
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  )المشروح (١١٦/١م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٥ مارس/ آذار ٣١   عشرة بعد المائةالسادسةالدورة 
  EB116/1 (annotated)  ٢٠٠٥ مايو/ أيار ٢٨-٢٦جنيف، 

  
  
  
  

  جدول األعمال المؤقت
  )المشروح(

  
  

   األعمالافتتاح أعمال الدورة وإقرار جدول  -١
  
  انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقرر  -٢
  
  حصيلة جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين  -٣
  
  المسائل التقنية والصحية  -٤
  

  مكافحة األمراض الوراثية  ١-٤
  

ويتضمن التقرير المقدم معلومات عن تأثير االضطرابات الوراثيـة علـى           . طلبت دولة عضو إدراج هذا البند     
  . والوفيات في العالم، ويبرز دور الخدمات الوراثية في تحسين الصحة عالمياًالمراضة 

  
  التجارة الدولية والصحة  ٢-٤

  
وتبين الوثيقة المقدمة الجهود الجارية بالتعـاون مـع المنظمـات الدوليـة     . طلبت دولة عضو إدراج هذا البند 

رة الدول األعضاء على التعامل مع تأثيرات       األخرى إلنتاج المعارف ولتطوير األدوات واإلرشاد، ولتعزيز قد       
   .قواعد التجارة الدولية

  
  التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه  ٣-٤

  
ويبين التقرير الجهود الرامية إلى دمج التغذية في إطار اسـتجابة شـاملة             . طلبت دولة عضو إدراج هذا البند     

  ". ٥ قبل ٣"لأليدز والعدوى بفيروسه وفي توسيع مبادرة 
  

إدراج المنظور المتعلق بنوع الجنس فـي صـلب سياسـات           : نوع الجنس والمرأة والصحة     ٤-٤
  المنظمة وبرامجها

  
بيجنـغ،  (ففي الذكرى العاشرة النعقاد المؤتمر العالمي الرابع بشأن المرأة          . طلبت دولة عضو إدراج هذا البند     

اقية والتدابير المقترحة لمواجهة أشـكال      تلخص الوثيقة المنجزات الحالية والتحديات الب     ) ١٩٩٥سبتمبر  / أيلول
 الحاجة إلى استراتيجية     في ، وتنظر ل والنساء وبين الفتيان والفتيات    عدم اإلنصاف في مجال الصحة بين الرجا      

  .وخطة عمل للمنظمة
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  المسائل اإلدارية والمالية  -٥
  

  المبادئ التوجيهية بشأن مخصصات الموارد االستراتيجية  ١-٥
  

للتخـصيص   ، تعرض الوثيقـة مـشروع مبـادئ توجيهيـة         )١٠(٥٧ج ص ع  معية الصحة   استجابة لمقرر ج  
  .االستراتيجي للموارد عبر المنظمة حتى يبحثها المجلس التنفيذي بحثاً مستفيضاً

  
  المكاتب القطرية التابعة للمنظمة والتركيز على البلدان  ٢-٥

  
ورة المجلس التنفيذي الخامسة عـشرة بعـد        هذا البند، الذي طلبت دولة عضو إدراجه، أرجئ النظر فيه من د           

وتلقي الوثيقة الضوء على اإلنجازات في تعزيز وجود المنظمـة          . المائة إلى دورته السادسة عشرة بعد المائة      
  . على المستوى القطري، وتحدد التحديات الباقية

  
  عضوية لجنة البرنامج والميزانية واإلدراة: اللجان التابعة للمجلس التنفيذي  ٣-٥

  
  الدورات القادمة للمجلس التنفيذي وجمعية الصحة  ٤-٥

  
  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  -٦
  
  مسائل للعلم  -٧
  

 بشأن استجابة الصحة العمومية على النطاق العالمي للحـدوث          ١٦-٥٥ج ص ع  تنفيذ القرار     ١-٧
لوجية والكيميائية أو المـواد النوويـة       الطبيعي أو اإلطالق العرضي واالستخدام المتعمد للعوامل البيو       

  اإلشعاعية التي تؤثر على الصحة
  

ويبين التقرير المقدم بهذا الشأن األنشطة المـضطلع بهـا لتحـسين إدارة             . طلبت دولة عضو إدراج هذا البند     
المخاطر التي تتهدد الصحة العمومية والناجمة عن تسرب طبيعي أو إطـالق عرضـي أو متعمـد لعوامـل                   

تعزيز التأهب واالستجابة عالمياً؛    : في أربعة من مجاالت األولوية    مواد نووية إشعاعية    ية وكيميائية أو    بيولوج
وتوفير األدوات لتعزيز التأهب على الصعيد الوطني؛ وإصدار توجيهات دولية ومعلومات تقنية؛ وتقييم أنشطة              

  .استحداث أدوات جديدة
  

  تقرير مرحلي: الفكرية واالبتكار والصحة العموميةلجنة المنظمة المعنية بحقوق الملكية   ٢-٧
  

تتضمن الوثيقة تقريراً عن أنشطة اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العموميـة، التـي                
 لجمع البيانات والمقترحات من مختلف الجهـات الفاعلـة المعنيـة وإلجـراء تحليـل                ٢٠٠٤أنشئت في عام    

 آليات التمويل والحفز المالئمة الستحداث أدوية جديدة ومنتجـات أخـرى لمكافحـة              للموضوع، بما في ذلك   
  .األمراض التي تؤثر على البلدان النامية بشكل غير متناسب
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  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  ٣-٧
  

جـان  عمالً باللوائح الخاصة بمجموعات ولجان الخبراء االستشاريين، هناك تقرير مقدم بـشأن اجتماعـات ل              
الخبراء ومجموعات الدراسة، ويتضمن ملخصاً للتوصيات الواردة في تقارير لجان الخبراء وتعليقـات بـشأن               

  .أهميتها لسياسات الصحة العمومية وما لها من آثار على برامج المنظمة
  
  اختتام أعمال الدورة  -٨
  

 مـن النظـام     ٨ للمادة    وفقاً ١لدى المشاورة التي عقدت بين المدير العام وأعضاء المكتب،          مالحظة
تم تغطية بند حول الصحة اإلنجابية والتنمية       لس التنفيذي، تم االتفاق على أن ت      الداخلي للمج 

االقتصادية الوطنية، طلبت دولة عضو إدراجه، في التقرير الخاص بتنفيـذ االسـتراتيجية             
دوليـة ذات   الرامية إلى تسريع التقدم المحرز صوب بلوغ األهداف والغايـات اإلنمائيـة ال            

الصلة بالصحة اإلنجابية والذي سيقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته السابعة عشرة بعـد              
  .١٢-٥٧ج ص عالمائة وذلك عمالً بأحكام القرار 

  
  
  

=     =     =  

                                                           
 .٢٠٠٥مارس /  آذار٢٣   ١


