
  (مسودة) ١٣٨/١م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٥ يونيو/ حزيران ١٨  بعد المائة والثالثون الثامنةالدورة 

    EB138/1 (draft)  ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠-٢٥جنيف، 
  
  
  المؤقتجدول األعمال مسّودة   
  
  
  

  جدول األعمال واعتماد الدورةافتتاح   -١
  
  ةالعام ةالمدير تقرير   -٢
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٣
  
  ن اإلقليمية إلى المجلس التنفيذياللجا تقرير  -٤
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  -٥
  

  نبذة عن تنفيذ اإلصالح  ١-٥
  

  األعضاء بشأن إصالح تصريف الشؤونعملية تشاور الدول   ٢-٥
  

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٣-٥
  
  الساريةغير األمراض   -٦
  

  تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال  ١-٦
  

  األطفال سمنة على بالقضاء المعنية تقرير لجنة المنظمة  ٢-٦
  

  مسودة خطة العمل العالمية بشأن العنف  ٣-٦
  

السـارية ومكافحتهـا: االسـتجابة للتكليفـات المحـددة مـن أجـل التحضـير غيـر  األمـراض من الوقاية  ٤-٦
 األمـــراض مـــن الوقايـــة بشـــأن المتحـــدة لألمـــم العامـــة للجمعيـــة المســـتوى الرفيـــع الثالـــث لالجتمـــاع

  ٢٠١٨في عام  ومكافحتها) السارية غير( المعدية غير
  
  تعزيز الصحة طيلة العمر  -٧
  

  اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحةرصد بلوغ األهداف   ١-٧
  

   ٢٠١٥الصحة في خطة التنمية لما بعد عام   ٢-٧
الخطـــــة العمليـــــة للتقـــــدم فـــــي االســـــتراتيجية العالميـــــة بشـــــأن صـــــحة األمهـــــات واألطفـــــال   •

  والمراهقين
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 مرحلـــة فـــي بالصـــحة للتمتـــع العمـــر طيلـــة يمتـــد نهـــج اتبـــاع أجـــل مـــن القطاعـــات المتعـــدد العمـــل  ٣-٧
  مسودة االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الشيخوخة والصحةالشيخوخة: 

  
آلثــار تلــوث الهــواء الضــارة  مســودة الــدليل التفصــيلي لتعزيــز االســتجابة العالميــة :والبيئــة الصــحة  ٤-٧

  بالصحة
  

  التصنيف الدولي لألمراض: أحدث المعلومات عن المراجعة الحادية عشرة  ٥-٧
  
  واالستجابةالتأهب والترصد   -٨
  

  )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح تنفيذ  ١-٨
  

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

  الجدري فيروس مخزونات تدمير: الجدري استئصال  ٣-٨
  

  النطاق الواسعة الوخيمة الطوارئ في المنظمة استجابة  ٤-٨
  

  الميكروبات مضادات مقاومة بشأن العالمية العمل خطة  ٥-٨
  

  شلل األطفال  ٦-٨
  
  األمراض السارية  -٩
  

 بشـأن التنفيـذي للمجلـس االسـتثنائية الـدورة : متابعـة٢٠١٤ عـام فـي اإليبـوال فيـروس مرض فاشية  ١-٩
  اإليبوال

  
  االستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة  ٢-٩

 ٢٠٢١-٢٠١٦والعدوى بفيروسه،  يدزألا  •

 ٢٠٢١-٢٠١٦، يالتهاب الكبد الفيروس  •

 ٢٠٢١-٢٠١٦األمراض المنقولة جنسيًا،   •
  

  اللقاحاتالخاصة بخطة العمل العالمية   ٣-٩
  
  الورم الفطري  ٤-٩

  
  ظم الصحيةالن  -١٠

  
  القوى العاملة الصحية   ١-١٠
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  الفكرية والملكية واالبتكار العمومية الصحة بشأن العالميتان العمل وخطة االستراتيجية  ٢-١٠
  

   المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة/ المزورة/ النوعية المتدنية الطبية المنتجات  ٣-١٠
  

  الشؤون المالية  -١١
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦تمويل الميزانية البرمجية   ١-١١
  

  جدول تقدير االشتراكات  ٢-١١
  

  ] إن وجدت[ تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي   ٣-١١
  

  اإلدارية والقانونيةالشؤون   -١٢
  

، وأحـــدث المعلومـــات عـــن خطـــة العمــــل ٢٠١٧-٢٠١٦خطـــة العمـــل الخاصـــة بـــالتقييم للفتــــرة   ١-١٢
  ٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة

  
  جنيف مباني تجديد استراتيجية عن المعلومات أحدث: العقارات  ٢-١٢
  

  التنفيذي المجلس لجان تقارير  ٣-١٢
  الحكومية غير بالمنظمات المعنية الدائمة اللجنة  •
  والجوائز المؤسسات  •
  

 المجلـس دورة ومكـان وموعـد والسـتين التاسـعة العالمية الصحة لجمعية المؤقت األعمال جدول  ٤-١٢
  المؤقت أعمالها جدول ومسّودة المائة بعد والثالثين التاسعة التنفيذي

  
  شؤون العاملين  -١٣

  
  البشريةالتقرير السنوي عن الموارد   ١-١٣
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٢-١٣
  

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

  العالمية الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل بيان  ٤-١٣
  

  مسائل للعلم  -١٤
  

  تقارير الهيئات االستشارية  ١-١٤
 الدراسة ومجموعات الخبراء لجان  •
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  الدورةاختتام   -١٥
  
  

  ستنظر جمعية الصحة في البنود التالية في إطار التقارير المرحلية. ٢-٦٧ج ص عمالحظة: وفقًا للقرار 
  
  

  )١٦-٦٤ع  ص  ج(القرار  استئصال داء التنينات
  )٢١-٦٣ج ص عالصحة (القرار  أجل من البحوث بشأن العالمية الصحة منظمة استراتيجية

 ومأمونيتهـــا جودتهـــا وضـــمان المماثلـــة البيولوجيـــة العـــالج منتجـــات ذلـــك فـــي بمـــا البيولوجيـــة العـــالج منتجـــات إتاحـــة
  )٢١-٦٧ج ص عونجاعتها (القرار 

  )٢٢-٦٧ج ص عإتاحة األدوية األساسية (القرار 
  )٢٣-٦٧ع ص ج القرار(الشاملة  الصحية للتغطية دعماً  الصحية والتكنولوجيات التدخالت تقييم

ــــــــوغ نحــــــــو التقــــــــدم تســــــــريع اســــــــتراتيجية: اإلنجابيــــــــة الصــــــــحة ــــــــة والمرامــــــــي األهــــــــداف بل   القــــــــرار( الدوليــــــــة اإلنمائي
  )١٢-٥٧ع ص ج

 الصــــحة تحســــين أجــــل مــــن القطاعــــات عبــــر مســــتدامة إجــــراءات: واالقتصــــادية االجتماعيــــة التنميــــة فــــي المســــاهمة
 (القـــــــــرار  ] الصـــــــــحة تعزيـــــــــز بشـــــــــأن الثـــــــــامن العـــــــــالمي المـــــــــؤتمر متابعـــــــــة[  الصـــــــــحة مجـــــــــال فـــــــــي واإلنصـــــــــاف

  )١٢-٦٧ص ع ج
  )١٩-٦٧ج ص عالعمر (القرار  طيلة الرعاية الشاملة عناصر من كعنصر الملطفة الرعاية تعزيز

 )٢١-٦٠ج ص عالتخلص من اضطرابات عوز اليود بشكل دائم (القرار 
 اللــوائح تنفيــذوب العموميــة الصــحة مجــال فــي الوطنيــة القــدرات لبنــاء الثانيــة التمديــدات بشــأن المراجعــة لجنــة توصــيات
  )٥-٦٨ج ص عالدولية (القرار  الصحية
  )١٢-٦١ع ص ج القرار( العمل خطة تنفيذ: اللغوية التعددية

  
  

=     =     =  


