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بعد المائة للمجلس التنفيذي  نياألربعت للدورة دة جدول األعمال المؤق  استعراض مسو  
 لمنظمة الصحة العالمية



  (مسودة) ١٤٠/١تم   المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٦حزيران/ يونيو  ٢٠  بعد المائة األربعونالدورة 

   EB140/1 (draft)  ٢٠١٧شباط/ فبراير  ١ - يناير/ كانون الثاني ٢٣جنيف، 
  
  
  

  ١المؤقت جدول األعمالمسودة 
  
  
 افتتاح الدورة - ١
 
 اعتماد جدول األعمال - ٢
 
 تقرير المدير العام - ٣
 
 ترشيح المدير العام - ٤
 
 تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي - ٥
 
 تقرير اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي - ٦
 
 التأهب والترصد واالستجابة - ٧

  الطوارئ الصحية  ١-٧
  الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاقاستجابة المنظمة في 

 اللجنة االستشارية المعنية باإلشراف على الطوارئ 

 البحث والتطوير فيما يتعلق باألمراض الوبائية المحتملة 

  خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات  ٢-٧
  شلل األطفال  ٣-٧
  )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح تنفيذ  ٤-٧

 خطة التنفيذ العالمية مسودة 

 اآلثار الصحية العمومية المترتبة على تنفيذ بروتوكول ناغويا 

  استعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة  ٥-٧
                                                           

وافــق المجلــس التنفيــذي أثنــاء دورتــه التاســعة والثالثــين بعــد المائــة علــى إدراج ثالثــة بنــود فــي البرنــامج الزمنــي لجــدول    ١
تحســــين إتاحــــة )، وهــــذه البنــــود هــــي: ٨(٦٩ج ص عاألعمـــال التخطيطــــي التطلعــــي المتوقــــع، والــــذي حــــدده المقـــرر اإلجرائــــي 

عـداد قـرار وخطـة عمـل جديـدين لجمعيـة الصـحة مـن أجـل الوقايـة مـن الصـمم إ؛ الصحة وتغيـر المنـاخ؛ التكنولوجيا المساعدة
. انظــر المحضــر المــوجز للمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه التاســعة والثالثــين بعــد المائــة، الجلســة الثانيــة والجلســة وفقــدان الســمع
عن هيئـة مكتـب المجلـس التنفيـذي، فـإن البنـود التاليـة قـد تشـّكل جـزءًا مـن جـدول أعمـال  يصدر قراروريثما  .١الثالثة، الفرع 

  المجلس التنفيذي في دورته األربعين بعد المائة، أو قد ال تشّكل جزءًا منه.
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 النظم الصحية - ٨

  الموارد البشرية الصحية  ١-٨
لمنتجـات الطبيـة مبادئ التوصل إلى توافق عـالمي فـي اآلراء بشـأن التبـرع بالـدم ومكونـات الـدم وا  ٢-٨

  البشرية المنشأ وٕادارتها
  معالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات  ٣-٨
  تقييم واستعراض النقاط التالية:  ٤-٨

 االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية 

 متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير 

 المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة 
 
 األمراض السارية - ٩

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ١-٩
  لنواقلاالستجابة العالمية الخاصة بمكافحة ا  ٢-٩
  

 األمراض غير السارية -١٠

التحضـــير لالجتمـــاع الثالـــث الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة بشـــأن الوقايـــة مـــن   ١-١٠
  ٢٠١٨األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها في عام 

  خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرفمسودة   ٢-١٠
  ي العمومي لمشكلة المخدرات العالميةعد الصحالبُ   ٣-١٠
  القضاء على سمنة األطفال: خطة التنفيذ  ٤-١٠

  
 تعزيز الصحة طيلة العمر -١١

  ٢٠٣٠التقدم المحرز في تحقيق خطة التنمية المستدامة لما بعد عام   ١-١١
الهدف دور قطاع الصحة في النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية من أجل تحقيق   ٢-١١

  وما بعده ٢٠٢٠المنشود لعام 
  

 شؤون البرنامج والميزانية -١٢

  : أحدث المعلومات٢٠١٧-٢٠١٦تنفيذ وتمويل الميزانية البرمجية   ١-١٢
  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية المقترحة   ٢-١٢
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 الشؤون المالية -١٣

  ٢٠١٩-٢٠١٨جدول تقدير االشتراكات للفترة   ١-١٣

  الالئحة المالية والنظام المالي [ إن ُوِجدت ] تعديالت  ٢-١٣
  

  الشؤون اإلدارية ومسائل تصريف الشؤون -١٤

  نبذة عن تنفيذ عملية إصالح المنظمة  ١-١٤

  )٢٠١٦) (٨(٦٩ج ص عإصالح تصريف الشؤون: متابعة المقرر اإلجرائي   ٢-١٤

  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٣-١٤

  التنفيذيتقارير لجان المجلس   ٤-١٤

 المؤسسات والجوائز  •

  ] إن ُوِجدت [ة في مجال المراقبة: تجديد العضوي لجنة الخبراء االستشاريين المستقلة  ٥-١٤

جـدول األعمــال المؤقــت لجمعيــة الصــحة العالميـة الســبعين وموعــد ومكــان دورة المجلــس التنفيــذي   ٦-١٤
  الحادية واألربعين بعد المائة 

  
  شؤون العاملين  -١٥

  تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط  ١-١٥

  العالمية الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل بيان  ٢-١٥

  : أحدث المعلوماتالموارد البشرية  ٣-١٥

المعــايير والمبــادئ المتعلقــة بانتــداب المــوظفين مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات   •
  الخيرية والمؤسسات األكاديمية

  الموظفين والئحة للموظفين األساسي النظام تعديالت  ٤-١٥

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٥-١٥
  

  مسائل للعلم  -١٦

  تقارير الهيئات االستشارية  ١-١٦

  الدراسة ومجموعات الخبراء لجان  •
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  اختتام الدورة  -١٧
  

  التقارير المرحلية.) ستنظر جمعية الصحة في البنود التالية في إطار ٢٠١٤( ٢-٦٧ج ص عمالحظة: وفقًا للقرار 
  

  األمراض السارية
  ))٢٠١٥( ٢-٦٨ج ص ع(القرار  ٢٠٣٠-٢٠١٦االستراتيجية والغايات التقنية العالمية بشأن المالريا 

  ٢٠١٥االســـــــــــتراتيجية واألهـــــــــــداف العالميـــــــــــة للوقايـــــــــــة مـــــــــــن الســـــــــــل ورعايـــــــــــة مرضـــــــــــاه ومكافحتـــــــــــه بعـــــــــــد عـــــــــــام 
  ))٢٠١٤( ١-٦٧ج ص ع(القرار 

  ))٢٠١١( ١٦-٦٤ج ص ع(القرار  التنيناتاستئصال داء 
  األمراض غير السارية

حصـيلة  ):٢٠٢٠-٢٠١١التصدي للتحديات الماثلة أمام عقـد األمـم المتحـدة للعمـل مـن أجـل السـالمة علـى الطـرق (
 ٧-٦٩ع  ص  ج القــــرار( آن األوان لتحقيــــق النتــــائج -علــــى الطــــرق  المــــؤتمر الثــــاني الرفيــــع المســــتوى بشــــأن الســــالمة

)٢٠١٦((  
  ))٢٠١٥( ١٩-٦٨ج ص ع(القرار  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية

: تحسـين صـحة جميـع المصـابين بـالعجز ٢٠٢١-٢٠١٤خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن العجـز 
  ))٢٠١٤( ٧-٦٧ج ص ع(القرار 

 ))٢٠١٣( ٤-٦٦ج ص ع(القرار  ٢٠١٩-٢٠١٤عمل عالمية للفترة  العمل على توفير صحة العين للجميع: خطة

  النظم الصحية
ـــــــة واألساســـــــية والتخـــــــدير ـــــــة الطارئ ـــــــة الجراحي ـــــــز الرعاي ـــــــة الصـــــــحية الشـــــــاملة تعزي   كعنصـــــــر مـــــــن عناصـــــــر التغطي

  ))٢٠١٥( ١٥-٦٨ع ص ج القرار(
  ))٢٠١٤( ٢٠-٦٧ع ص ج القرار(تعزيز ُنظم تنظيم المنتجات الطبية 

  ))٢٠٠٧( ١٦-٦٠ع ص ج القرار(التقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد 
  تعزيز الصحة طيلة العمر

اآلثـــار الصـــحية العموميـــة المترتبـــة علـــى التعـــرض للزئبـــق ومركباتـــه: دور منظمـــة الصـــحة العالميـــة ووزارات الصـــحة 
  ))٢٠١٤( ١١-٦٧ع ص ج القرار(العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا 
  ))٢٠١٤( ١٠-٦٧ع ص ج القرار(خطة العمل بشأن صحة المواليد 
  ))٢٠٠٨( ١٦-٦١ع ص ج القرار( تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

  العمــــــــــــل مــــــــــــن أجــــــــــــل ضــــــــــــمان التغطيــــــــــــة الشــــــــــــاملة للتــــــــــــدخالت فــــــــــــي مجــــــــــــال صــــــــــــحة األم والوليــــــــــــد والطفــــــــــــل
  ))٢٠٠٥( ٣١-٥٨ع ص ج القرار(

 ٢٥-٦٠ع ص ج القــــرار( واإلجــــراءات المتعلقــــة بنــــوع الجــــنس فــــي عمــــل المنظمــــةدمــــج تحليــــل المســــائل اســــتراتيجية 
)٢٠٠٧((  

  التأهب والترصد واالستجابة
  ))٢٠٠٧( ١-٦٠ع ص ج القرار( الجدري

  
  

=     =     =  


