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  EB122/1 (Annotated)  ٢٠٠٨ يناير / كانون الثاني ٢٦-٢١جنيف، 

  
  
  
  

  )المشروح (جدول األعمال المؤقت
  
  

  
  الافتتاح أعمال الدورة وإقرار جدول األعم  -١

  
  تقرير المديرة العامة  -٢

  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٣

  
سيتلقى المجلس، لدى افتتاح أعمال دورته، تقرير االجتماع السابع للجنة البرنامج والميزانيـة واإلدارة الـذي                

  .سينعقد أثناء األسبوع السابق
  

  المسائل التقنية والصحية  -٤
  
  تغير المناخ والصحة  ١-٤
  

ويلخص التقرير تزايد حجم البينات التي تشير إلى أن تغير المنـاخ يمثـل        . بند اقترحته إحدى الدول األعضاء    
ويورد التقرير مقترحاً أبدته المنظمة ويقضي بوضع إطار عالمي لحماية الـصحة  . خطراً يتهدد األمن الصحي   

سيقوم اإلطار على الوظائف الراهنة وذلك بهدف تحسين الوضع الحالي          و. من اآلثار الناجمة عن تغير المناخ     
  .للصحة العمومية والحد من االستضعاف إزاء آثار تغير المناخ في المستقبل

  
تبادل فيروسات األنفلونزا وإتاحة فرص الحصول علـى        : التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة     ٢-٤

  اللقاحات وما إلى ذلك من الفوائد
  

تبـادل فيروسـات    :  الوثيقة تقرير االجتماع الحكومي الدولي المعني بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة          تورد
  .٢٠٠٧نوفمبر / األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى والمزمع عقده في تشرين الثاني

  
  ستئصالآلية للسيطرة على المخاطر المحتملة المحدقة بعملية اال: شلل األطفال  ٣-٤
  

أحرزته المبادرة المكثفة الرامية إلى استئصال شلل األطفـال فـي ضـوء             يذكر التقرير في إيجاز التقدم الذي       
وتأتي . ٢٠٠٧فبراير / المؤشرات الجديدة التي وضعت إبان مشاورة عاجلة عقدها أصحاب المصلحة في شباط    

السنجابية البري المتبقي، فضالً عن الخيـارات       مجملة في ذلك التقرير األولويات المتعلقة بقطع سراية فيروس          
 الدولي الالزم من أجل الحد إلى أقصى درجة مـن المخـاطر المحتملـة               اإلطارفي ما يخص التفاوض حول      

  .الناجمة عن شلل األطفال في فترة ما بعد االستئصال
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  استئصال داء التنينات  ٤-٤
  

لتقدم المحرز صوب استئصال داء التنينات ويتعرف إلـى         ويورد التقرير ا  . بند اقترحته إحدى الدول األعضاء    
كما يورد مجمل الجهود اإلضافية المقترحة والالزمة للتعجيل بخطـى التقـدم            . العقبات المتبقية في هذا الصدد    

نحو بلوغ ذلك المرمى في البلدان الثالثة التي التزال تنوء بعبء المرض الفادح وفي البلدان الستة التي يظـل                   
  .لك العبء منخفضاًفيها ذ

  
  )٢٠٠٥(تطبيق أحكام اللوائح الصحية الدولية   ٥-٤

  
ذلك علـى  كويشتمل .  الملحق بها٩والمرفق ) ٢٠٠٥(يورد التقرير حالة تطبيق أحكام اللوائح الصحية الدولية      

مشروع قرار يقترح وضع جدول زمني في ما يخص اإلبالغ في المستقبل بشأن عملية التنفيذ، واالسـتعراض                 
  . وتقييم ذلك٢األول لعمل اللوائح واالستعراض األول لعمل المرفق 

  
  تنفيذ االستراتيجية العالمية: توقي ومكافحة األمراض غير السارية  ٦-٤
  

يورد التقرير مسودة خطة عمل لتوقي ومكافحة األمراض غير السارية، نزوالً على الطلـب الـذي ورد فـي      
خطة إطاراً في هذا الصدد بالتركيز على ما للعمل الـذي تقـوم بـه               وتقدم مسودة ال  . ٢٣-٦٠ج ص ع  القرار  

  .المنظمة من أثر، على الصعيد القطري، في مجاالت الدعوة والتخطيط وتعزيز القدرات والرصد والتعاون
  
  استراتيجيات الحد من تعاطي الكحول على نحوٍ ضار  ٧-٤
  

ينـاير  / إطار األجهزة الرئاسية منذ كانون الثـاني      يبين التقرير المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع في          
وسيتم، بشكل منفصل، إبالغ المجلس بحصائل مشاورة غير رسمية من المزمع عقدها فـي كـانون                . ٢٠٠٧
  .٢٠٠٧ديسمبر / األول

  
  صحة المهاجرين  ٨-٤
  

تحركات السكانية  ويستعرض التقرير الجوانب الصحية األبرز والمتعلقة بال      . بند اقترحته إحدى الدول األعضاء    
كما يناقش التقرير المحددات الهامـة      . ويتعرف إلى المبادئ األساسية للصحة العمومية في عالقتها بالمهاجرين        

لصحة المهاجرين وكبرى القضايا الصحية التي تنجم عن الهجرة وما لالعتبارات الخاصة بصحة المهـاجرين               
رير أيضاً السياسات واالستراتيجيات الهامة الرامية إلـى        ويجمل التق . من عواقب على النُظم الصحية الوطنية     

ويشتمل التقرير علـى مـشروع      . تحسين صحة المهاجرين والدور الذي تضطلع به المنظمة في هذا المضمار          
  .قرار

  
   العالميتين وخطة العملاالستراتيجيةمسودة : الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية  ٩-٤
  

الدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكيـة            ير  تورد الوثيقة تقر  
  .٢٠٠٧نوفمبر /  في تشرين الثانيالفكرية الذي عقد في جنيف
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  التكنولوجيات الصحية  ١٠-٤
  

صحية وإدماجها في   يؤكد التقرير على أهمية الشراكات بين األمانة وبين الدول األعضاء بشأن التكنولوجيات ال            
وستركز التوجهات االستراتيجية المجددة على الكيفية التي يمكن بها لألمانة أن تطور وتعـزز              . النُظم الصحية 

األدوات والخدمات من أجل دعم الدول األعضاء على وضع أولوياتها في ما يخـص التكنولوجيـات الطبيـة                  
ومن األنشطة الشاملة في هذا الصدد التحديـد        . تخدام األوفى والسيما المعدات الطبية وانتقائها واستخدامها االس     

  .المسبق لصالحية المعدات الطبية ذات األولوية وإدارة المعلومات في ما يتعلق بالتكنولوجيات
  
  االستراتيجية العالمية في مجال التمنيع  ١١-٤
  

يل انخفاض هام في معدل وفيـات       الذي أحرزته برامج التمنيع، بما في ذلك تسج       يجمل التقرير التقدم الملحوظ     
ويبـين التقريـر كيـف أدت       .  ومعدالت التغطية القياسية وتزايد اإلقبال على تلقي اللقاحات الجديدة         .الحصبة

الموارد الجديدة والشراكات الفعالة وااللتزام الوطني إلى تسهيل تنفيذ البرامج وتكللها بالنجاح حتى في البلـدان            
 ٢٠١٠من أجل بلوغ المرامي المحددة لعام       لتقرير إلى لزوم بذل المزيد من الجهود        ويشير ا . المحدودة الموارد 

 مما يسهم بشكل كبير في تقليص       ،٢٠١٥-٢٠٠٦أو قبل ذلك في إطار الرؤية واالستراتيجية العالميتين للتمنيع          
  .معدل وفيات األطفال دون الخامسة من العمر

  
  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية  ١٢-٤
  

ير التقرير إلى تباطؤ معدل انخفاض تشويه األعضاء التناسلية األنثوية وهو ممارسة لها عواقـب صـحية                 يش
ويبين التقرير ما تقوم به األمانة من عمـل        . وخيمة على الفتيات والنساء وهي انتهاك لحقوقهن ككائنات بشرية        

ذة وهو يقوم على صيغة منقحـة       مع الدول األعضاء ويطرح مشروع قرار يحث على تكثيف اإلجراءات المتخ          
  .١٩٩٧من البيان المشترك بين الوكاالت حول تشويه األعضاء التناسلية األنثوية والصادر في عام 

  
  التحدي الذي تواجهه النُظم الصحية في البلدان النامية: الهجرة الدولية للعاملين الصحيين  ١٣-٤
  

 وأصبحت أمراً أكثر تعقيـداً يمـس المزيـد          ٢٠٠٤ام  لقد زادت هجرة العاملين الصحيين زيادة كبيرة منذ ع        
 ١٩-٥٧ج ص ع   ويبين التقرير األسلوب الـشامل الـذي انتهجتـه األمانـة اسـتجابة للقـرارين              . البلدان من
والبيانات حول هجرة العاملين الصحيين واستنباط اسـتجابات         تحسين المعلومات    وهو يشمل  ١٧-٥٨ع ص جو

  .ولية فعالة وإذكاء الوعي بقضايا القوى العاملة على الصعيد العالميسياسية مبتكرة، وتطوير تدخالت د
  

  المسائل المالية  -٥
  

  ]إن وجدت [ تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي 
  

  المسائل اإلدارية  -٦
  
  المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ١-٦
  

 دورته الحادية والعشرين بعد المائة، الخيارات في         ذلك المجلس التنفيذي في    طلبيستكشف التقرير، المقدم كما     
  .ما يتعلق بالتناوب الجغرافي على منصب المدير العام ويستعرض اآلثار القانونية الناجمة عن ذلك
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عملية إصالح األمم المتحدة ودور منظمة الصحة العالمية في تنسيق أنشطة التنمية التشغيلية               ٢-٦
  على الصعيد القطري

  
 لمساهمة المنظمة في تنفيذ قرار الجمعية العامة لألمم         اً، تقييم ٢٥-٥٨ج ص ع  ير، وفقاً ألحكام القرار     يورد التقر 

 المتعلق بالسياسة العامة حول األنشطة التشغيلية من أجل تطوير منظومة األمم المتحدة فـي               ٥٩/٢٥٠المتحدة  
يجمل التطورات التي طرأت في اآلونة األخيرة في ما يتعلق بمشاركة المنظمة في عملية إصالح               وهو  . البلدان

  .منظومة األمم المتحدة
  
  الشراكات  ٣-٦
  

 وهو يعرض   ،وترتيبات الشراكة ويتولى تقييمها   يعطي التقرير نبذة عامة عن طبيعة مختلف الشراكات الصحية          
كما .  البلدان والجهود المبذولة للتنسيق بينها وتفاعل المنظمة معهاالدروس المستفادة ويفحص أثر الشراكات في

  .يتعرف إلى االتجاهات والقضايا األساسية لمناقشتها
  
  مطبوعات منظمة الصحة العالمية  ٤-٦
  

وافق المجلس، في دورته الحادية والعشرين بعد المائة، على إجراء استعراض آخر أكمل لسياسة المنظمة حول 
  . وقد تم ذلك االستعراض ويبين التقرير في إيجاز أهم التوصيات والتدابير المزمع اتخاذها.المطبوعات
  
   عمل جمعية الصحة أسلوب  ٥-٦
  

يناقش التقرير الطُرق التي يمكن بها مراجعة النظام األساسي إما لجمعية الصحة العالمية أو للمجلس التنفيـذي                 
  .بهدف تبسيط وتحسين عمل هذين الجهازين

  
  تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٦-٦
  

  اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  •
  

مجلس، أثناء دورته، تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية الـذي يتـضمن              سيتلقى ال 
مع جملة أمور منها توصيات اللجنة حول الطلبات التي ترد من المنظمات للدخول في عالقات رسمية                

المنظمة، واستعراض المنظمات غير الحكومية التي تربطها عالقـات رسـمية مؤقتـة بالمنظمـة،               
-٢٠٠٥ثُلث المنظمات ذات العالقات الرسمية بها أثناء الفترة         واستعراض التعاون بين المنظمة وبين      

٢٠٠٧.  
  

  المؤسسات والجوائز  •
  

 من قبل   ٢٠٠٨لجوائز التي ستقدم في عام      سيتولى المجلس استعراض تقارير هيئات اختيار الفائزين با       
مؤسسة ساساكاوا التذكارية للصحة، ومؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للـصحة، ومؤسـسة دولـة              

  .الكويت لتعزيز الصحة كما سيتولى النظر في مقترح بشأن إنشاء جائزة جديدة
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وموعد ومكان انعقـاد دورة     جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الحادية والستين           ٧-٦
  المجلس التنفيذي الثالثة والعشرين بعد المائة

  
  . لجمعية الصحة العالمية الحادية والستينالمؤقتتتضمن الوثيقة الجدول الزمني اليومي 

  
  شؤون العاملين  -٧
  

  تعيين المدير اإلقليمي لألمريكتين  ١-٧
  

  .ة إلى المجلس بشأن تعيين المدير اإلقليميتحتوي الوثيقة على اقتراح تقدمت به اللجنة اإلقليمي
  
  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ٢-٧
  

، لمرتسم مالك المنظمة من الموظفين يعطي       ٢٠٠٧أكتوبر  /  تشرين األول  ٣١إن االستعراض األولي، بتاريخ     
وطول الخدمـة  بيانات عن جملة أمور من بينها توزع الموظفين بحسب نوع الجنس والتمثيل الجغرافي والسن              

كما تسلط الوثيقة الضوء على التقدم المحرز في عدد من المجاالت األساسية لتيـسير إدارة               . وتبديل الموظفين 
/  كـانون األول   ٣١وسيقدم التقرير السنوي الذي يحتوي على بيانـات بتـاريخ           . الموارد البشرية في المنظمة   

  .ين إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والست٢٠٠٧ديسمبر 
  
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٣-٧
  

 من النظـام األساسـي      ١٧يقدم التقرير السنوي للجنة الخدمة المدنية الدولية إلحاطة المجلس علماً وفقاً للمادة             
  .وتلخص هذه الوثيقة العناصر الرئيسية الواردة في تقرير اللجنة. للجنة

  
  الئحة الموظفين موظفين و النظام األساسي للالتصديق على تعديالت  ٤-٧
  

 على الئحة الموظفين على المجلس للتصديق عليها طبقـاً للمـادة            ة العام ة المدير أدخلتهاتطرح التعديالت التي    
  . من النظام األساسي للموظفين٢-١٢

  
  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٥-٧
  

  مسائل للعلم  -٨
  

  تقارير الهيئات االستشارية  ١-٨
  

  اللجنة االستشارية للبحوث الصحية  •
  

يلخص التقرير المناقشات التي دارت في إطار الدورتين السابعة واألربعين والثامنة واألربعين للجنـة              
االستشارية العالمية للبحوث الصحية ويسلط األضواء على العمل الجاري بشأن وضـع اسـتراتيجية              
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ال التحضيرية الخاصة بالمحفل الوزاري العـالمي       تتبعها المنظمة في مجال البحوث الصحية، واألعم      
  .٢٠٠٨نوفمبر / المعني بالبحوث الصحية الذي سينظم في باماكو في تشرين الثاني

  
  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  •
  

 من الئحة مجموعات ولجان الخبراء االستشاريين تقدم المديرة العامة إلـى         ٢٣-٤عمالً بأحكام المادة    
نظر فيه، تقريراً عن اجتماعات لجان الخبراء ومجموعات الدراسة، بمـا فـي ذلـك               المجلس، لكي ي  

ملخص للتوصيات الواردة في تقارير لجان الخبراء ومالحظاتها بشأن مدى أهميتها للسياسات الصحية             
  .العمومية وآثارها بالنسبة إلى برامج المنظمة

  
براء االستشاريين تبلغ اإلضـافة الملحقـة        من الئحة مجموعات ولجان الخ     ٢-٢وعمالً بأحكام المادة    

بالوثيقة المجلس عن إنشاء أو حل مجموعات الخبراء االستشاريين وعن عـضويتها، حتـى كـانون                
  .، كما تورد قائمة باجتماعات لجان الخبراء التي عقدت خالل العام٢٠٠٧ديسمبر / األول

  
  التقارير المرحلية  ٢-٨
  

  )٢-٥٧ع ص جالقرار (يقي مكافحة داء المثقبيات األفر  :ألف  
  

  )٢٧-٥٩ع ص جالقرار (تعزيز التمريض والقبالة   :باء  
  

  )٢٦-٥٩ع ص جالقرار (التجارة الدولية والصحة   :جيم  
  

  )٢٤-٦٠ع ص جالقرار (تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة   :دال
  

  )١-٦٠ع ص جالقرار (تدمير مخزونات فيروس الجدري : استئصال الجدري  :هاء
  

استراتيجية تعجيل التقدم المحرز نحو بلوغ المرامـي واألهـداف          : الصحة اإلنجابية   :واو
  )١٢-٥٧ع ص جالقرار (اإلنمائية الدولية 

  
القـرار  (تقريـر مرحلـي ثنائــي الـسنـوات         : تغذية الرضع وصغار األطفال     :زاي

  )٣٢-٥٨ع ص ج
  

  تنفيذ خطة العمل: التعددية اللغوية  :حاء
  
  رةاختتام أعمال الدو  -٩
  

سـبتمبر  /  أيلـول ٢٠ يوم ة العامةتقدم أعضاء مكتب المجلس، خالل تشاورهم مع المدير         :مالحظة
 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، بالتوصيات التالية فيما يتعلـق           ٨ طبقاً للمادة    ٢٠٠٧
  :بما يلي
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ـ              مسودة جدول األعمال المؤقت     -١ ي  التي أحيلت إلـى الـدول األعـضاء للتعليـق عليهـا ف
  :٢٠٠٧يونيو / حزيران ٢١

  
المـسائل  "تدمير مخزونات فيروس الجدري، مـن       : ، استئصال الجدري  ٣-٤نقل البند     •

  "مسائل للعلم"إلى " قنية والصحيةالت

استراتيجية تعجيل التقدم المحرز نحو بلوغ المرامـي        :  الصحة اإلنجابية  ٧-٤نقل البند     •
  "مسائل للعلم"إلى " قنية والصحيةلتالمسائل ا"واألهداف اإلنمائية الدولية، من 

تقرير مرحلي ثنائي الـسنوات، مـن       :  تغذية الرضع وصغار األطفال    ١٠-٤نقل البند     •
  "مسائل للعلم"إلى " قنية والصحيةالمسائل الت"

  
  : من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي٨بنود اقترحتها دول أعضاء وفقاً ألحكام المادة   -٢

  
  :تالية إلى دورة المجلس التنفيذي الثالثة والعشرين بعد المائةتأجيل البنود ال  •

  األيدز والعدوى بفيروسه والصحة النفسية
  رصد تنفيذ المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة

  زرع األعضاء والنُسج البشرية

  :تأجيل البند التالي إلى دورة المجلس التنفيذي الرابعة والعشرين بعد المائة  •

  آتا- عاماً من صدور إعالن ألما٣٠بعد : عاية الصحية األوليةالر

  :تأجيل البند التالي إلى دورة غير محددة للمجلس  •

  التوزيع الجغرافي العادل لعضوية المجلس التنفيذي
  ١التغيرات الطارئة على أعباء األمراض: استعراض وضع أولويات تخصيص الموارد

توقي ومكافحة األمـراض غيـر      :  الحالي والمعنون  ٦-٤إدراج البند التالي ضمن البند        •
  :تنفيذ االستراتيجية العالمية: السارية

  دعم تنفيذ االستراتيجيات الوطنية: الداء السكري

: توقي ومكافحة األمراض غير الـسارية     "،  ٦-٤اإلبقاء، دون تغيير، على عنواني البند         •
  ".وجيات الصحيةالتكنول "١٠-٤والبند " تنفيذ االستراتيجية العالمية

  
  
  

=     =     =  

                                                           
يتعين توضيح هذه المسألة مع الدولة العضو التي اقترحت البند والنظر فيها في إطار بنـد يتعلـق بتنفيـذ الخطـة        ١

 .٢٠١٣-٢٠٠٨االستراتيجية المتوسطة األجل 


