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التنفيذ، بما في ذلك المعلومات الماليـة ذات الصـلة. والمطلـوب  التقدم المحرز فيودون الوطني، وتقديم تقرير عن 
  ة علمًا بالتقرير.من المجلس اإلحاط

  
  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٤-٥

  
تقريـرًا عـن وضـع إطـار للمشـاركة مـع  ةالعامـ ةقدم المـدير ت)، ٢(١٣٣م تاستجابة للطلب الوارد في المقرر اإلجرائي 

والمطلـوب . ٢٠١٣الجهات الفاعلة غير الـدول، فـي أعقـاب مشـاورة غيـر رسـمية ُعقـدت فـي تشـرين األول/ أكتـوبر 
  من المجلس اإلحاطة علمًا بالتقرير وتوفير المزيد من اإلرشادات.

  
  الحوار الخاص بالتمويل  ٥-٥

  
  .تقدم األمانة تقريرًا عّما ُأحرزه الحوار الخاص بالتمويل من تقدم ونتائج حتى اآلن

  
 االستراتيجي للمواردالتخصيص   ٦-٥

  
اقتراح منهجية جديدة للتخصيص االستراتيجي للموارد في  ةالعام ة) من المدير ٩(٦٦ج ص عطلب المقرر اإلجرائي 

، بواسـطة عمليـة تخطـيط رصـينة مـن القاعـدة إلـى القمـة ٢٠١٧-٢٠١٦المنظمة، بدءًا من الميزانية البرمجية للفترة 
والمطلـوب مـن ى وضوح األدوار والمسؤوليات عبر مسـتويات المنظمـة الثالثـة. وتقدير واقعي للحصائل، واستنادُا إل

  المجلس اإلحاطة علمًا بالتقرير وتوفير المزيد من اإلرشادات.
  

  تكاليف التنظيم واإلدارة تمويل  ٧-٥
  

، نظــرت الــدول األعضــاء فــي نتــائج الدراســة التــي أجراهــا مستشــار خــارجي بشــأن تكــاليف ٢٠١٣فــي أيــار/ مــايو 
ويصــف التقريــر المقــدم إلــى المجلــس الــنهج المقتــرح  ١التنظــيم واإلدارة فــي المنظمــة، وكيفيــة تمويــل هــذه التكــاليف.

لنتائج والتوصيات المترتبة عليها. والمطلوب من المجلس توفير آرائـه بشـأن على الدول األعضاء فيما يتعلق بهذه ا
  بعة والستون.اهذا االقتراح قبل أن تنظر فيه جمعية الصحة العالمية الس

  
  األمراض السارية  -٦
  

   ٢٠١٥االستراتيجية واألهداف العالمية للوقاية من السل ورعاية مرضاه ومكافحته بعد عام   ١-٦
  

استعراضــًا شــامًال لحالــة الســل العالميــة حتــى اآلن، وكــذلك نهوجــًا  ةالعامــ ةقــدم المــدير تعقــب مشــاورات مستفيضــة، 
. والمجلس مدعو إلـى النظـر فـي مسـّودة ٢٠١٥استراتيجية جديدة متعددة القطاعات وأهدافًا دوليًة لفترة ما بعد عام 

  االستراتيجية واألهداف وتوفير المزيد من اإلرشادات.
  

 خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ٢-٦
  

، ُيقدَّم تقرير موجز عن التقدم المحرز في سبيل تحقيـق أهـداف التمنيـع العالميـة، ١٧-٦٥ج ص عتماشيًا مع القرار 
فريـق إدراج توصـيات مـع باستخدام إطار الرصـد والمسـاءلة الُمعتمـد مـن جمعيـة الصـحة العالميـة السادسـة والسـتين 

  .٢٠١٣االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع، الذي اجتمع في تشرين الثاني/ نوفمبر الخبراء 
                                                           

 .EBPBAC18/3انظر الوثيقة     ١
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  األمراض غير السارية  -٧
  
متابعـة اإلعـالن السياســي لالجتمـاع الرفيــع المسـتوى للجمعيـة العامــة بشـأن الوقايــة مـن األمــراض   ١-٧

  غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها
  

وضـــع مســـّودة اختصاصـــات آليـــة  السادســـة والســـتون بـــت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة، طل١٠-٦٦ج ص عفـــي القـــرار 
مــن خــالل عمليــة تشــاورية واجتمــاع رســمي للــدول األعضــاء، وكــذلك عمليــة مماثلــة لوضــع مجموعــة عالميــة  تنســيق

محــدودة مــن مؤشــرات خطــة العمــل لتوجيــه رفــع التقــارير عــن التقــدم المحــرز. ويتضــمن التقريــر مــوجزًا لإلجــراءات 
المتخذة والخطوات المقبلة، كما يوّفر كمالحق تقارير نتائج االجتمـاعين الرسـميين اللـذين عقـدا. وعـالوة علـى ذلـك، 
  يتضـــــمن التقريـــــر بيانـــــًا بالتقـــــدم المحـــــرز فـــــي تنفيـــــذ خطـــــة العمـــــل العالميـــــة للوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غيـــــر الســـــارية 

الخاصـة بالوقايـة مـن العمـى وضـعف البصـر  خطة العمل العالميـة، و ١٤-٦١ج ص ع، وفقًا للقرار ٢٠١٣-٢٠٠٨
  .٢٠١٣-٢٠٠٩اللذين يمكن تجنبهما 

  
لمــًا بالتقــدم المحــرز والنظــر فــي تقــارير االجتماعــات الرســمية وٕاعطــاء مزيــد مــن ع اإلحاطــةوالمطلــوب مــن المجلــس 

  السابعة والستين. جمعية الصحة العالمية إلى خطة العملقبل تقديم االختصاصات ومؤشرات  اإلرشادات
  

 تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال  ٢-٧
  

 تغذيــة األمهــات والرّضــع وصــغار األطفــاليصــف هــذا التقريــر التقــدم المحــرز بشــأن خطــة التنفيــذ الشــاملة الخاصــة ب
الدوليـة لقواعـد لمدونـة واالستراتيجية العالمية بشأن تغذية الرضع وصغار األطفـال؛ وحالـة التـدابير الوطنيـة لتفعيـل ا

؛ وكذلك التقدم المحـرز بشـأن النظـر فـي المسـائل المحالـة إلـى لجنـة الدسـتور الغـذائي التخـاذ تسويق بدائل لبن األم
  والمطلوب من المجلس اإلحاطة علمًا بالتقرير وتوفير المزيد من اإلرشادات.إجراء بشأنها. 

  
 العجز  ٣-٧

  
، في جملة أمور، إعداد خطة عمل شامل للمنظمة مع حصـائل ةمالعا ة، ُطلب من المدير ٩-٦٦ج ص عفي القرار 

  قابلة للقياس. والمطلوب من المجلس النظر في خطة العمل.
  
  تعزيز الصحة طيلة العمر  -٨

  
  رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ١-٨

  
ـــدم المحـــرز نحـــو تحقيـــق  ـــة يقـــدَّم ملخـــص للتق وغاياتهـــا  ٦و ٥و ٤و ١ المتعلقـــة بالصـــحةاألهـــداف اإلنمائيـــة لأللفي

المحــددة. وعــالوة علــى ذلــك، يصــف التقريــر التقــدم المحــرز نحــو تخفــيض وفيــات األطفــال مــن خــالل الوقايــة مــن 
وتخفيض معدل وفيات الفترة المحيطة بالوالدة ووفيـات المواليـد؛ والوقايـة مـن االلتهاب الرئوي واإلسهال ومعالجتهما 

جها؛ وتحقيق التغطية الشاملة بالرعاية الصحية الخاصة باألم والوليد والطفل، والتقـدم المحـرز العيوب الوالدية وعال
م بشــــأن متابعــــة توصــــيات اللجنــــة المعنيــــة بالمعلومــــات والمســــاءلة عــــن صــــحة المــــرأة والطفــــل. وتعــــرض الوثيقــــة 

حــد للوفيــات كــل مولــود: خطــة عمــل مــن أجــل وضــع مســودة لكــي يستعرضــها المجلــس مــن  ١إضــافة  ١٣٤/١٧ت
وهي خطة تمضي قدمًا باالستراتيجية العالمية لألمين العام لألمم المتحدة بشـأن صـحة المـرأة  – التي ُيمكن تالفيها

  والطفل عن طريق تحديد اإلجراءات الكفيلة بتحسين فرص البقاء على قيد الحياة والصحة والتنمية.
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  ٢٠١٥الصحة في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 
  

، ســتوفر األمانـة بيانـًا موحـدًا بــاإلجراءات المتخـذة حتـى اآلن وكـذلك بالمناقشــات ١١-٦٦ج ص عتماشـيًا مـع القـرار 
الصــحة فـــي خطـــة األمـــم المتحـــدة للتنميـــة لمـــا بعـــد بشـــأن  ٢٠١٣التــي أجرتهـــا اللجـــان اإلقليميـــة للمنظمـــة فـــي عـــام 

  . ٢٠١٥ عام
  
العمـــل المتعـــدد القطاعـــات مـــن أجـــل اتبـــاع نهـــج يمتـــد طيلـــة العمـــر للتمتـــع بالصـــحة فـــي مرحلـــة   ٢-٨

  الشيخوخة
  

إلى اسـتجابة عالميـة مناسـبة فـي مجـال ُيبّين التقرير التحديات والفرص المرتبطة بشيخوخة السكان واالفتقار الراهن 
الصحة العمومية. ولن يحتاج العمل الفّعال إلى مراعاة التغّيرات الديمغرافية فحسب وٕانما أيضًا التغّيرات المصاحبة 

 ثمـة اقتراحـات سـُتعرض و لها في المحددات االجتماعية والعالقات المتبادلة مع سائر االتجاهات العالميـة الرئيسـية. 
  .بشأن العمل
 
٣-٨    

  
  ،بند من جدول األعمال) حذف ١(١٣٣م ت المقرر اإلجرائيفي 

  قّرر المجلس التنفيذي ما يلي:
  من جدول أعماله المؤقت؛ ٣-٦أن يحذف البند   )١(
أن يطلب من المدير العام أن يعقد مشاورات غير رسمية مع الدول األعضـاء مـن جميـع األقـاليم   )٢(

  بقصد التوصل إلى توافق في اآلراء حول عنوان ذلك البند ومضمونه؛
ُيــدرج بنــدًا غيــر معنــون فــي مســودة جــدول األعمــال المؤقــت لــدورة المجلــس التنفيــذي الرابعــة  أن  )٣(

والثالثـــين بعـــد المائـــة وحاشـــية تشـــير إلـــى هـــذا المقـــرر اإلجرائـــي، بنـــاًء علـــى الفهـــم القائـــل إن عنـــوان البنـــد 
  .ومضمونه النهائيين سيجسدان حصيلة المشاورات غير الرسمية التي يعقدها المدير العام

  
  التصدي للتحديات العالمية المتعلقة بالعنف، وخصوصًا العنف ضد النساء والفتيات  ٤-٨

  
علــى طلــب الــدول األعضــاء، تســليمًا منهــا بمــا لــوزارات الصــحة الوطنيــة ومجتمــع الصــحة العموميــة مــن دور  بنــاءً 

حاسم في الدعوة إلى العمل المتعدد القطاعات وتشـجيعه وتوجيهـه مـن أجـل الوقايـة مـن العنـف والتخفيـف مـن آثـاره 
العنــف ضــد النســاء، ســوف تــوّفر األمانــة علــى المســتويين العــالمي والــوطني؛ والــدعوات المتكــررة إلــى القضــاء علــى 

مــوجزًا لحالــة العمــل الراهنــة فــي هــذا المجــال وبيانــًا باالحتياجــات الُمقبلــة. والمجلــس مــدعو لإلحاطــة علمــًا بــالتقرير 
  وتوفير المزيد من اإلرشادات.

  
  ٢المدونة الدولية لقواعد السلوك الخاصة بإدارة مبيدات اآلفات  ٥-٨

  
على طلب مدير عام منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، ومن أجل إكمال عملية إصدار التقرير المشترك  بناءً 

لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، فإن المجلس مدعو 
  .بإدارة مبيدات اآلفاتالمدونة الدولية لقواعد السلوك الخاصة لإلحاطة علمًا ب



  EB134/1 (annotated)    )المشروح( ١٣٤/١ت  م

5 

اآلثـار الصــحية العموميــة المترتبــة علــى التعـرض للزئبــق ومركباتــه: دور منظمــة الصــحة العالميــة   ٦-٨
  ووزارات الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا

  
اتفاقيــة علــى طلــب الــدول األعضــاء، تــوّفر األمانــة معلومــات عــن اآلثــار الواقعــة علــى الصــحة العموميــة جــراء  بنــاءً 

ميناماتا بشأن الزئبق وكذلك عن مواد كيميائية أخرى مثيـرة لقلـق كبيـر فـي مجـال الصـحة العموميـة. واالتفاقيـة هـي 
 علمـاً مجلس مـدعو لإلحاطـة ) مكّرسة للجوانب الصحية. وال١٦أول اتفاق بيئي متعدد األطراف يشمل مادة (المادة 

  .بالتقرير
  
  الُنظم الصحية  -٩

  
  التقليدي (الشعبي)  الطب  ١-٩

  
مــن خــالل المشــاورات  ٢٠٢٣-٢٠١٤للفتــرة  (الشــعبي) تــم إعــداد اســتراتيجية عالميــة محدَّثــة بشــأن الطــب التقليــدي

باالستناد إلى التقدم الذي أحرزته البلدان والتحديات التي استجدت فـي الوقـت الحاضـر فـي مجـال الطـب و الموسَّعة 
  .١٣-٦٢ج ص عوبما يتماشى مع القرار  (الشعبي) التقليدي

  
 المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة  ٢-٩

  
المــــزورة/ ليــــة الــــدول األعضــــاء بشــــأن المنتجــــات الطبيـــــة المتدنيـــــة النوعيـــــة/ االجتمــــاع الثــــاني آلمــــن المقــــرر عقــــد 

تقريـر  ةالعام ةحيل المدير ت. وس٢٠١٣تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٩-٢٨المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة، في 
  االجتماع إلى المجلس.

  
 متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير  ٣-٩

  
ة خطــة عمــل اســتراتيجية ترمــي إلــى تحســين الرصــد والتنســيق اعتمــدت جمعيــة الصــح ٢٢-٦٦ج ص عفــي القــرار 

وضمان استدامة تمويل أنشطة البحث والتطوير في مجال الصحة تمشيًا مع االسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين 
بشأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة. ويقـدم تقريـر األمانـة حصـائل اسـتعراض آليـات التنسـيق الراهنـة 

تقيـــيم اآلليـــات التــي يمكـــن اســـتخدامها إلدارة المســـاهمات الطوعيــة الداعمـــة للبحـــث والتطـــوير فـــي المعلومــات عـــن و 
مجال الصحة. كما يشير التقريـر إلـى التقـدم الُمحـرز فـي إنشـاء مرصـد صـحي عـالمي للبحـث والتطـوير فـي مجـال 

والتطـوير فـي مجـال الصـحة. والمجلـس الصحة داخـل األمانـة مـن أجـل رصـد وتحليـل المعلومـات المتعلقـة بالبحـث 
  المزيد من اإلرشادات بشأن التوجهات واألنشطة االستراتيجية المستقبلية. وتوفيربالتقرير  علماً  مدعو إلى اإلحاطة

  
في تقرير ثاٍن تقريـر االجتمـاع االستشـاري التقنـي الـذي يقتـرح بعـض المشـاريع اإليضـاحية  ةالعام ةعرض المدير توس

  الخاصة بالبحث والتطوير في مجال الصحة، لكي ينظر فيه المجلس.
  

 تعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر العالج المتكامل طيلة العمر  ٤-٩
  

للحالة الراهنة للرعايـة الُملطفـة علـى صـعيد العـالم، والتـدابير تحليل  عرضبناًء على طلب إحدى الدول األعضاء، يُ 
  الحاسمة األهمية الالزمة لتطوير الرعاية الملطِّفة من خالل نهج الصحة العمومية.
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  التنظيمية النظمتعزيز   ٥-٩
  

 وتحسـينالقـدرات التنظيميـة الوطنيـة  تعزيـزتحليل عن الحاجـة إلـى  عرضبناًء على طلب إحدى الدول األعضاء، يُ 
التعـــاون التنظيمـــي والتواصـــل عبـــر الشـــبكات علـــى الصـــعيد دون اإلقليمـــي واإلقليمـــي والعـــالمي. ويجـــري اســـتطالع 

  التحديات والحلول.
  

  التدخالت والتكنولوجيات الصحية دعمًا للتغطية الصحية الشاملةتقييم   ٦-٩
  

إحــدى الــدول األعضــاء، تقــدم األمانــة توضــيحًا للــدور الــذي يلعبــه تقيــيم التــدخالت والتكنولوجيــات  بنــاًء علــى طلــب
صـحية، الصحية في تعزيز قدرة الدول األعضاء على اتخاذ القرارات بشـأن تمويـل تكنولوجيـات وتـدخالت الرعايـة ال

وتحديــد األولويــات فــي تمويــل الــُنظم الصــحية فــي اإلطــار األعــم للعمــل صــوب تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة. 
ويجري استطالع الحالة الراهنة والحاجة إلى تحسـين عمليـات تحديـد األولويـات وصـنع القـرار المسـندة بالبيِّنـات فـي 

  مجال الصحة.
  

  إتاحة األدوية األساسية  ٧-٩
  

بنـاًء علـى طلــب إحـدى الــدول األعضـاء، يجــري بحـث الحالـة الراهنــة إلتاحـة األدويــة األساسـية علــى صـعيد العــالم، 
فيما يتعلق باألهداف اإلنمائية لأللفية وبالعمل الجاري بشأن األمراض غير السارية سواًء بسواء؛ وتحليل التحـديات 

دة إتاحـة األدويـة األساسـية دعمـًا لتحقيـق التغطيـة الصـحية التي واجهت البلدان والدروس المسـتفادة مـن محاولـة زيـا
الشاملة، واألساليب التي طبقت بها البلدان مفهـوم األدويـة األساسـية؛ وتحديـد أفضـل الممارسـات فـي مجـال التوسـع 

 في إتاحة األدوية األساسية.
  

  التأهب والترصد واالستجابة  -١٠
  

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١-١٠
  

  التقارير عن التقدم الُمحرز من قبل الدول األطراف واألمانة. ةالعام ةقدم المدير ت ٢٣-٦٥ج ص عوفقًا للقرار 
  

  التأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى   ٢-١٠
  

إلـــى  وفقـــًا لألحكـــام الـــواردة فـــي اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لألنفلـــونزا الجائحـــة لتبـــادل فيروســـات األنفلـــونزا والتوصـــل
مـا في ٢٠١٣تقريـرًا إلـى المجلـس عـن توزيـع مسـاهمة الشـراكات لعـام  ةالعامـ ةقـدم المـدير تاللقاحات والفوائد األخـرى، 

النقـــاط الرئيســـية التــي ناقشـــها الفريـــق االستشـــاري  لخـــصم ةالعامــ ةحيـــل المـــدير تبــين الشـــركات. وفضـــًال عــن ذلـــك، 
لسـنوي وموجز التقرير ا ٢٠١٣المعني بالتأهب لألنفلونزا الجائحة في اجتماعه الذي ُعقد في تشرين األول/ أكتوبر 

  الثاني للفريق، إلى المجلس لإلفادة.
  

 استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري  ٣-١٠
  

علـــى طلـــب جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الرابعـــة والســـتين تقـــدم األمانـــة التقريـــر الكامـــل للجنـــة االستشـــارية التابعـــة  بنـــاءً 
. ٢٠١٣للمنظمـــة والمعنيـــة ببحـــوث فيـــروس الجـــدري، التـــي عقـــدت اجتماعهـــا الخـــامس عشـــر فـــي أيلـــول/ ســـبتمبر 

، والبحـــــوث المنفَّـــــذة ســــتودعينالمويجمــــع التقريـــــر بــــين االســـــتعراض الســــنوي لمخزونـــــات الفيـــــروس الموجــــودة فـــــي 
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والمقترحات المقدمة مع مراعاة البحوث التي ُأجريت خالل السنوات الثالث الماضية، والحاجة إلى فيروس الجـدري 
إلجراء المزيد مـن البحـوث بشـأن تـدابير الصـحة العموميـة. وفضـًال عـن ذلـك سـيقدَّم تقريـر فريـق الخبـراء المسـتقلين 

ض برنــامج بحــوث الجــدري، الــذي اجتمــع مجــددًا مــن أجــل النظــر فــي توصــيات اللجنــة االستشــاري المعنــي باســتعرا
  .وقراراتها

  
 شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  ٤-١٠

  
يـــوجز التقريـــر أوجـــه التقـــدم الُمحـــرز والمخـــاطر المتعلقـــة بتنفيـــذ أهـــداف الخطـــة الجديـــدة الخاصـــة بالشـــوط األخيـــر 

  .٢٠١٤شلل األطفال، ويقدم لمحة عامة عن األولويات البرمجية وأولويات إدارة المخاطر في عام ال الستئص
  

 التهاب الكبد  ٥-١٠
  

يوضــح التقريــر الحالــة الوبائيــة الراهنــة اللتهــاب الكبــد الفيروســي، والتحــديات المطروحــة، وأوجــه االســتجابة المتوقعــة 
  الكبد الفيروسي. من أجل تحسين صحة المرضى المصابين بالتهاب

  
 مقاومة مضادات الميكروبات  ٦-١٠

  
نظرًا للخطـر الـذي تمثلـه المقاومـة المتناميـة لمضـادات الميكروبـات علـى اسـتدامة مكافحـة الصـحة العموميـة للعديـد 

قتصــادية والتكــاليف االقتصــادية المتعلقــة مــن األمــراض المعديــة علــى المــدى الطويــل، وارتفــاع التكــاليف الصــحية اال
بهـــا، تقـــدم األمانـــة الخطـــوط العريضـــة للحالـــة الراهنـــة، واالســـتجابة، والحاجـــة إلـــى المزيـــد مـــن العمـــل علـــى الصـــعيد 

  العالمي.
  

  والقانونيةوالمالية الشؤون اإلدارية   -١١
  

 التقييم  ١-١١
  

-٢٠١٤األمانــة تقريــرًا عــن التقيــيم المحــدَّث وخطــة العمــل المقترحــة للتقيــيم علــى صــعيد المنظمــة فــي الفتــرة  تقــدم
  ).١(١٣١م تعمًال بالوالية الواردة في المقرر اإلجرائي  ٢٠١٥

  
 تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي  ٢-١١

  
يق علــى التعــديالت ذات الطــابع اإلنشــائي التــي ، المجلــس التنفيــذي مــدعو إلــى التصــد٣-٦٦ج ص ععمــًال بــالقرار 

التـي اتُفـق علـى إدخالهـا أدخلتها المديرة العامة على القاعدة الثالثة من النظـام المـالي، بغيـة مواءمتـه مـع التغييـرات 
  الالئحة المالية. على

  
  عن استراتيجية تجديد مباني جنيف أحدث المعلوماتالعقارات:   ٣-١١

  
محدَّثة عن التقدم الُمحرز في وضع استراتيجية التجديـد الشـاملة. وسـينبغي إجـراء المزيـد مـن  يقدم التقرير معلومات

  الدراسات من أجل تقديم الخطط التي تم التحقق منها وتحديد التكاليف المتوقعة لالستراتيجية المقترحة.
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 الصحية المستضافةالشراكات   ٤-١١
  

) طلــب المجلــس التنفيــذي إلــى لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس ١٠(١٣٢م تفــي المقــرر اإلجرائــي 
التنفيذي أن تكفل استعراض ترتيبات الشـراكات الصـحية المستضـافة بانتظـام علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة وفـي 

تحســـين الحصـــائل الصـــحية، وتفاعـــل المنظمـــة مـــع آحـــاد الشـــراكات الوقـــت المناســـب فيمـــا يتعلـــق بمســـاهماتها فـــي 
  المستضافة، ومواءمة عملها مع عمل المنظمة.

  
 متابعة تقرير الفريق العامل المعني بانتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ٥-١١

  
وصـــفًا مجمعـــًا للعمليـــة اإلجماليـــة النتخـــاب المـــدير العـــام فـــي  ةالعامـــ ةالمـــدير قـــدم ت، ١٨-٦٦ج ص ععمـــًال بـــالقرار 

المجلـــس مـــدعو إلـــى و  مســـّودة وثيقـــة مرجعيـــة وحيـــدة لكـــي تنظـــر فيهـــا جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتين.
  اإلحاطة علمًا بالتقرير.

  
  تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٦-١١
  

  الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية اللجنة  •
  

ســيتلقى المجلــس خــالل انعقــاد دورتــه تقريــر اللجنــة الدائمــة المعنيــة بالمنظمــات غيــر الحكوميــة، الــذي يحتــوي، بــين 
جملة أمور، علـى توصـيات اللجنـة بشـأن الطلبـات المقدمـة مـن المنظمـات للـدخول فـي عالقـات رسـمية مـع منظمـة 

عراض التعاون بين المنظمة وثلث المنظمـات التـي أقامـت عالقـات رسـمية معهـا خـالل الفتـرة الصحة العالمية، واست
٢٠١٣-٢٠١١.  

  
 المؤسسات والجوائز  •

  
، وهــي كالتــالي: المنحــة ٢٠١٤ســينظر المجلــس فــي تقــارير هيئــات اختيــار الفــائزين بــالجوائز التــي ســتمنح فــي عــام 

زة مؤسســة ساســاكاوا التذكاريــة للصــحة، وجــائزة مؤسســة ، وجــائلمؤسســة إحســان دغرمجــي لصــحة األســرةالدراســية 
ووك  -اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة للصـــحة، والمنحـــة الدراســـية لمؤسســـة جـــاك بـــاريزو، وجـــائزة الـــدكتور لـــي جونـــغ 

  التذكارية للصحة العمومية. والمجلس مدعو إلى اعتماد تقرير لجنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة.
  

لمؤقــت لجمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتين وموعــد ومكــان دورة المجلــس جــدول األعمــال ا  ٧-١١
 التنفيذي الخامسة والثالثين بعد المائة

  
  شؤون العاملين  -١٢

  
  تعيين المدير اإلقليمي لجنوب شرق آسيا  ١-١٢

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

  
 تعيين المدير اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ  ٢-١٢

  
  تتضمن الوثيقة المقترح المقدم من اللجنة اإلقليمية إلى المجلس بشأن تعيين المدير اإلقليمي.
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  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٣-١٢
  

  الموارد البشرية  ٤-١٢
  

البشرية الذي يوضح أحدث التطورات واإلنجازات في منظمة الصحة العالمية.  ُيعرض التقرير السنوي بشأن الموارد
، بوصـــفها نبــذة عـــن ٢٠١٣تمــوز/ يوليــو  ٣١ويقــدم إضــافة إلـــى ذلــك إحصـــاءات عــن حالــة المـــالك الــوظيفي فـــي 

التقريـــر الختـــامي الـــذي ســـيعرض علـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتين. ويشـــتمل التقريـــر أيضـــًا علـــى 
  ومات عن حالة المالك الوظيفي فيما يتعلق بالعاملين في مجال استئصال شلل األطفال. معل
  

  وستقدَّم وثيقة إضافية توضح استراتيجية الموارد البشرية الجديدة الخاصة بالمنظمة.
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٥-١٢
  

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

  
  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين   ٦-١٢

  
 ٢-١٢على الئحة الموظفين مقدمة كي يصادق عليهـا المجلـس وفقـًا للمـادة  ةالعام ةها المدير تالتعديالت التي أدخل

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

  
  مسائل للعلم  -١٣

  
  تقارير الهيئات االستشارية  ١-١٣

  
 لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  •

  
لنظـــر المجلـــس تقريـــرًا عـــن  ةالعامـــ ةقـــدم المـــدير تفرقـــة ولجـــان الخبـــراء االستشـــاريين مـــن الئحـــة أ ٢٣-٤وفقـــًا للمـــادة 

اجتماعــات لجــان الخبــراء ومجموعــات الدراســة، بمــا فــي ذلــك ملخــص للتوصــيات الــواردة فــي تقــارير لجــان الخبــراء 
  نظمة.والمالحظات الخاصة بمدى أهميتها بالنسبة إلى سياسات الصحة العمومية وآثارها على برامج الم

  
  التقارير المرحلية  ٢-١٣

  
فيما يلي تجميع بحسب الفئة لمختلف التقارير التـي تسـتجيب لطلبـات الحصـول علـى معلومـات عـن التقـدم الُمحـرز 

  في تنفيذ القرارات المعتمدة سابقًا:
  

  األمراض السارية
  

-٢٠١١رة بشـأن األيـدز والعـدوى بفيروسـه فـي الفتـ لقطاع الصحة االستراتيجية العالمية  ألف:
  )١٤-٦٤ع  ص  ج(القرار  ٢٠١٥

  
  )١٦-٦٤ع  ص  جاستئصال داء التنينات (القرار   باء:
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  األمراض غير السارية
  

  )٢٧-٦٤ع  ص  ج(القرار  وقاية األطفال من اإلصابات  جيم:
  

  تعزيز الصحة طيلة العمر
  

اإلنمائية  الصحة اإلنجابية: مسّودة استراتيجية تسريع التقدم نحو بلوغ األهداف والمرامي  دال:
  )١٢-٥٧ع  ص  ج(القرار  الدولية

  
  )١٦-٦١ع  ص  ج(القرار  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية  هاء:

  
  )٢٨-٦٤ع  ص  جالشباب والمخاطر الصحية (القرار   واو:

  
ـــذ توصـــيات لجنـــة األمـــم المتحـــدة المعنيـــة بالســـلع الُمنقـــذة ألرواح النســـاء واألطفـــال   زاي: تنفي

  )٧-٦٦ع  ص  ج(القرار 
  

  )٥ق١٢٤م تتغير المناخ والصحة (القرار   حاء:
  

  الُنظم الصحية
  

 االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة  طاء:
  )١٦-٦٢ع  ص  ج(القرار 

  )١٢-٦٣ع  ص  ج(القرار  توافر منتجات الدم ومأمونيتها وجودتها  ياء:
  

  )٢٢-٦٣ع  ص  جزرع األعضاء والُنسج البشرية (القرار   كاف:
  

  استراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن البحوث من أجل الصحة  الم:
  

  التأهب والترصد واالستجابة
  

اســتجابة منظمــة الصــحة العالميــة، ودورهــا بصــفتها قائــد مجموعــة الصــحة، فــي مجــال   ميم:
  )٢٠-٦٥ع  ص  ج(القرار  اإلنسانية تلبية الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ

  
  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية

  
  )١٢-٦١ج ص عالتعددية اللغوية: تنفيذ خطة العمل (القرار   نون:

  
  اختتام أعمال الدورة  -١٤

  
  ملحوظة:

  
مـــن النظـــام الـــداخلي للمجلـــس التنفيـــذي، قـــدم أعضـــاء مكتـــب المجلـــس فـــي إطـــار  ٨ألحكـــام المـــادة  طبقـــاً   -١

دة جــدول  ٢٠١٣أيلــول/ ســبتمبر  ١٩المشــاورة التــي عقــدوها مــع المــديرة العامــة فــي  التوصــيات التاليــة بشــأن مســوَّ
  ء تعليقاتها عليها.إلبدا ٢٠١٣حزيران/ يونيو  ٢٧األعمال المؤقت التي ُأحيلت إلى الدول األعضاء في 
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  ُيدرج تحت الباب المعنون "تعزيز الصحة طيلة العمر" ثالثة بنود جديدة، وهي:
 التصدي للتحديات العالمية المتعلقة بالعنف، وخصوصًا العنف ضد النساء والفتيات  
 المدونة الدولية لقواعد السلوك الخاصة بإدارة مبيدات اآلفات  
  اآلثــار الصــحية العموميــة المترتبــة علــى التعــرض للزئبــق ومركباتــه: دور منظمــة الصــحة العالميــة ووزارات

  الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا
  
  ُيدرج تحت الباب المعنون "الُنظم الصحية" ثالثة بنود جديدة، وهي:و 

 تعزيز النظم التنظيمية  
 دعمًا للتغطية الصحية الشاملة تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية  
 إتاحة األدوية األساسية  

  
ــًا للمــادة   -٢ مــن النظــام الــداخلي للمجلــس  ٨وفيمــا يلــي توصــيات قــّدمهما أيضــًا أعضــاء مكتــب المجلــس طبق

  التنفيذي:
  فيما يتعلق بالبند الذي اقترحته إحدى الدول األعضاء بشأن "تعزيز الصحة واإلنصـاف فـي مجـال الصـحة

مــن خــالل العمــل المســتدام علــى صــعيد الحكومــات"، رأى أعضــاء المكتــب أن اإلشــارة إلــى بيــان هلســنكي 
 الخــاصبشــأن دمــج الصــحة فــي جميــع السياســات ومناقشــة الموضــوع يمكــن أن يجيئــا فــي ســياق التقريــر 

دة برنــامج العمـــل المؤقــت للـــدورة  ٢٠١٥الصــحة فــي خطـــة التنميــة لمـــا بعــد عــام ب الُمـــدرج حاليــًا فـــي مســوَّ
إرجـاؤه الرابعة والثالثين بعد المائة. وٕاذا ما اتضحت الحاجة إلى تناول هـذا البنـد بمزيـد مـن البحـث، يمكـن 

. وبنــاًء علــى ذلــك ٢٠١٤فــي أيــار/ مــايو  التــي ســُتعقددورة المجلــس الخامســة والثالثــين بعــد المائــة  حتــى
  ُطلب إلى األمانة جمع المزيد من المعلومات.

  يؤجــل البنــد الجديــد الــذي اقترحتــه إحــدى الــدول األعضــاء بشــأن "مواجهــة التحــدي الخــاص بــالقوى العاملــة
خامســة الصـحية: حصــائل المنتــدى العـالمي الثالــث المعنــي بـالموارد البشــرية الصــحية" إلـى دورة المجلــس ال

  والثالثين بعد المائة.
  
  

=     =     =  


