
  ١٣٧/١٠م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٥ مايو/ أيار ١٥  بعد المائة والثالثون السابعةالدورة 
    EB137/10  من جدول األعمال المؤقت ١١البند 

  
  
  

  الدورات القادمة للمجلس التنفيذي 
  جدول األعمال المؤقت لدورة  مسّودةو  وجمعية الصحة

  المجلس التنفيذي الثامنة والثالثين بعد المائة
  

  
  تقرير من األمانة

  
  

  والثالثون بعد المائة الثامنةدورة 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

  
ــ  -٢  /كــانون الثــاني ٢٥ذي الثامنــة والثالثــين بعــد المائــة يــوم االثنــين الموافــق وُيقتــرح عقــد دورة المجلــس التنفي

كــانون  ٣٠فــي مقــر المنظمــة الرئيســي فــي جنيــف واختتامهــا فــي موعــد أقصــاه يــوم الســبت الموافــق  ٢٠١٦ينــاير 
ـــاني/ ينـــاير  ـــامج والميزانيـــة واإلد. ٢٠١٦الث ـــد االجتمـــاع الثالـــث والعشـــرين للجنـــة البرن ارة التابعـــة وُيقتـــرح أيضـــًا عق

ــــوم الخمــــيس الموافــــق  ــــذي ي ــــاني ٢١للمجلــــس التنفي ــــوم الجمعــــة الموافــــق / كــــانون الث ــــاير وي ــــاني/  ٢٢ين كــــانون الث
  .في مقر المنظمة الرئيسي ٢٠١٦ يناير

  
 الثامنة التنفيذي المجلس لدورة المؤقت األعمال جدول من أولية نسخةإعداد  األعضاء، الدول وتم إلعالم  -٣

(انظر الملحق) على أساس متطلبات تقديم التقارير المكلف باستيفائها والبنـود الدائمـة. وسـوف  المائة بعد والثالثين
ُتعمَّم مسّودة جدول األعمال المؤقت لدورة المجلس التنفيذي الثامنة والثالثـين بعـد المائـة علـى الـدول األعضـاء كـي 

مــن  ٨الســابعة والثالثــين بعــد المائــة، طبقــًا للمــادة  ينظــروا فيهــا، وذلــك فــي غضــون أربعــة أســابيع بعــد اختتــام الــدورة
  .النظام الداخلي للمجلس التنفيذي

  
  والستون التاسعة جمعية الصحة العالمية

  
". تجتمـــع جمعيـــة الصـــحة فـــي دورة ســـنوية عاديـــة: "مـــن دســـتور المنظمـــة علـــى مـــا يلـــي ١٣تـــنص المـــادة   -٤
في كل دورة سنوية البلـد أو اإلقلـيم الـذي تعقـد فيـه دورتهـا تختار جمعية الصحة : "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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التاســعة جمعيــة الصــحة العالميــة  أن ُتعقــد والســتين ســتقرر الثامنــةجمعيــة الصــحة العالميــة  وبــافتراض أن  -٥
أيـــار/  ٢٣والســـتون يـــوم االثنـــين الموافـــق التاســـعة ُيقتـــرح أن ُتعقـــد جمعيـــة الصـــحة العالميـــة  فـــي سويســـرا، والســـتون

. وٕاذا ٢٠١٦ أيـار/ مـايو ٢٨في قصر األمم في جنيف وُتختتم فـي موعـد أقصـاه يـوم السـبت الموافـق  ٢٠١٦ مايو
وافــق المجلــس علــى ذلــك، ُيقتــرح عقــد االجتمــاع الرابــع والعشــرين للجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس 

 المنظمـــة مقـــر فـــي ٢٠١٦ أيـــار/ مـــايو ٢٠ الموافـــق الجمعـــة ويـــوم أيـــار/ مـــايو ١٩ الموافـــق الخمـــيس يـــومالتنفيـــذي 
  .الرئيسي

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  قد يرغب المجلس في النظر في اعتماد مشروعي المقررين اإلجرائيين التاليين:  -٦
  

  :١المقرر اإلجرائي 
  

كــانون  ٢٥قــرر المجلــس التنفيــذي عقــد دورتــه الثامنــة والثالثــين بعــد المائــة يــوم االثنــين الموافــق   
في مقر المنظمة الرئيسي في جنيف واختتامها فـي موعـد أقصـاه يوم السبت الموافـق  ٢٠١٦ الثاني/ يناير

. كمــا قــرر المجلــس أن تعقــد لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة لــه ٢٠١٦الثــاني/ ينــاير  كــانون ٣٠
كـانون  ٢٢يناير ويوم الجمعة الموافـق / ثانيكانون ال ٢١يوم الخميس الموافق اجتماعها الثالث والعشرين 

  .في مقر المنظمة الرئيسي ٢٠١٦ الثاني/ يناير
  

 :٢المقرر اإلجرائي 
  

قرر المجلس التنفيذي عقد جمعية الصحة العالمية التاسعة والسـتين فـي قصـر األمـم فـي جنيـف،   
أقصـــاه يـــوم الســـبت الموافـــق واختتامهـــا فـــي موعـــد  ٢٠١٦أيـــار/ مـــايو  ٢٣بافتتاحهـــا يـــوم االثنـــين الموافـــق 

. كمـا قـرر المجلـس أن تعقـد لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة لـه اجتماعهـا ٢٠١٦ أيار/ مـايو ٢٨
 فــي ٢٠١٦ أيــار/ مــايو ٢٠ الموافــق الجمعــة ويــوم أيــار/ مــايو ١٩ الموافــق الخمــيس يــومالرابــع والعشــرين 

  .جنيف في الرئيسي المنظمة مقر
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  الملحق
  

  )مسّودة( ١٣٨/١م ت  المجلس التنفيذي    
  EB138/1 (draft)  بعد المائة الثامنة والثالثونالدورة 
      ٢٠١٥، كانون الثاني/ يناير جنيف

  
  
  

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

  ُنبذة عن تنفيذ اإلصالح  ١-٥

  الشؤون تصريف إصالح بشأن األعضاء لدولل شاملةال التشاور عملية  ٢-٥
  
  السارية غير األمراض  -٦

  األطفال وصغار والرّضع األمهات تغذية  ١-٦

  مسّودة خطة العمل العالمية الخاصة بالعنف  ٢-٦

 األمــراض مـن الوقايــة بشـأن العامــة للجمعيـة المسـتوى الرفيــع لالجتمـاع السياســي اإلعـالن متابعـة  ٣-٦
  ومكافحتها) السارية غير( المعدية غير
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  تعزيز الصحة طيلة العمر  -٧

  بالصحة المتعلقة لأللفية اإلنمائية األهداف بلوغ رصد  ١-٧

  ٢٠١٥الصحة في خطة التنمية لما بعد عام   ٢-٧

  المساءلة إطار مسّودة: المواليد صحة  ٣-٧

 مرحلـــة فـــي بالصـــحة للتمتـــع العمـــر طيلـــة يمتـــد نهـــج اتبـــاع أجـــل مـــن القطاعـــات المتعـــدد العمـــل  ٤-٧
  : مسّودة االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الشيخوخة والصحةالشيخوخة

  
  التأهب والترصد واالستجابة  -٨

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١-٨

  األخرى والفوائد اللقاحات إلى والتوصل األنفلونزا فيروسات تبادل: الجائحة لألنفلونزا التأهب  ٢-٨

  دري: تدمير مخزونات فيروس الجدرياستئصال الج  ٣-٨

  النطاق الواسعة الوخيمة الطوارئ في المنظمة استجابة  ٤-٨
  
  األمراض السارية  -٩

 بشـأن التنفيـذي للمجلـس االسـتثنائية الـدورة متابعـة: ٢٠١٤ عـامفـي  اإليبـوال فيـروس مرض فاشية  ١-٩
   اإليبوال

ــــــــالصح لقطـــــــاع العالميـــــــة االســـــــتراتيجية  ٢-٩ ــــــــبش ةـ ــــــــفيأن ــ ــــــــالع روســ ــــــــالمناع وزــ ــــــــالبش يــ ــــــــف ريــ  يــ
  ٢٠٢١-٢٠١٦ الفترة

  ٢٠٢١-٢٠١٦التهاب الكبد الفيروسي في الفترة  بشأن الصحة لقطاع العالمية االستراتيجية  ٣-٩

ــــــــاألم بشـــــــأن الصـــــــحة لقطـــــــاع العالميـــــــة االســـــــتراتيجية  ٤-٩ ــــــــراض الُمعديـ ــــــــة المنقولـ ــــــــة جنسيـ ــــــــًا فـ ي ــ
  ٢٠٢١-٢٠١٦ الفترة

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ٥-٩
  

  النظم الصحية  -١٠

   الدولي المستوى على الصحيين العاملين توظيف بشأن الممارسة لقواعد العالمية المنظمة مدونة  ١-١٠

  الفكرية والملكية واالبتكار العمومية الصحة بشأن العالميتان العمل وخطة االستراتيجية  ٢-١٠

  الشاملة الصحية التغطية لتحقيق دعماً  الصحية العاملة القوى تعليم في تحويل حداثإ  ٣-١٠
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 التغطية بتحقيق االلتزامات تجديد: الصحية البشرية الموارد بشأن السياسي ريسيفي إعالن متابعة  ٤-١٠
  الشاملة الصحية

  
  الشؤون المالية  -١١

  ٢٠١٧-٢٠١٦وتمويل الميزانية البرمجية تنفيذ   ١-١١

  للمنظمة المالية االستراتيجية مسّودة  ٢-١١

  جدول تقدير االشتراكات  ٣-١١

  ] وجدت إن[  المالي والنظام المالية الالئحة تعديالت  ٤-١١
  

  والقانونية اإلدارية الشؤون  -١٢

  جنيف مباني تجديد استراتيجية عن المعلومات أحدث: العقارات  ١-١٢

  تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٢-١٢

 اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  •

 المؤسسات والجوائز  •

 المجلــس دورة ومكــان وموعــد والســتين التاســعة العالميــة الصــحة لجمعيــة المؤقــت األعمــال جــدول  ٣-١٢
  المؤقت أعمالها جدول مسّودةو  المائة بعد والثالثين التاسعة التنفيذي

  
  شؤون العاملين  -١٣

  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ١-١٣
  الدولية المدنية الخدمة لجنة تقرير  ٢-١٣
  ] وجدت إن[  الموظفين والئحة للموظفين األساسي النظام تعديالت  ٣-١٣
  العالمية الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل بيان  ٤-١٣
  

  للعلممسائل   -١٤
  االستشاريةتقارير الهيئات   ١-١٤

  الدراسة ومجموعات الخبراء لجان  •
  

  اختتام الدورة  -١٥
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  .المرحلية التقارير إطار في التالية البنود في الصحة جمعية ستنظر ٢-٦٧ع ص ج للقرار وفقاً : مالحظة
  

  )١٦-٦٤ع  ص  ج(القرار  استئصال داء التنينات
  )٦-٦٧ ع  ص  ج(القرار  الكبد التهاب

  )٢١-٦٣ج ص ع(القرار  الصحة أجل من البحوث بشأن العالمية الصحة منظمة استراتيجية
 ومأمونيتهـا جودتهـا وضـمان المماثلـة البيولوجيـة العـالج منتجـات ذلـك فـي بمـا البيولوجيـة العالج منتجات إتاحة

  )٢١-٦٧ج ص ع(القرار  ونجاعتها
  )٢٢-٦٧ج ص عاألساسية (القرار  األدويةإتاحة 
  )٢٣-٦٧ج ص ع(القرار  الشاملة الصحية للتغطية دعماً  الصحية والتكنولوجيات التدخالت تقييم

 القـــرار( الدوليـــة اإلنمائيـــة والمرامـــي األهـــداف بلـــوغ نحـــو التقـــدم تســـريع اســـتراتيجية مســـّودة: اإلنجابيـــة الصـــحة
  )١٢-٥٧ع  ص  ج

 الصــحة تحســين أجــل مــن القطاعــات عبــر مســتدامة إجــراءات: واالقتصــادية االجتماعيــة التنميــة فــي المســاهمة
  )١٢-٦٧ج ص عالقرار ( ] الصحة تعزيز بشأن الثامن العالمي المؤتمر متابعة[  الصحة مجال في واإلنصاف

  )١٩-٦٧ج ص ع(القرار  العمر طيلة المتكامل العالج عناصر من كعنصر الملطفة الرعاية تعزيز
  )٢١-٦٠ع ص ج القرار( دائم بشكل اليود عوز اضطرابات من التخلص
  )١٢-٦١ع ص ج القرار( العمل خطة تنفيذ: اللغوية التعددية

  
  

=     =     = 


