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  )المشروح (١١٨/١م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٦ أبريل/ نيسان ٣   عشرة بعد المائة الثامنةالدورة 
  EB118/1 (annotated)  ٢٠٠٦يونيو  /  حزيران١ –مايو  /  أيار ٢٩جنيف، 

  
  
  
  

  جدول األعمال المؤقت
  )المشروح(

  
  

  افتتاح أعمال الدورة وإقرار جدول األعمال  -١
  
  انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقرر  -٢
  
   والخمسينالتاسعةحصيلة جمعية الصحة العالمية   -٣
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٤
  
  المسائل التقنية والصحية  -٥
  

  داء الليشمانياتمكافحة   ١-٥
  

ويسلّط التقرير  . جلس التنفيذي السابعة عشرة بعد المائة     بند اقترحته دولة عضو وأرجئ النظر فيه من دورة الم         
األضواء على بعض سمات داء اللشيمانيات كمرض هام من أمراض المناطق المدارية المهملة، وتلك السمات               

ويطرح هذا التقرير على المجلس مشروع قرار فيه مجمل للتوصيات الرامية إلى            . لها ثقلها من حيث المكافحة    
  .ألثر الوبائي لداء الليشمانيات والتدابير الكفيلة بمكافحته، للنظر فيهتحسين معرفة ا

  
  الناجمة عن اضطرابات الهيموغلوبينالتالسيمية وغيرها من االعتالالت   ٢-٥
  

وهـو  . مية من أثر على المراضـة والوفيـات       يويعطي التقرير معلومات عما للتالس    . بند اقترحته دولة عضو   
صيات الرامية إلى ترصد هذا المرض وتوقيه وتدبيره العالجي، وكذلك اإلمكانات           يعرض االستراتيجيات والتو  

  .التي تنطوي عليها النُهج الشاملة المتبعة للحد من أوجه الالمساواة في مجال العالج في جميع أنحاء العالم
  

لعالمية منظمة الصحة ا   استراتيجية    تنفيذ التقدم المحرز في  : استعمال األدوية على نحو رشيد      ٣-٥
  الدوائية

  
ويورد التقرير، . بند اقترحته دولة عضو وأرجئ النظر فيه من دورة المجلس التنفيذي السابعة عشرة بعد المائة

، معطيات تقيم الدليل على استعمال األدوية، بشكل غير رشيد، في جميـع             ٢٧-٥٨ع ص جباإلشارة إلى القرار    
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ويـضم  . يعرف أنها تشجع على استعمال األدوية على نحو رشيد        أنحاء العالم وعلى عدم تنفيذ السياسات التي        
التقرير مشروع قرار يشجع على تنفيذ السياسات الوطنية حول تعزيز االستعمال الرشيد لألدوية وهو مطروح               

  .على المجلس للنظر فيه
  

  التخفيف من مضار الزرنيخ للحصول على مياه جوفية مأمونة  ٤-٥
  

أتي التقرير على ذكر التطورات الحاصلة فيما يتعلق باالعتراف بوجود الزرنيخ في وي. بند اقترحته دولة عضو
مياه الشرب كمسألة تثير مخاوف صحية، وهو يورد ما للزرنيخ من آثـار صـحية واجتماعيـة اقتـصادية                   

في ويستعرض التقرير مختلف االستجابات في هذا الصدد بما         . واألساليب التي يتعين اتباعها للحد من مضاره      
  .ذلك اإلجراءات ذات الصلة التي تتخذها منظمة الصحة العالمية

  
  التكنولوجيات الصحية األساسية  ٥-٥

  
ولوجيـات  ويسلط التقرير األضواء على مسألة تقوية النظم الصحية من خـالل التكن           . بند اقترحته دولة عضو   

الصحية األساسية، وعلى قيمة هذه التكنولوجيات في المساعدة على بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية ذات الصلة               
  .ويورد التقرير مشروع قرار مطروح على المجلس للنظر فيه. بالصحة

  
  اإلدارة والميزانية والشؤون المالية  -٦
  

  التخصيص االستراتيجي للموارد  ١-٦
  

ونزوالً على الطلبات التي تقدم بها المجلس التنفيذي فـي دورتيـه            ) ١٠(٥٧ع ص جر اإلجرائي   استجابة للمقر 
 تعرض هذه الوثيقة المسودة المنقحة للمبادئ التوجيهية        ١السادسة عشرة بعد المائة والسابعة عشرة بعد المائة،       

  . على المجلس للنظر فيهاالمتعلقة بالتخصيص االستراتيجي للموارد على جميع مستويات المنظمة ويطرحها
  

  ملء الشواغر: اللجان التابعة للمجلس التنفيذي  ٢-٦
  

  الدورات القادمة للمجلس التنفيذي وجمعية الصحة  ٣-٦
  
  شؤون العاملين  -٧
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١-٧
  

  التصديق على تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٢-٧
  

تطرح هذه الوثيقة التعديالت التي أدخلها المدير العام على الئحة الموظفين ليصدق عليها المجلس وفقاً ألحكام                
  . للموظفين من النظام األساسي٢-١٢المادة 

  

                                                           
، ٢/سـجالت / ١١٧/٢٠٠٦ت م، المحضر الموجز للجلـسة الثالثـة، و  ١/سجالت/ ١١٦/٢٠٠٥ت م انظر الوثيقتين    ١

 ).النص اإلنكليزي(المحضران الموجزان للجلستين التاسعة والعاشرة 
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  مسائل للعلم  -٨
  

العجز، بما في ذلك الوقاية والتدبير العالجـي والتأهيـل          : تنفيذ القرارات تقرير مرحلي عن      ١-٨
  )٢٣-٥٨ع ص ج القرار(

  
  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  ٢-٨
  

عمالً باألحكام الواردة في الئحة مجموعات ولجان الخبراء االستشاريين، يطرح هذا التقريـر وهـو يتعلـق                 
باجتماعات لجان الخبراء ومجموعات الدراسة، وهو يضم ملخصاً للتوصيات الواردة في تقارير لجان الخبراء              

  .تها بالنسبة إلى سياسات الصحة العمومية وآثارها بالنسبة إلى برامج المنظمةوتعليقات على أهمي
  

   لأللفيةنظم المعلومات الصحية الداعمة للمرامي اإلنمائية  ٣-٨
  

جل دعم المبادرات التـي     أويبين التقرير الطرق التي تنتهجها المنظمة وشركاؤها من         . بند اقترحته دولة عضو   
نظم المعلومات الصحية، ولتعزيز توافر وجودة واستخدام المعطيات بغرض عمليـة           تنهض بها البلدان لتقوية     

صنع القرارات المسندة بالبينات، ولتحسين عملية التبليغ عن التقدم المحرز صوب بلوغ المرامي الصحية بمـا                
  .فيها المرامي اإلنمائية لأللفية

  
  توحيد المصطلحات: الصحة اإللكترونية  ٤-٨
  

وتشدد الوثيقة على بروز مصطلحات موحدة كعنصر هام من عناصر نظم المعلومات            . ولة عضو بند اقترحته د  
الصحية من شأنه اإلسهام في قدرة النظم على التفاعل فيما يتعلق بشتى المجـاالت الطبيـة وإيجـاد الحلـول                    

  .التكنولوجية وتخطي الحدود الجغرافية والثقافية
  
  اختتام أعمال الدورة  -٩
  
  
  

  =     ==     


