضــوع فــي دورتــه الســابعة والثالثــين بعــد المــرض تماشــيًا مــع 

  .والمجلس مدعو لإلحاطة علمًا بالتقرير. ٢٠١٥المائة في أيار/ مايو 
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  الُنظم الصحية  -١٠

  القوى العاملة والخدمات الصحية  ١-١٠

ستقدم األمانة تقريرًا بشأن تعزيز القوى العاملة الصحية، والتمريض والقبالة، وتعليم القوى العاملة الصحية. وسـوف 
والقــرار  ٦-٦٤ج ص عيوضــح التقريــر التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ ثالثــة قــرارات بشــأن القــوى العاملــة الصــحية: القــرار 

د يّسـر كـل قـرار مـن هـذه القـرارات تجميـع مجموعـة ). وق٢٠١٣( ٢٣-٦٦ج ص ع) والقرار ٢٠١١( ٧-٦٤ص ع  ج
دة االســــــتراتيجية العالميــــــة بشــــــأن المــــــوارد البشــــــرية الصــــــحية: القــــــوى  عالميــــــة مــــــن البيِّنــــــات استرشــــــدت بهــــــا مســــــوَّ

(انظر النقطـة أدنـاه). وسيوضـح التقريـر أيضـًا الجهـود المتواصـلة لتعزيـز وضـع السياسـات والبـرامج  ٢٠٣٠ العاملة
  بالتمريض والقبالة وتنفيذها، وسيقدم أحدث المعلومات عن تعليم القوى العاملة الصحية. الفعالة الخاصة

  
وفي تقرير ثان، ستقدم األمانة النتائج المجمعة على صعيد أقاليم المنظمة، والمستمدة من الجولة الثانية من التبليغ 

الممارســة بشــأن توظيــف العــاملين الصــحيين الـوطني مــن أجــل تقيــيم أهميــة وفعاليــة مدونــة المنظمــة العالميــة لقواعــد 
)، ُأعطــي المزيــد مــن ٢٠١٠( ١٦-٦٣ج ص ع)، وذلــك تلبيــًة ألحــد متطلبــات القــرار ٢٠١٠علــى المســتوى الــدولي (

  ).٢٠١٥) (١١(٦٨ج ص عاالهتمام في المقرر اإلجرائي 
  

  ٢٠٣٠االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة  
  

)، الـذي ٢٠١٤( ٢٤-٦٧ج ص ع، اعتمدت جمعية الصحة العالمية السابعة والسـتون القـرار ٢٠١٤ار/ مايو في أي
طالب المدير العام بوضع استراتيجية عالمية جديدة بشأن المـوارد البشـرية الصـحية كـي تنظـر فيهـا جمعيـة الصـحة 

دة االسـتراتيجية العالمية التاسعة والستون. والتقرير الذي سيقدم إلى المجلس التنفيذي  كي ينظر فيـه، سـيعرض مسـوَّ
فــي ســياق التغطيــة الصــحية الشــاملة وأهــداف خطــة  ٢٠٣٠العالميــة بشــأن المــوارد البشــرية الصــحية: القــوى العاملــة 

دة االســتراتيجية العالميــة بمجموعــة البيِّنــات المتاحــة المدمجــة ٢٠٣٠التنميــة المســتدامة لعــام  . وقــد استرشــدت مســوَّ
دة وبعمليــة تشــاو  ر مستفيضــة، أخــذت التعليقــات الــواردة مــن الــدول األعضــاء والجهــات األخــرى فــي االعتبــار. ومســوَّ

االستراتيجية العالمية وقد أثرتها هذه العملية، أصبحت تجسد التفكير الحـديث فـي المـردود الثالثـي الـذي يعـود علـى 
لحصــائل الصــحية، واألمــن الصــحي االســتثمارات الموظفــة فــي قطــاع الصــحة، وهــو النمــو االقتصــادي، وتحســن ا

  العالمي.
  

 اإلطار الخاص بالخدمات الصحية المتكاملة المرّكزة على الناس  
  

)، أعدت األمانة إطارًا بشأن الخدمات الصحية المتكاملة المرّكزة على النـاس، ٢٠٠٩( ١٢-٦٢ج ص عوفقًا للقرار 
ات وٕارشــادها مــن أجــل إعــادة توجيــه الخــدمات ُصــّمم كــي يكــون للبلــدان بمثابــة خارطــة طريــق إلــى تعزيــز اإلصــالح

الصــحية لتتحـــول مـــن النمـــاذج المجـــزأة والرأســية والراميـــة إلـــى تـــوفير اإلمـــدادات، إلــى نمـــاذج تتمحـــور حـــول األفـــراد 
واألسـر ومقــدمي الرعايــة والمجتمعــات المحليــة؛ وتحــيطهم بخــدمات أكثــر قــدرة علــى االســتجابة الحتياجــاتهم وتلبيتهــا 

ويقتـرح اإلطـار  فيما يتجاوز حدوده سـواًء بسـواء.ألفضلياتهم؛ وتحظى بالتنسيق داخل قطاع الصحة و وأشد احترامًا 
خمسة أهداف استراتيجية مترابطة وخيارات السياسات المتعلقة بها للعمل الوطني في سبيل جعل الخدمات الصحية 

) تعزيـز تصـريف الشـؤون والمسـاءلة؛ ٢( ) تمكـين النـاس وٕاشـراكهم؛١( أكثر تكـامًال وتركيـزًا علـى النـاس، أال وهـي:
  ) تهيئة بيئة مواتية.٥) تنسيق الخدمات داخل القطاعات وفيما بينها؛ (٤) إعادة توجيه نماذج الرعاية؛ (٣(
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التقيــيم الشــامل لالســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة   ٢-١٠
  ن التقدم الُمحرزالفكرية: أحدث المعلومات ع

  
، الـذي اشـتمل فـي ١٨-٦٨ج ص ع، اعتمدت جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون القرار ٢٠١٥في أيار/ مايو 

جملة أمور على مطالبة المدير العام بالبدء في إجراء تقييم شامل لتنفيذ االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن 
، ستقدم األمانة تقريرًا يحتوي على أحدث ١٨-٦٨ج ص عالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية. ووفقًا للقرار 

لُمحــرز بشــأن التقيــيم ويوضــح تفاصــيل النقــاط الرئيســية للتقريــر األولــي واســتجابة فريــق إدارة المعلومــات عــن التقــدم ا
  التقييم.

  
التخطيط بتمويل وتنسيق البحث والتطوير  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني  ٣-١٠

  لعقد اجتماع مفتوح العضوية للدول األعضاء لمناقشة التقدم الُمحرز
  
المـدير  مـن)، كجزء من متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامـل، ُطلـب ٢٠١٣( ٢٢-٦٦ج ص عفي القرار 

العام بين جملة أمور، عقد اجتماع مفتوح العضوية للدول األعضاء قبل جمعية الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتين، 
ئل المتبقيـة المتصـلة برصـد أنشـطة البحـث والتطـوير من أجل تقييم التقدم الُمحرز ومواصلة المناقشـات بشـأن المسـا

في مجال الصحة وتنسيقها وتمويلها. واستجابة لذلك، سوف تقدم األمانـة تقريـرًا يشـير إلـى التقـدم الُمحـرز فـي تنفيـذ 
  خطة العمل االستراتيجية وتنظيم االجتماع المفتوح العضوية ويحدد جدول أعمال إرشاديًا.

  
  المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفةالمنتجات الطبية   ٤-١٠
  

ـــــة/ المــــزورة/ المغشوشــــة التوســــيم/  ـــــة النوعي ـــــة المتدني ــــدول األعضــــاء بشــــأن المنتجــــات الطبي ــــة ال ُعقــــد اجتمــــاع آلي
. وناقشـــت اآلليـــة طيـــف ٢٠١٥تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر  ٢٠و ١٩المغشوشـــة/ المزيفـــة، فـــي جنيـــف بسويســـرا، فـــي 

ألنشــطة الجاريــة كجــزء مــن خطــة العمــل المحــددة األولويــات المتفــق عليهــا، بمــا فــي ذلــك مــا يلــي: وضــع المبــادئ ا
التوجيهية بشأن تكنولوجيات اقتفاء األثر وتحديد المنشأ ووضع المواد التدريبية؛ وٕانشاء  شبكة من جهات االتصـال 

فضًال عن ذلك، نظرت اآللية في معلومـات محدثـة عـن العالمية؛ وٕاعداد المواد الخاصة بالتواصل وٕاذكاء الوعي. و 
دراســة اجتماعيــة اقتصــادية تتنــاول األضــرار الناجمــة عــن المنتجــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المــزورة/ المغشوشــة 

يــة/ التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة، وفي تقرير عن الروابط بين العمل بشأن اإلتاحة والمنتجات الطبيـة المتدنيــة النوع
المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة. كما نوقشت المنهجية المتّبعـة فـي اسـتعراض اآلليـة. وُتعـد الوثيقـة 

  الصحة من خالل المجلس التنفيذي. جمعيةالختامية لالجتماع الرابع أساسًا لتبليغ 
  

  وٕامكانية إتاحتهامعالجة حاالت نقص األدوية عالميًا، ومأمونية أدوية األطفال   ٥-١٠
  

القديمـــة والمهمـــة وغيرهـــا مـــن األدويـــة ذات القاعـــدة التصـــنيعية المحـــدودة، ضـــمن  ُيعـــد العديـــد مـــن األدويـــة الجنيســـة
األدويــة األكثــر تعرضــًا لــنقص إمــداداتها علــى الصــعيد العــالمي. وتشــمل فئــات األدويــة األخــرى التــي يلــزم مواصــلة 

وية السرطان وأدوية وضع استراتيجيات تنظيمية بشأنها وسياسات السترداد النفقات الخاصة بها، أدوية األطفال وأد
األمراض النادرة. واستجابًة لمطالب الدول األعضـاء، سـتقدم األمانـة تقريـرًا يشـير إلـى أن الـنهج العـالمي المتبـع فـي 

  وتشكيل السوق. االخفاقات المرتبطة بالطلبهذا الشأن يلزم أن يعالج 
  

  الشؤون المالية  -١١
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦تمويل الميزانية البرمجية   ١-١١
  

ستقدم األمانة تقريرًا عن حصائل الحوار الخاص بالتمويـل التـي تحققـت حتـى اآلن وحالـة تمويـل الميزانيـة البرمجيـة 
  .٢٠١٧-٢٠١٦للثنائية 
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  جدول تقدير االشتراكات  ٢-١١
  

سُيدعى المجلس إلى النظر في جدول تقدير االشتراكات المنقح باالستناد إلـى الجـدول الجديـد لألنصـبة المقـررة فـي 
األمم المتحدة، وفي مشروع قرار يوصي باعتماده من ِقبل جمعية الصحة العالمية التاسعة والسـتين، لتنفيـذه اعتبـارًا 

  .٢٠١٧-٢٠١٦من السنة الثانية من الثنائية 
  

  الية والنظام المالي [ إن وجدت ]تعديالت الالئحة الم  ٣-١١
  

  الشؤون اإلدارية والقانونية  -١٢
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦المعلومات وخطة العمل المقترحة للفترة التقييم: أحدث   ١-١٢
  

تتطلب سياسة التقييم التي تعتمدها المنظمة أن تقدم األمانة تقريرًا سنويًا إلى المجلس التنفيذي بشأن التقدم الُمحرز 
ى فــي تنفيــذ خطــة العمــل الثنائيــة الســنوات للتقيــيم علــى نطــاق المنظمــة. وفــي حــين أن التقريــر الســنوي ُيعــرض علــ

المجلـــس التنفيـــذي فـــي دوراتـــه التـــي تنعقـــد فـــي شـــهر أيـــار/ مـــايو، ســـينظر المجلـــس فـــي دورتـــه التـــي ســـتنعقد فـــي 
فـي تقريـر: (أ) يقـدم ملخصـًا ألحـدث المعلومـات عـن التقـدم الُمحـرز فـي أعمـال التقيـيم  ٢٠١٦الثاني/ يناير  كانون

التــــي تشــــمل التقييمــــات المؤسســــية  ٢٠١٧-٢٠١٦الجاريــــة؛ (ب) يعــــرض خطــــة عمــــل التقيــــيم المقترحــــة للثنائيــــة 
والتقييمات الالمركزية التي ُأعدت ووضعت من خالل التشاور على صعيد اإلدارة العليا على نطاق المنظمة والتـي 

  ، كي يعتمد المجلس هذه الخطة.ين االستشارية في مجال المراقبةنوقشت مع لجنة الخبراء المستقل
  

  استراتيجية تجديد مباني جنيفالعقارات: أحدث المعلومات عن   ٢-١٢
  

، أحاطــت جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتون علمــًا بتقريــر المــدير العــام الــذي يحتــوي ٢٠١٥فــي أيــار/ مــايو 
على أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف، وكان هذا التقرير قد ُقدم قبـل تقـديم تقريـر تقنـي ومـالي 

التنفيذي في دورته الثامنة والثالثـين بعـد المائـة. وهـذا التقريـر الـذي يسـتند إلـى الدراسـات أكثر تفصيًال إلى المجلس 
األوليـــة للتصـــميم المختـــار، ســـيزود المجلـــس بمزيـــد مـــن المعلومـــات كـــي تســـتند إليهـــا توصـــيته إلـــى جمعيـــة الصـــحة 

جــزأ مــن اســتراتيجية التجديــد العالميــة التاســعة والســتين بشــأن المضــي قــدمًا فــي تشــييد المبنــى الملحــق، كجــزء ال يت
  الشاملة.

  
  عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ٣-١٢
  

فــي ســياق مــواد النظــام الــداخلي والقــرارات والمقــررات اإلجرائيــة ذات الصــلة، ســيقدم التقريــر تفاصــيل إضــافية بشــأن 
ــداخليين، ومنتــدى المرشــحين،  مــا ونظــام التصــويت اإللكترونــي، ودعــم يلــي: وضــع اإلجــازة الخــاص بالمرشــحين ال

المرشــحين المقتــرحين. كمــا ســيقترح التقريــر أن ينظــر المجلــس فــي التوصــية بــأن يلقــي المرشــحون المقترحــون كلمــة 
  جمعية الصحة قبل إجراء التصويت. أمام

  
  الشراكات الصحية الُمستضافة  ٤-١٢

  
لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة، بـين  مـن، طلـب المجلـس التنفيـذي )٢٠١٣( )١٠(١٣٢في المقرر اإلجرائـي م ت

جملة أمور، أن تكفل استعراض ترتيبات الشـراكات الصـحية المستضـافة بانتظـام. وسـيقدم هـذا التقريـر تحـديثًا عامـًا 
د والتحــالف عــن الشــراكات الُمستضــافة واالستعراضــات األولــى لهــا، والتــي تتعلــق بشــراكة صــحة األم والطفــل والوليــ

  العالمي للقوى العاملة الصحية.
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  تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٥-١٢
  

  اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  •
  

سينظر المجلس خالل انعقاد دورته في تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكوميـة، الـذي يحتـوي، بـين 
بشـأن الطلبـات المقدمـة مـن المنظمـات للـدخول فـي عالقـات رسـمية مـع منظمـة جملة أمور، علـى توصـيات اللجنـة 

الصـــحة العالميـــة، واســـتعراض التعـــاون بـــين المنظمـــة وثلـــث المنظمـــات التـــي أقامـــت عالقـــات رســـمية معهـــا خـــالل 
  .٢٠١٨-٢٠١٦وخططها الخاصة بالتعاون في الفترة  ٢٠١٥-٢٠١٣ الفترة

  
  المؤسسات والجوائز  •

  
  ، وهي كالتالي: ٢٠١٦تقارير هيئات اختيار الفائزين بالجوائز التي ستمنح في عام  سينظر المجلس في

  
للصـحة، وجـائزة مؤسسـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة  جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة، وجائزة ساساكاوا

للصحة، وجائزة سـمو الشـيخ صـباح األحمـد الجـابر الصـباح للبحـوث فـي مجـالي الرعايـة الصـحية للمسـنين وتعزيـز 
  ووك التذكارية للصحة العمومية. -الصحة، وجائزة الدكتور لي جونغ 

 
تقرير مقـدم مـن اجتمـاع والنظر فيما يلي:  .شوشة وفيقعلى تر وسُيدعى المجلس إلى اعتماد تقرير مؤسسة الدكتو 

مؤسسة جاك بـاريزو، والتعـديالت المقتـرح إدخالهـا علـى النظـام األساسـي لجـائزة مؤسسـة دولـة الكويـت للبحـوث فـي 
  مجال تعزيز الصحة.

  
جــدول األعمــال المؤقــت لجمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين وموعــد ومكــان دورة المجلــس   ٦-١٢

  التنفيذي التاسعة والثالثين بعد المائة ومسّودة جدول أعمالها المؤقت
  

  شؤون العاملين  -١٣
  

  تقرير السنوي عن الموارد البشريةال  ١-١٣
  

  ستقدم األمانة تقريرًا يورد أحدث المعلومات عن تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية على نطاق المنظمة.
  

  الدوليةتقرير لجنة الخدمة المدنية   ٢-١٣
  

ســيقدَّم تقريــر إلــى المجلــس التنفيــذي كــي ينظــر فيــه، ويحتــوي هــذا التقريــر علــى تفاصــيل مناقشــات وتوصــيات لجنــة 
كمـا ُأحيلـت إلـى الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة، بمـا فـي ذلـك تلـك التـي تتعلـق  ٢٠١٥الخدمة المدنيـة الدوليـة لعـام 

ام الموحــد. وســيحتوي التقريــر علــى رابــط مــؤد إلــى التقريــر باالســتعراض الشــامل لمجموعــة عناصــر األجــر فــي النظــ
  السنوي الحادي واألربعين للجنة الخدمة المدنية الدولية.

  
  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين [ إن وجدت ]  ٣-١٣

  
 ٢-١٢فقـًا للمــادة التعـديالت التـي أدخلهـا المــدير العـام علـى الئحـة المــوظفين مقدمـة كـي يصـادق عليهــا المجلـس و 

مــن النظــام األساســي للمــوظفين. أمــا التعــديالت المقتــرح إدخالهــا علــى النظــام األساســي للمــوظفين فمعروضــة كــي 
  ينظر فيها المجلس ليقدمها إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين.

  
  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٤-١٣
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  مسائل للعلم  -١٤
  

  رير الهيئات االستشاريةتقا  ١-١٤
  

  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  •
  

مـــن الئحـــة أفرقـــة ولجـــان الخبـــراء االستشـــاريين ســـيقدم المـــدير العـــام لنظـــر المجلـــس تقريـــرًا عـــن  ٢٣-٤وفقـــًا للمـــادة 
اجتماعــات لجــان الخبــراء ومجموعــات الدراســة، بمــا فــي ذلــك ملخــص للتوصــيات الــواردة فــي تقــارير لجــان الخبــراء 

  والمالحظات الخاصة بمدى أهميتها بالنسبة إلى سياسات الصحة العمومية وآثارها على برامج المنظمة.
  

وستقدم األمانة في تقرير ثان، التفاصيل الخاصة بكال االجتماعين وأسماء أعضاء لجان الخبراء التي اجتمعت في 
  .٢٠١٥عام 

  
  اختتام أعمال الدورة  -١٥

  
  مالحظة:

  
 مــع ُبعــداجتماعــًا عــن  المــديرة العامــة عقــدتمــن النظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي،  ٨طبقــًا ألحكــام المــادة  -١

دة برنـامج العمـل المؤقـت  ٢٢أعضاء مكتب المجلس التنفيذي يوم الثالثاء  أيلول/ سبتمبر، الستعراض مسـوَّ
حزيـران/  ١٨عضـاء فـي للدورة الثامنـة والثالثـين بعـد المائـة للمجلـس، التـي كانـت قـد ُعّممـت علـى الـدول األ

 .٢٠١٥ يونيو
  

  مكتب المجلس على ما يلي:وفيما يتعلق ببنود جدول األعمال القائمة، وافق أعضاء  -٢
  تقرير لجنة المنظمـة المعنيـة بالقضـاء علـى سـمنة األطفـال نظـرًا ألن اللجنـة  - ٢-٦أن ُيحذف البند

تحتاج إلى المزيد من الوقت الستكمال تقريرها. وبدًال من ذلك، سُتعقد جلسة إعالمية في فترة الغداء 
  التنفيذي؛ خالل الدورة الثامنة والثالثين بعد المائة للمجلس 

  الخطــة العمليــة للتقــدم فــي االســتراتيجية العالميــة بشــأن  - ٢-٧أن تُنقـل النقطــة المدرجــة ضــمن البنــد
لتصــبح بنــدًا منفصــًال ُيــدرج ضــمن فئــة تعزيــز الصــحة طيلــة  -صــحة األمهــات واألطفــال والمــراهقين 

  صحة؛العمر، نظرًا ألن البند الموضوعي يغطي طيف أوسع من المسائل المتعلقة بال
  التصـــنيف الـــدولي لألمـــراض: أحـــدث المعلومـــات عـــن المراجعـــة  - ٥-٧أن يؤجـــل النظـــر فـــي البنـــد

وذلــك لصــالح اإلدارة الفعالــة لجــدول  ؛إلــى دورة الحقــة مــن دورات المجلــس التنفيــذي -الحاديــة عشــرة 
  األعمال.

  ائل المطروحـةوالمسـ ٢٠١٤إلى "فاشية مـرض فيـروس اإليبـوال فـي عـام  ١-٩أن ُيغّير عنوان البند :
وجمعيـــة الصـــحة  )EBSS3.R1القـــرار ( متابعـــة الـــدورة االســـتثنائية للمجلـــس التنفيـــذي بشـــأن اإليبـــوال

  "؛))١٠(٦٨ج ص عالمقرر اإلجرائي ( العالمية الثامنة والستين
 )القوى العاملـة الصـحية، الـذي ُيعـد حاليـًا مفرطـًا فـي عموميتـه، إلـى  ١-١٠) أن ُيغير عنوان البند ١

مســــــودة ) تضــــــاف نقطتــــــان علــــــى النحــــــو التــــــالي: "٢العاملــــــة الصــــــحية والخــــــدمات"؛ وأن ( "القــــــوى
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الخــــدمات  إطــــار" و"٢٠٣٠االســــتراتيجية العالميــــة بشــــأن المــــوارد البشــــرية الصــــحية: القــــوى العاملــــة 
  الصحية المتكاملة المرّكزة على الناس".

  ان بشأن الصحة العمومية واالبتكار (االستراتيجية وخطة العمل العالميت ٢-١٠أن ُيعّدل عنوان البند
، وأحـدث ٢٠١٧-٢٠١٦(خطة العمـل الخاصـة بـالتقييم للفتـرة  ١-١٢والملكية الفكرية) وعنوان البند 

  ) بحيث يتسما بمزيد من الوضوح.٢٠١٥-٢٠١٤المعلومات عن خطة العمل للفترة 
  

 المجلس على ما يلي:وفيما يتعلق ببنود جدول األعمال الجديدة المقترحة، وافق أعضاء مكتب  -٣
  
  أن تُقبــل إضــافة بنــدين اقترحتهمــا األمانــة، إلــى الفــرع الخــاص بالشــؤون اإلداريــة والقانونيــة فــي جــدول

) بنـــد تحـــت ١األعمـــال المؤقـــت للـــدورة الثامنـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة للمجلـــس، علـــى النحـــو التـــالي: (
عمليـة انتخـاب المـدير العـام لمنظمـة ) بند تحت عنوان "٢( ١عنوان "الشراكات الصحية المستضافة"؛

الصــحة العالميــة"، الــذي اقتُــرح بغيــة اســترعاء انتبــاه المجلــس إلــى عــدد مــن المســائل المتعلقــة بعمليــة 
  االنتخاب؛

 
  أن تُقبــل إضــافة البنــود الجديــدة التاليــة التــي اقترحتهــا الــدول األعضــاء إلــى جــدول األعمــال المؤقــت

الصــحة العموميــة  ُبعــد) بنــد تحــت عنــوان "١مائــة للمجلــس التنفيــذي: (للــدورة الثامنــة والثالثــين بعــد ال
لمشكلة المخـدرات العالميـة، بمـا فـي ذلـك فـي سـياق الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة 

) بنــد تحــت عنــوان "التصــدي ٢"؛ (٢٠١٦بشــأن مشــكلة المخــدرات العالميــة المقــّرر عقــدها فــي عــام 
: ٢٠٢٠-٢٠١١ام عقـــد األمـــم المتحـــدة للعمـــل مـــن أجـــل الســـالمة علـــى الطـــرق للتحـــديات الماثلـــة أمـــ

ق آن األوان لتحقيــــق حصــــيلة المــــؤتمر العــــالمي الثــــاني الرفيــــع المســــتوى بشــــأن الســــالمة علــــى الطــــر 
) بنــد ٤(رة الســليمة للمــواد الكيميائيــة"؛ ) بنــد تحــت عنــوان "دور قطــاع الصــحة فــي اإلدا٣(النتــائج"؛ 

تقريـر فريـق الخبـراء االستشـاري متابعة "ن بند تحت عنوا )٥("؛ حة المهاجرينتحت عنوان "تعزيز ص
التخطــيط لعقــد اجتمــاع مفتــوح العضــوية للــدول  –العامــل المعنــى بتمويــل وتنســيق البحــث والتطــوير 

  األعضاء لمناقشة التقدم المحرز"
 
 األعمال المؤقت  أن ُيدرج البند الجديد المقترح تحت عنوان "التدريب الداخلي" كبند إضافي في جدول

الجتمــاع لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي الــذي ســُيعقد فــي كــانون الثــاني/ 
  ، حيث ُتعد هذه اللجنة المحفل األنسب لمناقشة هذا الموضوع؛٢٠١٦ يناير

 
 :أن ُتدمج البنود التالية التي اقترحتها الدول األعضاء وأن تُقبل كبند وحيد جديد  
 

  بند تحت عنوان "تعزيز مأمونية أدوية األطفال وٕاتاحتها"؛  )١(
 
  وبند تحت عنوان "نقص األدوية على الصعيد العالمي"؛  )٢(

 

                                                           
دة برنامج العمل المؤقـت للـدورة الثامنـة والثالثـين  كان ينبغي إدراج البند الخاص بالشراكات الصحية المستضافة   ١ في مسوَّ

)؛ ولكــن لــم يــذكر ذلــك أثنــاء االجتمــاع الــذي ُعقــد عــن بعــد ١٠(١٣٢م تبعــد المائــة للمجلــس التنفيــذي، وفقــًا للمقــرر اإلجرائــي 
  نتيجة للسهو.
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 أيــار/ مــايو  أن يؤجــل النظــر فــي البنــود الجديــدة التــي تحمــل العنــاوين التاليــة إلــى دورة المجلــس فــي
) "إعـداد قـرار وخطـة ٣(االت العجـز"؛ المساعدة من أجل حـ ) التكنولوجيا٢() "الخرف"؛ ١: (٢٠١٦

) "الصــحة ٤(لوقايــة مــن الصــمم وفقــدان الســمع"؛ عمــل جديــدين لجمعيــة الصــحة العالميــة مــن أجــل ا
  وتّغير المناخ".

 
وفيما يتعلـق بالبنـد الخـاص بالتكنولوجيـا المسـاعدة مـن أجـل حـاالت العجـز، تـم االتفـاق علـى الحاجـة 

التشاور اإلقليمية والبحوث. وفيمـا يتعلـق باالقتراحـات األخـرى،  إلى المزيد من الوقت إلجراء عمليات
اتفــق أعضــاء مكتــب المجلــس مــع إقــرارهم بأهميــة المســائل المطروحــة، علــى الحاجــة إلــى المزيــد مــن 

  الوقت لتقييم حالة تنفيذ الواليات الحالية؛
 
 ن جمعيـــة الصـــحة أن يؤجـــل النظـــر فـــي البنـــد الجديـــد المقتـــرح تحـــت عنـــوان "تعزيـــز أوجـــه التـــآزر بـــي

العالمية ومؤتمر األطراف في اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة"، إلـى جمعيـة الصـحة التـي سـُتعقد فـي أيـار/ 
، حيث يشتمل البند على تقارير ستُقدم مباشرة إلى جمعية الصحة؛ وال يلـزم إضـافته إلـى ٢٠١٦مايو 

ت لجمعيــة الصــحة فــي جــدول أعمــال المجلــس نظــرًا ألن المجلــس ســينظر فــي جــدول األعمــال المؤقــ
  ؛٢٠١٦دورته التي سُتعقد في كانون الثاني/ يناير 

 
  أنه رغم أهمية البنـد الجديـد المقتـرح تحـت عنـوان ""األطفـال ينقـذون األرواح" فـي سـياق تحسـين جـودة

الرعايــة الصــحية وســالمة المرضــى"، ينبغــي المضــي قــدمًا بالعمــل مــن خــالل وســائل أخــرى، بمــا فــي 
ـــادرة قـــد حصـــلت بالفعـــل علـــى ذلـــك الجلســـات اإلعال ـــة التقنيـــة والحلقـــات الدراســـية، نظـــرًا ألن المب مي

  الموافقة الرسمية للمنظمة ويجري العمل على تنفيذها.
  
  

=     =     =  


