
  ١٣٩/١٣م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١٥  بعد المائة التاسعة والثالثونالدورة 
    EB139/13  من جدول األعمال المؤقت ١٠البند 

  
  

  
  الدورات القادمة للمجلس التنفيذي 

  جدول األعمال المؤقت لدورة  مسّودةو  وجمعية الصحة
  بعد المائة األربعونالمجلس التنفيذي 

  
  

  تقرير من األمانة
  
  

  بعد المائة األربعوندورة المجلس التنفيذي 
  
مــن دســتور المنظمــة علــى مــا يلــي: "يجتمــع المجلــس مــرتين علــى األقــل فــي الســنة وهــو  ٢٦تــنص المــادة   -١

فـي كـل "مـن النظـام الـداخلي للمجلـس التنفيـذي علـى أن يحـدد المجلـس  ٥يحدد مكـان كـل اجتمـاع". وتـنص المـادة 
  ". دورة موعد ومكان انعقاد دورته التالية

  
ـــــاني ٢٣بعـــــد المائـــــة يـــــوم االثنـــــين الموافـــــق  األربعـــــينوُيقتـــــرح عقـــــد دورة المجلـــــس التنفيـــــذي   -٢  /كـــــانون الث

شــباط/  ١الموافــق األربعــاء واختتامهــا فــي موعــد أقصــاه يــوم  ،فــي مقــر المنظمــة الرئيســي فــي جنيــف ٢٠١٧ ينــاير
والعشــرين للجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس الخــامس عقــد االجتمــاع كــذلك وُيقتــرح . ٢٠١٧فبرايــر 
  .في مقر المنظمة الرئيسي ٢٠١٧ كانون الثاني/ يناير ٢٠-١٨ ، الجمعةاألربعاء إلى يوم يوم  من التنفيذي

  
، تــم )٢٠١٣( ١٨-٦٦ج ص عوبــالنظر إلــى العمليــة الجديــدة النتخــاب المــدير العــام، والتــي حــددها القــرار   -٣

  . للجدول الزمني للمجلس التنفيذي إدراج يوم إضافي
  
 المؤقـت األعمـال جـدول مـن أوليـة نسـخةتـم إعـداد  وبناًء علـى متطلبـات تقـديم التقـارير المكلـف باسـتيفائها  -٤

ــم مســّودة جــدول األعمــال المؤقــت لــدورة  المائــة بعــد األربعــين التنفيــذي المجلــس لــدورة (انظــر الملحــق). وســوف ُتعمَّ
بعد المائة على الدول األعضـاء كـي ينظـروا فيهـا، وذلـك فـي غضـون أربعـة أسـابيع بعـد  األربعينالمجلس التنفيذي 

  .لي للمجلس التنفيذيمن النظام الداخ ٨والثالثين بعد المائة، طبقًا للمادة  التاسعةاختتام الدورة 
  

  السبعون جمعية الصحة العالمية
  
". تجتمـــع جمعيـــة الصـــحة فـــي دورة ســـنوية عاديـــة: "مـــن دســـتور المنظمـــة علـــى مـــا يلـــي ١٣تـــنص المـــادة   -٥
تختار جمعية الصحة في كل دورة سنوية البلـد أو اإلقلـيم الـذي تعقـد فيـه دورتهـا : "على اآلتي ١٤تنص المادة  كما

تاريخ ... يحدد المجلس "من الدستور،  ١٥وعمًال بالمادة ". ويحدد المجلس بعد ذلك مكان االنعقاد. السنوية التالية
) ١٦(٣٠ع  ص  جوقــد طلبــت جمعيــة الصــحة العالميــة الثالثــون فــي مقررهــا اإلجرائــي ...". انعقــاد كــل دورة ســنوية 

  .يحدد المجلس التنفيذي مدة انعقاد كل دورة أن
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 السـبعونجمعيـة الصـحة العالميـة  أن ُتعقـد والسـتين سـتقرر التاسـعةجمعيـة الصـحة العالميـة  وبافتراض أن  -٦
فـي قصـر  ٢٠١٧ أيار/ مـايو ٢٢يوم االثنين الموافق  السبعونُيقترح أن ُتعقد جمعية الصحة العالمية  في سويسرا،

. وٕاذا وافــق المجلــس علــى ٢٠١٧ أيــار/ مــايو ٣١الموافــق األربعــاء األمــم فــي جنيــف وُتختــتم فــي موعــد أقصــاه يــوم 
والعشـــــرين للجنـــــة البرنـــــامج والميزانيـــــة واإلدارة التابعـــــة للمجلـــــس التنفيـــــذي الســـــادس ذلـــــك، ُيقتـــــرح عقـــــد االجتمـــــاع 

  .الرئيسي المنظمة مقر في ٢٠١٧ أيار/ مايو ١٩ الموافق الجمعة ويوم ،أيار/ مايو ١٨ الموافق الخميس يوم
  
، تــم إدراج يــوم ١٨-٦٦ج ص عوبــالنظر إلــى العمليــة الجديــدة النتخــاب المــدير العــام، والتــي حــددها القــرار   -٧

  . إضافي للجدول الزمني لجمعية الصحة
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  قد يرغب المجلس في النظر في اعتماد مشروعي المقررين اإلجرائيين التاليين:  -٨
  

  :١اإلجرائي  المقرر
  

كــانون الثــاني/  ٢٣بعــد المائــة يــوم االثنــين الموافــق  األربعــينقــرر المجلــس التنفيــذي عقــد دورتــه   
الموافـــق األربعـــاء فـــي مقـــر المنظمـــة الرئيســـي فـــي جنيـــف واختتامهـــا فــــي موعــــد أقصــــاه يـــوم  ٢٠١٧ ينــاير

. كما قرر المجلس أن تعقـد لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة لـه اجتماعهـا ٢٠١٧شباط/ فبراير  ١
في مقر المنظمة  ٢٠١٧ كانون الثاني/ يناير ٢٠-١٨ ،يوم الجمعةإلى األربعاء يوم من والعشرين الرابع 
  .الرئيسي

  
 :٢المقرر اإلجرائي 

  
فــــي قصــــر األمــــم فــــي جنيــــف،  الســــبعينالمجلــــس التنفيــــذي عقــــد جمعيــــة الصــــحة العالميــــة  قــــرر  

الموافــق األربعــاء واختتامهــا فــي موعــد أقصــاه يــوم  ٢٠١٧أيــار/ مــايو  ٢٢بافتتاحهــا يــوم االثنــين الموافــق 
تماعهـا . كمـا قـرر المجلـس أن تعقـد لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة لـه اج٢٠١٧ أيار/ مـايو ٣١

 فـي ٢٠١٧ أيـار/ مـايو ١٩ الموافـق الجمعـة ويـوم أيار/ مـايو ١٨ الموافق الخميس يوموالعشرين السادس 
  .جنيف في الرئيسي المنظمة مقر
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  الملحق

  )مسودة( ١٤٠/١ت  م  المجلس التنفيذي    
    بعد المائة األربعونالدورة 
   EB140/1 (draft)  ٢٠١٧، كانون الثاني/ يناير جنيف

  
  
  

  جدول األعمال المؤقت مسّودة
  
  
   األعمال جدول واعتماد الدورة افتتاح  -١
  
  العامة المديرةمن  تقرير  -٢
  
  ترشيح المدير العام  -٣
  
  التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة تقرير  -٤
  
  التنفيذي المجلس إلى اإلقليمية اللجان تقرير  -٥
  
  العالمية الصحة منظمة إصالح  -٦

  ُنبذة عن تنفيذ اإلصالح  ١-٦

  األمراض السارية   -٧
  

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ١-٧
  
  السارية غير األمراض  -٨

 التحضـير أجـل مـن المحـددة للتكليفـات االسـتجابة: ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض من الوقاية  ١-٨
 المعديـة غيـر األمـراض مـن الوقايـة بشـأن المتحـدة لألمـم العامـة للجمعيـة المسـتوى الرفيـع الثالث لالجتماع

  ٢٠١٨ عام في ومكافحتها) السارية غير(

  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة عالمية عمل خطة: للجميع العين صحة توفير على العمل  ٢-٨
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  تعزيز الصحة طيلة العمر  -٩

  مسودة اإلطار الخاص بصحة المراهقين  ١-٩

  النظم الصحية  -١٠

  الفكرية والملكية واالبتكار العمومية الصحة بشأن العالميتين العمل وخطة تقييم االستراتيجية  ١-١٠

  الشاملة الصحية التغطية لتحقيق دعماً  الصحية العاملة القوى تعليم في تحويلإحداث   ٢-١٠

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

 الطبيـة والمنتجـات الـدم ومكونـات بالـدم التبـرع بشـأن اآلراء فـي عـالمي توافق إلى التوصل مبادئ  ٤-١٠
  وٕادارتها المنشأ البشرية

  التأهب والترصد واالستجابة  -١١

  األخرى والفوائد اللقاحات إلى والتوصل األنفلونزا فيروسات تبادل: الجائحة لألنفلونزا التأهب  ١-١١

  )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح تنفيذ  ٢-١١

 للمنــافع والمنصــف العــادل والتقاســم الجينيــة المــوارد علــى الحصــول بشــأن ناغويــا بروتوكــول  •
ــــوع باتفاقيــــة الملحــــق اســــتخدامها عــــن الناشــــئة ــــوجي التن ــــادل مســــببات البيول : اآلثــــار فــــي تب

  األمراض والصحة العمومية

  النطاق الواسعة الوخيمة الطوارئ في المنظمة استجابة  ٣-١١

  الجدري فيروس مخزونات تدمير: الجدري استئصال  ٤-١١

  شلل األطفال  ٥-١١

  والميزانية البرنامج شؤون  -١٢

  أحدث المعلومات: ٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجية الميزانية وتمويل تنفيذ  ١-١٢

  ٢٠١٩-٢٠١٨ المقترحة البرمجية الميزانية  ٢-١٢

  الشؤون المالية  -١٣

  ٢٠١٩-٢٠١٨جدول تقدير االشتراكات للفترة   ١-١٣

  ] ُوِجدت إن[  المالي والنظام المالية الالئحة تعديالت  ٢-١٣
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  الشؤون تصريف ومسائل اإلدارية الشؤون  -١٤

  التقييم  ١-١٤

  ] ُوجدت إن[  رسمية شراكات الستضافة المنظمة إلى المقدمة االقتراحات  ٢-١٤

  التنفيذي المجلس لجان تقارير  ٣-١٤

  الحكومية غير بالمنظمات المعنية الدائمة اللجنة  •

  والجوائز المؤسسات  •

 التنفيــذي المجلــس دورة ومكــان وموعــد الســبعين العالميـة الصــحة لجمعيــة المؤقــت األعمــال جـدول  ٤-١٤
  المؤقت أعمالها جدول ومسّودة المائة بعد واألربعين الحادية

  شؤون العاملين  -١٥

  تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط  ١-١٥

  العالمية الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل بيان  ٢-١٥

  عن الموارد البشرية أحدث المعلومات   ٣-١٥
  الدولية المدنية الخدمة لجنة تقرير  ٤-١٥
  ] وجدت إن[  الموظفين والئحة للموظفين األساسي النظام تعديالت  ٥-١٥

  للعلممسائل   -١٦
  االستشارية الهيئات تقارير  ١-١٦

  الدراسة ومجموعات الخبراء لجان  •
  الدورة اختتام  -١٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  Annex         EB139/13    الملحق         ١٣٩/١٣ت  م

6 

  .المرحلية التقارير إطار في التالية البنود في الصحة جمعية ستنظر ٢-٦٧ع ص ج للقرار وفقاً : مالحظة

  األمراض السارية
  )٢-٦٨ج ص ع( ٢٠٣٠-٢٠١٦ المالريا بشأن العالمية التقنية والغايات االستراتيجية
  )١-٦٧ج ص ع(القرار  ٢٠١٥ عام بعد ومكافحته مرضاه ورعاية السل من للوقاية العالمية واألهداف االستراتيجية
  )١٦-٦٤ع ص ج القرار( التنينات داء استئصال

  األمراض غير السارية
  )١٩-٦٨ج ص ع(القرار  التغذية بشأن الثاني الدولي المؤتمرحصيلة 
 المصـــابين جميـــع صـــحة تحســـين: ٢٠٢١-٢٠١٤ العجـــز بشـــأن العالميـــة الصـــحة لمنظمـــة العالميـــة العمـــل خطـــة
  )٧-٦٧ج ص ع( بالعجز
  )٤-٦٦ج ص ع(القرار  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة عالمية عمل خطة: للجميع العين صحة توفير على العمل

  النظم الصحية
(القــــرار  الشـــاملة الصــــحية التغطيـــة عناصــــر مـــن كعنصــــر والتخـــدير واألساســــية الطارئـــة الجراحيــــة الرعايـــة تعزيـــز

  )١٥-٦٨ع  ص  ج
  )٢٠-٦٧ع ص ج القرار( الطبية المنتجات تنظيم ُنظم تعزيز
  )١٦-٦٠ع ص ج القرار( رشيد نحو على األدوية استعمال في المحرز التقدم
  العمر طيلة الصحة تعزيز
 الصــحة ووزارات العالميــة الصــحة منظمــة دور: ومركباتــه للزئبــق التعــرض علــى المترتبــة العموميــة الصــحية اآلثــار

  )١١-٦٧ع ص ج القرار( ميناماتا اتفاقية تنفيذ في العمومية
  )١٦-٦١ع ص ج القرار( األنثوية التناسلية األعضاء تشويه
  )٣١-٥٨ ج ص ع(القرار  والطفل والوليد األم صحة مجال في للتدخالت الشاملة التغطية ضمان أجل من العمل

  )٢٥-٦٠ع ص ج القرار( المنظمة عمل في الجنس بنوع المتعلقة واإلجراءات المسائل تحليل دمج استراتيجية
  التأهب والترصد واالستجابة

  )٧-٦٨ع ص ج القرار( الميكروبات مضادات مقاومة بشأن العالمية العمل خطة
  )١-٦٠ع ص ج القرار( الجدري فيروس مخزونات تدمير: الجدري استئصال

  
  
  

=     =     = 


