
 

  (المشروح) ١٣٦/١م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٤ نوفمبر/ الثانيتشرين  ١٩  بعد المائة والثالثون السادسةالدورة 

     EB136/1 (annotated)  ٢٠١٥شباط/ فبراير  ٣ –كانون الثاني/ يناير  ٢٦جنيف، 
  
  
  

  المؤقتجدول األعمال 
  (المشروح)

  
  
  جدول األعمال واعتماد الدورةافتتاح   -١
  
  ةالعام ةالمدير تقرير   -٢
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٣
  
، واإلدارة والميزانيــة البرنــامج لجنــةتلقى المجلــس عنــد افتتــاح أعمــال دورتــه تقريــر االجتمــاع الحــادي والعشــرين ليســ

  .٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ٢٣إلى  ٢١المقرر عقده في الفترة من 
  
  ن اإلقليمية إلى المجلس التنفيذياللجا تقرير  -٤
  

 يقــدم أن) بشــأن إصــالح المنظمــة االقتــراح المتمثــل فــي ٩(٦٥ج ص عأيــدت جمعيــة الصــحة فــي المقــرر اإلجرائــي 
. والمجلــس مــدعو إلــى اللجــان مــداوالت عــن ةمــوجز  تقــارير المجلــس إلــى روتينيــة، بصــورة اإلقليميــة، اللجــان رؤســاء

  النظر في توصيات اللجان اإلقليمية.  
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  -٥
  

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ١-٥  
  

) الذي طلبت فيه جمعية الصحة من المدير العام عدة أمور ١٤(٦٧ج ص عيأتي التقرير استجابة للمقرر اإلجرائي 
 األعضـاء الـدول تلقـي ضمان مع ،المائة بعد والثالثين السادسة دورته في التنفيذي المجلس إلى ورقةمنها أن يقدم 

 وكــي المحتــوى لدراســة الكــافي الوقــت لهــا يتــاح كــي ،٢٠١٤ ديســمبر/ األول كــانون منتصــف بحلــول الورقــة لهــذه
  .والمداوالت المناقشات إلجراء أفضل بصورة تستعد

  
حسبما طلبه  المسألة،هذه ر معلومات عن مداوالت اللجان اإلقليمية بشأن ورقة أخرى أيضًا إلى المجلس توف وتُقدم

  ).١٤(٦٧ج ص عالمقرر اإلجرائي 
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  األجهزة الرئاسية أسلوب عمل  ٢-٥  
  

تلبية لطلب المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الخامسـة والثالثـين بعـد المائـة يتضـمن تقريـر األمانـة توصـيات بخصـوص 
، وٕاصــالح متطلبــات تقــديم إدارتهــا لســهالتشــجيع علــى وضــع جــداول أعمــال تتحســين عمــل األجهــزة الرئاســية بغيــة 

الوثــائق فــي موعــدها. وباإلضــافة إلــى ذلــك  التقــارير، وتشــجيع المناقشــة المبكــرة لمشــاريع القــرارات، وضــمان توزيــع
  سُتعرض خيارات لتوفير الوقت وتحسين التركيز على العمل االستراتيجي لألجهزة الرئاسية.

  
  نبذة عن تنفيذ عملية اإلصالح  ٣-٥  

  
صالح إستقدم األمانة تقريرًا إلى المجلس التنفيذي عن حالة عملية إصالح المنظمة، ويصف كيف ساعدت عملية 

. كما سيعرض التقرير تفاصيل المجاالت التي تتطلب المزيد المنظمة على االستجابة لفاشية مرض فيروس اإليبوال
  من التحسين والتي تم تحديدها أثناء االستجابة لإليبوال.

  
  الساريةغير األمراض   -٦
  

   حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية  ١-٦  
  

) مـــن المـــدير العـــام عـــدة أمـــور منهـــا تقـــديم تقريـــر عـــن ٢(١٣٤م تطلـــب المجلـــس التنفيـــذي، فـــي المقـــرر اإلجرائـــي 
 المجلس دورة خالل من والستين الثامنة العالمية الصحة جمعية إلى بالتغذية المعني الثاني الدولي المؤتمر حصيلة
  ويصف هذا التقرير حصيلة المؤتمر ودور المنظمة في متابعته. .المائة بعد والثالثين السادسة التنفيذي

  
  الرّضع وصغار األطفال: وضع مجموعة المؤشرات األساسيةاألمهات و تغذية   ٢-٦  

  
، التـي أيـدتها جمعيـة الصـحة فـي القـرار األطفال وصغار والرّضع األمهات بتغذية الخاصة الشاملة التنفيذ خطةإن 

) أيــــدت جمعيــــة ٩(٦٧ج ص ع. وفــــي المقــــرر اإلجرائــــي ٢٠٢٥لعــــام  عالميــــة غايــــات ســــت، تحــــدد ٦-٦٥ج ص ع
 مـن األساسية المجموعة من كجزءنحو تحقيق غايات التغذية العالمية الصحة سبعة مؤشرات لرصد التقدم المحرز 

، وطلبت من المدير العـام عـدة األطفال وصغار والرضَّع األمهات لتغذية العالمي الرصد بإطار الخاصة المؤشرات
 لتتبـــع المؤشـــرات مـــن موســـعة مجموعـــةو  ساســـيةاأل المؤشـــرات مجموعـــة وضـــع علـــى العمـــل اســـتكمالأمـــور منهـــا 

مؤشـرًا  ١٤ويقترح هذا التقريـر  .بالبلدان معينة خاصة ظروف في العالمية غايات التغذية على تؤثر التي العمليات
والمطلـوب مـن المجلـس هـو أن ينظـر فـي إطـار الرصـد ة لتتبـع العمليـات. إضافيًا وكذلك مجموعة مؤشرات اختياري

ـع األمهـات لتغذيـةالعـالمي  ، وأن يعطـي المزيـد مـن اإلرشـادات بخصـوص تـواتر التنقيحـات األطفـال وصـغار والرضَّ
  الدورية إلطار الرصد.

  
  لجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفالالأحدث المعلومات عن   ٣-٦

  
منة األطفــال أنشــأت المــديرة الجهــود المبذولــة مــن أجــل تحســين معلومــات وأســلوب االســتجابة الشــاملة لســفــي إطــار 

عمالهــا أة لجنــة رفيعــة المســتوى معنيــة بســمنة األطفــال. ويصــف هــذا التقريــر نطــاق اللجنــة وغرضــها وكــذلك العامــ
  الجارية.
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بشـــأن إجـــراء  ٢٠١٤تحـــدة فـــي عـــام متابعـــة االجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة لألمـــم الم  ٤-٦
اســتعراض وتقيــيم شــاملين للتقــدم المحــرز فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) 

  ومكافحتها
  

قـدم تقريـرًا إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة يُطلب من المدير العـام، فـي جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتين، أن 
 إجـراء بشـأن المتحـدة لألمـم العامـة للجمعيـة المسـتوى الرفيـع االجتمـاعالثامنة والستين عن دور المنظمة في متابعة 

 ومكافحتهــــا) الســــارية غيــــر( المعديــــة غيــــر األمــــراض مــــن الوقايــــة فــــي المحــــرز للتقــــدم شــــاملين وتقيــــيم اســــتعراض
. وُيقدم هذا التقرير وفقًا لهذا الطلب. والمجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا )٢٠١٤تموز/ يوليو  ١١و ١٠ (نيويورك،

بــالتقرير وٕاعطــاء المزيــد مــن اإلرشــادات بخصــوص إمكانيــة االحتيــاج إلــى وضــع مجموعــة مؤشــرات للعمليــة يمكــن 
قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم ذ تطبيقهــا فــي مختلــف الســياقات الُقطريــة، وذلــك مــن أجــل تقيــيم التقــدم المحــرز فــي تنفيــ

  .٦٦/٢ المتحدة رقم
  

من اختصاصات آلية التنسيق العالمية بشأن الوقاية مـن األمـراض غيـر السـارية  ١٥وفي وثيقة ثانية، عمًال بالفقرة 
  ومكافحتهــــا، تقــــدم المــــديرة العامــــة خطــــة العمــــل المقترحــــة الخاصــــة بآليــــة التنســــيق العالميــــة والتــــي تشــــمل الفتــــرة 

  إلى المجلس كي ينظر فيها. ٢٠١٧-٢٠١٦
  

  تقرير الحالة العالمي عن العنف والصحة  ٥-٦
  

. ويعـــرض لطلـــب ورد فـــي ذلـــك القـــرار، وفقـــًا ١٥-٦٧ج ص عتصـــف هـــذه الوثيقـــة التقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ القـــرار 
نـات العلميـة ة إلـى إعـداد البيالتقرير، ضمن أمور أخرى، تفاصيل عمل األمانة على ما يلـي: تعزيـز جهودهـا الراميـ

ايــة منــه؛ وتقــديم حجــم العنــف واتجاهاتــه وعواقبــه علــى الصــحة وعوامــل الخطــر ذات الصــلة بــه وعوامــل الحم بشــأن
  الدعم التقني الالزم لتعزيز دور النظم الصحية في التصدي للعنف.

  
وضـرورة العمـل المنسـق علـى المسـتوى الُقطـري مـن أجـل التصـدي آلثـاره  العبء العالمي للصـرع  ٦-٦

  الصحية واالجتماعية وآثاره على المعرفة العامة
  

تعزيـز األولويـة  وضـرورة للصـرع العـالمي العـبءمانة معلومات عن طلب إحدى الدول األعضاء تقدم األ بناًء على
 والمجلــس مــدعو إلــى االقتصــادية. واالجتماعيــة الصــحية تخفيــف آثــاره أجــل مــن الُقطــري المســتوى علــىالمعطــاة لــه 

  ٕاعطاء المزيد من اإلرشادات.و  اإلحاطة علمًا بالتقرير
  
  تعزيز الصحة طيلة العمر  -٧

  
  رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ١-٧

  
 ٢٤-٦٣ع ص جو ١٧-٦٣ع ص جو ١٥-٦٣ع ص جو ٣١-٥٨ع ص ج القـــــــرارات فـــــــي وردت لطلبـــــــات اســـــــتجابة

 المتعلقة لأللفية اإلنمائية األهداف بلوغ نحو المحرز التقدم التقرير هذا ُيلخص ،٧-٦٥ع ص جو ١٣-٦٤ع ص  جو
لتقـدم يصـف التقريـر أيضـًا ا، ووفقـًا لطلبـات إضـافية ذات صـلة وردت فـي تلـك القـرارات .المحـددة وغاياتهـا بالصحة

طفال مـن خـالل مـا يلـي: الوقايـة والعـالج مـن االلتهـاب الرئـوي؛ وخفـض معـدل المحرز في خفض معدل وفيات األ
 الشاملة التغطية وتحقيقوفيات الفترة المحيطة بالوالدة وفترة الوالدة الحديثة؛ والوقاية من العيوب الوالدية وعالجها؛ 

  .والطفل والمولود باألم الخاصة الصحية بالرعاية
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  الصحة والبيئة   ٢-٧
  ثر تلوث الهواء على الصحةالتصدي أل  •

 علـى الهـواء تلـوث ألثـر التصـدينظر المجلس التنفيذي، أثناء دورتـه الخامسـة والثالثـين بعـد المائـة فـي تقريـر عـن 
 الصـحة علـى الهـواء تلـوث قـرر المجلـس أن يـدرج أثـر المناقشـات. وعلى ضوء التعليقـات المـدلى بهـا أثنـاء الصحة

ضـمن جـدول أعمـال دورتــه السادسـة والثالثـين بعـد المائــة. ويعـرض التقريـر بإيجـاز، ضــمن جملـة أمـور، عـددًا مــن 
  استراتيجيات الوقاية من آثار تلوث الهواء الضارة بالصحة ومكافحتها وتخفيفها.

  
  المناخ والصحة: حصيلة مؤتمر منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة والمناخ  •
  

خطوة كبرى في مجال  )٢٠١٤آب/ أغسطس  ٢٩إلى  ٢٧(جنيف،  المنظمة المعني بالصحة والمناخشهد مؤتمر 
. ويلخـــص هـــذا التقريـــر ١٩-٦١ج ص عتلبيـــة الطلبـــات التـــي أصـــدرتها جمعيـــة الصـــحة للمـــديرة العامـــة فـــي القـــرار 

  مداوالت المؤتمر واستنتاجاته.
  

  صحة المراهقين  ٣-٧
  

لبينــات الراهنــة وااللتزامــات وخطــط العمــل العالميــة الموجــودة، مــع تحديــد قــد يلــزم وضــع خطــة شــاملة علــى أســاس ا
حصـــائل قابلـــة للقيـــاس، وذلـــك لـــدعم البلـــدان فـــي تنفيـــذ التـــدخالت واالســـتراتيجيات الخاصـــة بصـــحة المـــراهقين، مـــع 

العمــل مــع  مراعــاة االعتبــارات المتعلقــة بســياقاتها الوطنيــة. لــذا فــإن األمانــة تقتــرح فــي هــذا التقريــر عناصــر لخطــة
  عملية تشاور مع البلدان وأصحاب المصلحة. والمجلس التنفيذي مدعو إلى إعطاء إرشاداته بهذا الخصوص.

  
  بيجين عمل ومنهاج إعالنعامًا على  ٢٠المرأة والصحة:   ٤-٧

  
 عمــل ومنهــاج إعــالنيســلط التقريــر الضــوء علــى التقــدم المحــرز فيمــا يتعلــق بموضــوع المــرأة والصــحة منــذ صــدور 

األهـداف اإلنمائيـة  في سـياق والصحةجازها بشأن المرأة ). كما يستعرض األعمال التي لم يكتمل إن١٩٩٥( بيجين
  التحديات واألولويات المستجدة فيما يتعلق بالعيد العشرين إلعالن بيجين.  لأللفية، مع

  
  التأهب والترصد واالستجابة  -٨

  
  مقاومة مضادات الميكروبات   ١-٨

  
كــي  الميكروبــات مضــادات مقاومــةســودة خطــة عمــل لمكافحــة مســتعرض األمانــة  ٢٥-٦٧ج ص عاســتجابة للقــرار 

والثالثــين بعــد  السادســةتقــدم إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتين عــن طريــق المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه 
  المائة.

  
  .٢٥-٦٧ع  ص  ج تنفيذ الجوانب األخرى للقراروسيتم في وثيقة قائمة بذاتها عرض تفاصيل التقدم المحرز في 

  
  شلل األطفال  ٢-٨

  
أعلنت المديرة العامة أن انتشار فيروس شـلل األطفـال البـري يشـكل "طارئـة صـحية عموميـة  ٢٠١٤في أيار/ مايو 

تثيــر قلقــًا دوليــًا"، وأصــدرت توصــيات مؤقتــة للتعامــل مــع المخــاطر المتزايــدة النتشــار المــرض أكثــر فــأكثر. ويصــف 
طفـال المتوطنـة والوافـدة علـى الســواء، مـن أجـل وقـف دوران فيروسـات شــلل األ التقريـر أثـر تـدابير الطـوارئ المتخــذة

إلى جانب التـدابير الجديـدة المتخـذة مـن أجـل وقـف االنتشـار الـدولي. كمـا يقتـرح إطـارًا زمنيـًا صـارمًا لسـحب اللقـاح 
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، األمــر الــذي يتطلــب ٢٠١٦العــالمي فــي نيســان/ أبريــل علــى النطــاق  ٢الفمــوي المضــاد لشــلل األطفــال مــن الــنمط 
شـــلل األطفـــال البـــري مـــن  لـــح لفيـــروساتخـــاذ إجـــراءات عاجلـــة مـــن جانـــب الـــدول األعضـــاء لضـــمان وقـــف دوران مُ 

  والمشتق اللقاحات، والتطبيق الكامل لمعايير الجاهزية، مثل إدخال لقاح شلل األطفال المعطل. ٢ النمط
  
  )٢٠٠٥ية الدولية (تنفيذ اللوائح الصح  ٣-٨
  

تقدم المــديرة العامــة تقريــرًا عــن التقــدم الــذي أحرزتــه ســ ٢-٦١ج ص عة بمقتضــى القــرار وفقــًا الســتمارة التبليــغ المعــدّ 
  الدول األطراف واألمانة في تنفيذ اللوائح.

  
المعنيــة بــاللوائح  وســتقدم المــديرة العامــة، فــي وثيقــة ثانيــة، تقريــرًا عــن النصــيحة التــي قــدمتها إليهــا لجنــة المراجعــة

وبشــأن تنفيــذ اللــوائح  الوطنيــة الصــحية الدوليــة بشــأن التمديــدات الثانيــة الخاصــة ببنــاء القــدرات الصــحية العموميــة
  .٢٠١٤تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٤و ١٣)، عقب اجتماعها المعقود يومي ٢٠٠٥( الصحية الدولية

  
  األمراض السارية  -٩
  

   ٢٠١٥: مسّودة االستراتيجية التقنية العالمية: ما بعد عام المالريا  ١-٩  
  

 تعـّد األمانـةبـأن القاضـي للمقترح أعربت الدول األعضاء في جمعية الصحة العالمية السادسة والستين عن تأييدها 
ــا لمــا بعــد عــام مســّودة اســتراتيجية  دة ســو والمجلــس مــدعو إلــى النظــر فــي م. ٢٠١٥تقنيــة عالميــة لمكافحــة المالري

 التوصـــيةٕالـــى ، و التـــي أعـــدتها المنظمـــة ٢٠٣٠-٢٠١٦فـــي الفتـــرة  عالميـــة لمكافحـــة المالريـــاالتقنيـــة الســـتراتيجية اال
  والستين.جمعية الصحة العالمية الثامنة بتقديمها إلى 

  
  من حمى الضنك ومكافحتها الوقاية  ٢-٩  

  
 تمـن مشـاكل الصـحة العموميـة. وأشـار  خطيرةمشكلة أجمع حمى الضنك في أنحاء العالم يمّثل تصاعد اإلصابة ب

موضـــوع لـــى إ ٢٠١٤مـــايو فـــي أيـــار/ جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتين العديـــد مـــن الـــدول األعضـــاء فـــي 
التــي دارت حــول العالقــة عامــة الجلســة الفــي مناقشــة ، وذلــك حمــى الضــنكلاألعبــاء االقتصــادية الصــحة العموميــة و 

 حمـى الضـنك علـى الصـحة العموميـةالتهديـد العـالمي الـذي تشـكله بإيجـاز ذا التقريـر بّين هـالمناخ والصحة. ويبين 
  في هذا الصدد. اتخاذهاساسية الواجب والخطوات األ من المرض ومكافحتهوعناصر االستراتيجية العالمية للوقاية 

  
  العمل العالمية الخاصة باللقاحاتخطة   ٣-٩  

  
التمنيــع العالميــة أهــداف صــوب تحقيــق  عــن التقــدم المحــرزر مــوجز ، يــرد تقريــ١٧-٦٥ج ص ع قــرارالمــع  تمشــياً 

فريـق  توصـياتٕادراج و ، الصـحة العالميـة السادسـة والسـتونذي اعتمدتـه جمعيـة المسـاءلة الـالرصد و ستخدام إطار با
  .٢٠١٤أكتوبر شهر تشرين األول/ الذي اجتمع في الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع 

  
  ٢٠١٤مرض فيروس اإليبوال في عام فاشية   ٤-٩  

  
ســتجابة فــي غــرب أفريقيــا، ويبــّين االيبــوال مــرض فيــروس اإلفاشــية طرحهــا تالتحــديات التــي إلــى يشــير تقريــر األمانــة 

منظمــة ومنظومــة الإلــى جنــب مــع اســتجابة  جنبــاً  لوبــائيويجــري حاليــًا اســتعراض وضــع الفاشــية ا. للفاشــية عالميــةال
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البحـث والتطـوير فـي وترد معلومات محّدثة عن المواضيع التالية: . لها الشركاء الدوليينسائر ل و األمم المتحدة كك
تعبئـــة و ســـتية والقضـــايا التشـــغيلية؛ يالخـــدمات اللوج؛ و العالجـــات واللقاحـــات والتجـــارب الســـريريةكـــل مـــن مجـــاالت 

  ).٢٠٠٥الدولية (اللوائح الصحية الزمة بموجب القدرات اليشمل بناء الموارد؛ والتأهب، بما 
  

  يةنظم الصحال  -١٠
  

الرعايـــة الجراحيـــة الطارئـــة واألساســـية والتخـــدير كعنصـــر مـــن عناصـــر التغطيـــة الصـــحية تعزيـــز   ١-١٠  
   الشاملة    

  
الخامسـة والثالثـين بعـد المائـة علـى أن ُيـدرج فـي جـدول األعمـال المؤقـت لدورتــه  المجلـس التنفيـذي فـي دورتـهوافـق 

ر كعنصـر مـن عناصـر الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخـديالسادسة والثالثين بعد المائة بندًا بعنوان تعزيز 
أن ويمكـن ًا عـن الموضـوع. الـذي أحـاط بـه علمـنسـخة جديـدة مـن التقريـر ُتعـّد أن علـى و  ،الشـاملةالتغطية الصحية 

مرافـق اإلحالـة األوليـة فـي الحـد مـن الوفيـات باألساسية والتخديرية تعزيز القدرة على تقديم الخدمات الجراحية يسهم 
تحقيـق صـوب سـواء، ودعـم التقـدم الُمحـرز حـد وحاالت العجـز الناجمـة عـن األمـراض السـارية وغيـر السـارية علـى 

علــى فــي اإلجــراءات المتخــذة لنظــر ى الــإهــذا األســاس، فــإن المجلــس مــدعو . وبنــاًء علــى التغطيــة الصــحية الشــاملة
  .يدانتحسين الخدمات المقدمة في هذا المًا لدعم وٕاجراءات األمانة المتخذةتحديدًا المستوى القطري 

  
  لدوليالمنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى امدونة   ٢-١٠  

  
ــ ١٦-٦٣ج ص ع فــي القــرارقــّررت جمعيــة الصــحة  إجــراء أول  ة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتونأن تتــولى جمعي

استعراض لمدى مالءمة وفعاليـة مدونـة المنظمـة العالميـة لقواعـد الممارسـة بشـأن توظيـف العـاملين الصـحيين علـى 
فـي  ُحـدِّدت تسـهيًال إلجـراء أول اسـتعراضالمجلـس التنفيـذي مـدعو إلـى النظـر فـي العمليـة التـي . و المستوى الـدولي
  حتى اآلن.بشأنها التقدم المحرز 

  
  الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفةالمنتجات   ٣-١٠  

  
ات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة/ المـزورة/ المغشوشـة التوسـيم/ آللية الدول األعضاء بشأن المنتج لثاالجتماع الثا دقِ عُ 

وقـد ناقشـت آليـة الـدول األعضـاء، أكتـوبر. تشـرين األول/  ٣١إلـى  ٢٩في جنيف بسويسرا من  المغشوشة/ المزيفة
. ١٩-٦٥ج ص ع جمعيـــة الصــحة فــي القـــراراآلليـــة ذاتهــا الــذي قّررتــه  ســتعراضموضــوع امــن بــين أمــور أخـــرى، 

لتقـديم التقـارير إلـى جمعيـة الصـحة مـن خـالل المجلـس التنفيـذي فـي  الختامية أساساً االجتماع الثالث وثيقة وتشّكل 
: األنشطة ّما يلياألمانة عمعلومات محّدثة قدمتها هذا التقرير أيضًا ويتضمن السادسة والثالثين بعد المائة.  دورته

خطــة ونتــائج االجتماعــات تلــك الفــي الــواردة ألولويــة للبنــود نتــائج عمليــة مــنح او  ع بهــا لتنفيــذ خطــة العمــللَ ضــطَ المُ 
فيمـا يخـص البنـدين التقنيـين  في وقت سابقالتي ُعِقدت مشاورات اإللكترونية الصيغة النهائية للوضع بشأن نية تقال

  .في خطة العملالواردين 
  

  البحث والتطويرتقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق متابعة   ٤-١٠  
  

إمكانيــة اســتخدام آليــة قائمــة تحــّري عــن تقريــرًا األمانــة ســتعّد )، ١٥(٦٧ج ص عاإلجرائــي  لمقــررمــا يــرد فــي ال وفقــاً 
البرنـامج الخـاص للبحـوث والتـدريب فـي مجـال أمـراض المنـاطق بمعيـة لبحث والتطـوير لالستضافة صندوق مجمع 

  .األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالميةالمدارية المشترك بين اليونيسيف وبرنامج 
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تقريــرًا ثانيــًا يبــّين بالتفصــيل )، ســتقدم األمانــة ١٥(٦٧ج ص عالمقــرر اإلجرائــي و  ٢٢-٦٦ج ص عمــع القــرار  تمشــياً و 
  .للبحث والتطوير في مجال الصحةالمحّددة المشاريع اإليضاحية التقدم المحرز في تنفيذ 

  
  وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريةراتيجية االست  ٥-١٠  

  
المفضــية إلــى أن ُيعــرض علـــى لعمليـــة ل زمنيــاً  اً إطــار يحــدد  اً األمانـــة تقريــر دم ، تقــ١٦-٦٢ج ص ع قــرارالمــع  تمشــياً 

الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة ن بشـأن يوخطـة العمـل العـالميتاالسـتراتيجية األجهزة الرئاسـية تقريـر عـن تقيـيم 
  .الفكرية

  
  الدم والمنتجات الطبية األخرى البشرية المنشأمنتجات   ٦-١٠  

  
االكتفـاء الـذاتي مـن عـن رار جمعيـة الصـحة إلـى إصـدار قـدعـوة بشـأن الـدول األعضـاء قـدمتها  قتراحاتالاستجابة 
فـــي جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة الموجهـــة والـــدعوة  طوعيـــة دون مقابـــل،علـــى أســـاس تبرعـــات نتجاتـــه الـــدم وم

علــــى زرع الخاليــــا والُنســــج واألعضــــاء البشــــرية للمنظمــــة فيمــــا يخــــص المبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن تطبيــــق والســــتين 
الـدم والمنتجـات الطبيـة تنـاول كـًال مـن منتجـات المنشـأ، أعـدت األمانـة هـذا التقريـر الـذي يالبشرية المنتجات الطبية 

  .لمنشأاالبشرية األخرى 
  

  شؤون البرنامج والميزانية  -١١
  

   ٢٠١٥-٢٠١٤تمويل الميزانية البرمجية و  تنفيذ المعلومات عنأحدث   ١-١١  
  

  .٢٠١٥-٢٠١٤البرمجية لتقدم المحرز في تنفيذ الميزانية معلومات عن االتقرير  يقدم
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجية المقترحة الميزانية    ٢-١١  
  

اللجــان جانــب استعراضــها ومناقشــتها مــن عقــب  ٢٠١٧-٢٠١٦المقترحــة  للميزانيــة البرمجيــةُأِعــّدت مســودة منقحــة 
  .فيهاالمجلس ظر وذلك لكي يناإلقليمية، 

  
  الميزانيةالتخصيص االستراتيجي لحيز   ٣-١١  

  
للمجلـس التنفيـذي لجنة البرنامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة على األمانة تي اقترحتها الزمنية الطر للخطوات واأل وفقاً 

 للجنــة إلــىالمقــدم مــن اأثنــاء مناقشــة التقريــر ذي الصــلة ردًا علــى مــا ُأبــِدي مــن تعليقــات العشــرين و  افــي اجتماعهــ
الجديـدة للتخصــيص منهجيــة وضـع العـن حّدثــة معلومـات م األمانـةتقــدم  ،السـابعة والسـتين يــةالعالمجمعيـة الصـحة 

  االستراتيجي لحيز الميزانية.
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  الشؤون المالية  -١٢
  

  مسّودة االستراتيجية المالية للمنظمة  ١-١٢  
  

جمعيــة الصــحة العالميــة الــذي أحاطــت بــه علمــًا اإلدارة التنظــيم و عــن تمويــل تكــاليف  هــاتقرير اقترحــت األمانــة فــي 
هـات يـربط بـين مختلـف حـوافز اإلصـالح فـي المجـال المـالي، ويرسـم خريطـة التوج ، أن تقدم تقريـراً نو السابعة والست

  المنظمة. لتمويلاالستراتيجية العامة 
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦تقدير االشتراكات للفترة جدول   ٢-١٢  
  

 اعتمــادبمشــروع قــرار يوصــي فــي و  ٢٠١٧-٢٠١٦تقــدير االشــتراكات للفتــرة لنظــر فــي جــدول ى الــإالمجلــس مــدعو 
  .للجدول المذكور جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين

  
  ومسائل تصريف الشؤوناإلدارية  الشؤون  -١٣

  
  التقييم  ١-١٣  

  
  يورد التقرير الذي أعدته األمانة معلومات محّدثة عن التقدم الُمحرز في تنفيذ سياسة المنظمة بشأن التقييم.

  
  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  ٢-١٣  

  
تجديـد اسـتراتيجية ن فـي وقـت سـابق عـثة قُـدِّمت محدّ نظرت جمعية الصحة العالمية السابعة والستون في معلومات 

، فــي جملــة فيهــا جمعيــة الصــحة علمــاً أحاطــت ) الــذي ١٢(٦٧ج ص ع، واعتمــدت المقــرر اإلجرائــي مبــاني جنيــف
للمـديرة العامـة الشـروع فـي مرحلـة التخطـيط األوليـة، فيـه أذنـت ، و ثة لتجديد مباني جنيـفباالستراتيجية المحدّ ، أمور

 التصــميم طــرحأن تمــن بــين أمــور أخــرى،  ،ةالعامــ ةمــن المــدير وطلبــت فيــه ، تنظــيم مســابقة هندســيةبمــا فــي ذلــك 
 كامـــل عـــن الماليـــة المعلومـــات وأحـــدث المبنـــى مواصـــفات عـــن مـــوجز بعـــرض مصـــحوباً  الجديـــد للمبنـــى المختـــار

المقــرر اإلجرائـــي المــذكور، تـــزّود مــع  تمشـــياً . و والســتين الثامنــة العالميـــة الصــحة جمعيــة علـــى التجديــد اســتراتيجية
  جنيف.مباني  جديدعن استراتيجية تبمزيد من المعلومات المحّدثة األمانة المجلس 

  
  المجلس التنفيذيتقارير لجان    ٣-١٣  

  
  الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكوميةاللجنة   •

  
ضـمن تضـمن، ي ذيبالمنظمـات غيـر الحكوميـة، الـتقرير اللجنـة الدائمـة المعنيـة سيتلقى المجلس أثناء انعقاد دورته 

 منظمـــةالللـــدخول فـــي عالقـــات رســـمية مـــع الطلبـــات المقدمـــة مـــن المنظمـــات بشـــأن ، توصـــيات اللجنـــة مـــا يتضـــمن
  .٢٠١٤-٢٠١٢واستعراض التعاون بين المنظمة وثلث المنظمات التي أقامت عالقات رسمية معها خالل الفترة 

  
  المؤسسات والجوائز  •

  
، وهــي كالتــالي: جــائزة ٢٠١٥مجلــس فــي تقــارير هيئــات اختيــار الفــائزين بــالجوائز التــي ســتمنح فــي عــام الســينظر 

جائزة مؤسسة دولة الكويـت و مؤسسة ساساكاوا التذكارية للصحة، وجائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة، 
ة للصـحة العموميـة. والمجلـس مـدعو ووك التذكاريـ -وجـائزة الـدكتور لـي جونـغ ، للبحوث في مجـال تعزيـز الصـحة

مقـدم مـن تقريـر النظر فيما يلي: إلى ، وهو مدعو أيضًا إلى اعتماد تقرير لجنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة
جـــائزة مؤسســـة دولـــة الكويـــت النظـــام األساســـي لعـــديالت المقتـــرح إدخالهـــا علـــى والت؛ مؤسســـة جـــاك بـــاريزواجتمـــاع 

  .للبحوث في مجال تعزيز الصحة
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ة والســتين وموعــد ومكــان دورة المجلــس منــاثاألعمــال المؤقــت لجمعيــة الصــحة العالميــة الجــدول   ٤-١٣  
  ة والثالثين بعد المائةسابعالتنفيذي ال  

  
  العاملين شؤون  -١٤

  
  المدير اإلقليمي ألفريقياتعيين   ١-١٤  

  
  المدير اإلقليمي. الوثيقة المقترح المقدم من اللجنة اإلقليمية إلى المجلس بشأن تعيينتتضمن 

  
  تعيين المدير اإلقليمي ألوروبا  ٢-١٤  

  
  الوثيقة المقترح المقدم من اللجنة اإلقليمية إلى المجلس بشأن تعيين المدير اإلقليمي.تتضمن 

  
  ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالميةبيان   ٣-١٤  

  
  أحدث المعلومات عن الموارد البشرية  ٤-١٤  

  
  ثة عن تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية على نطاق المنظمة ككل.معلومات محدّ يورد التقرير 

  
  لجنة الخدمة المدنية الدوليةتقرير   ٥-١٤  

  
التقرير تعديالت مهمة ُأدِخلت عقب نظر الجمعية العامة لألمم المتحدة في توصيات لجنة الخدمة المدنيـة يتضمن 
  الدولية.

  
  للموظفين والئحة الموظفينالنظام األساسي تعديالت   ٦-١٤  

  
 ٢-١٢على الئحة الموظفين مقدمة كي يصادق عليهـا المجلـس وفقـًا للمـادة  ةالعام ةها المدير تالتي أدخلالتعديالت 

مــن النظــام األساســي للمــوظفين. أمــا التعــديالت المقتــرح إدخالهــا علــى النظــام األساســي للمــوظفين فمعروضــة كــي 
  ة والستين.مناثمعية الصحة العالمية الينظر فيها المجلس ليقدمها إلى ج

  
  مسائل للعلم  -١٥

  
  الهيئات االستشاريةتقارير   ١-١٥  

  
  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  •

لنظـــر المجلـــس تقريـــرًا عـــن  ةالعامـــ ةقـــدم المـــدير تمـــن الئحـــة أفرقـــة ولجـــان الخبـــراء االستشـــاريين  ٢٣-٤للمـــادة وفقـــًا 
للتوصـيات الـواردة فـي تقـارير لجـان الخبـراء  اً ملخصـبحيـث يتضـمن اجتماعـات لجـان الخبـراء ومجموعـات الدراسـة، 

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

خاصة بكل مـن اجتماعـات وعضـوية لجـان الخبـراء التـي اجتمعـت وستعرض األمانة في تقرير منفصل التفاصيل ال
  .٢٠١٤في عام 
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  اختتام الدورة  -١٦
  
  

  ملحوظة:
  
أعضــاء مكتــب المجلــس مــع المــديرة تشــاور مــن النظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي،  ٨طبقــًا ألحكــام المــادة   -١

دة جدول األعمال المؤقت التي ُأحيلت إلى الدول حول العامة  إلبـداء  ٢٠١٤حزيران/ يونيو  ١٣ وماألعضاء يمسوَّ
، فضــًال عــن خمســة مقترحــات بشــأن بنــود إضــافية وردت مــن دول أعضــاء بحلــول الموعــد النهــائي تعليقاتهــا عليهــا

  .٢٠١٤سبتمبر / أيلول ١٠ وقد ُأجريت المشاورات عبر البريد اإللكتروني يوم. سبتمبر/ أيلول ٥الُمحّدد في 
  

المجلـس بـإدراج بنـود إضـافية فـي جـدول األعمـال المؤقـت لـدورة المجلـس التنفيـذي السادسـة وأوصى أعضاء مكتـب 
  :، وذلك على النحو التالي٢٠١٥يناير / والثالثين بعد المائة في كانون الثاني

  
العبء العالمي للصرع وضـرورة "بند واحد بعنوان " األمراض غير الساريةُيدرج تحت الباب المعنون "  •

ســـق علـــى المســـتوى الُقطـــري مـــن أجـــل التصـــدي آلثـــاره الصـــحية واالجتماعيـــة وآثـــاره علـــى العمـــل المن
  ؛"المعرفة العامة

  
عامـًا  ٢٠" بنـد واحـد بعنـوان "المـرأة والصـحة: ُيدرج تحت البـاب المعنـون "تعزيـز الصـحة طيلـة العمـر  •

  على إعالن ومنهاج عمل بيجين"؛
  
بنــد بعنــوان "االكتفــاء الــذاتي مــن منتجــات الــدم المأمونــة  "ُيــدرج تحــت البــاب المعنــون "الــنظم الصــحية  •

المبــادئ المتفــق عليهــا عالميــًا بشــأن التبــرع "بعنــوان " وآخــر علــى أســاس تبرعــات طوعيــة دون مقابــل
بالمنتجــــات الطبيــــة البشــــرية المنشــــأ واســــتخدامها"، وُيــــدمج البنــــدان المــــذكوران فــــي بنــــد واحــــد بعنــــوان 

  ية األخرى البشرية المنشأ".والمنتجات الطب"منتجات الدم 
  
أعضـــاء مكتـــب المجلـــس  أوصـــى أيضـــاً  مـــن النظـــام الـــداخلي للمجلـــس التنفيـــذي، ٨ألحكـــام المـــادة وطبقـــًا   -٢
مكافحـة التهـاب " ُيدرج في جدول األعمال المؤقت لدورة المجلس السادسة والثالثين بعد المائة بند جديـد بعنـوان بأال

  .دولة عضو كانت قد اقترحته" الكبد الفيروسي
  
  

=     =     =  


