
  ١٣٨/١م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٥ تشرين األول/ أكتوبر ١٦   بعد المائة والثالثون الثامنةالدورة 

    EB138/1  ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠-٢٥جنيف، 
  
  
  المؤقتجدول األعمال   
  
  
  

  جدول األعمال واعتماد الدورةافتتاح   -١
  

  (المشروح) ١٣٨/١م تو ١٣٨/١م تالوثيقتان 
  
  ةالعام ةالمدير تقرير   -٢
  

  ١٣٨/٢م تالوثيقة 
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٣
  

  ١٣٨/٣م تالوثيقة 
  
  اإلقليمية إلى المجلس التنفيذين اللجا تقرير  -٤
  

  ١٣٨/٤م تالوثيقة 
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  -٥
  

  نبذة عن تنفيذ اإلصالح  ١-٥
  

  ١٣٨/٥م تالوثيقة 
  

  عملية تشاور الدول األعضاء بشأن إصالح تصريف الشؤون  ٢-٥
  

  ١٣٨/٦م تالوثيقة 
  

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٣-٥
  

  ١٣٨/٧م ت الوثيقة
  
  الساريةغير األمراض   -٦
  

  تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال  ١-٦
  

  ١٣٨/٨م تالوثيقة 
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  سودة خطة العمل العالمية بشأن العنف  ٢-٦
  

  ١٣٨/٩م تالوثيقة 
  

ومكافحتهـا: االسـتجابة للتكليفـات المحـددة مـن أجـل التحضـير السـارية غيـر  األمـراض من الوقاية  ٣-٦
 األمـــراض مـــن الوقايـــة بشـــأن المتحـــدة لألمـــم العامـــة للجمعيـــة المســـتوى الرفيـــع الثالـــث لالجتمـــاع

  ٢٠١٨في عام  ومكافحتها) السارية غير( المعدية غير
  

  ١٣٨/١٠ت م الوثيقة
  

 االســـتثنائية الـــدورة ســـياق فـــي ذلـــك فـــي بمـــا ،يـــةالعالم المخـــدرات مشـــكلةموميـــة لالع ةالصـــح عـــدبُ   ٤-٦
  ٢٠١٦ عاممقّرر عقدها في ال العالمية المخدرات مشكلة بشأن المتحدة لألمم العامة للجمعية

  
  ١٣٨/١١م تالوثيقة 

  
 عقــــد األمــــم المتحــــدة للعمــــل مــــن أجــــل الســــالمة علــــى الطــــرقالماثلــــة أمــــام للتحــــديات التصــــدي   ٥-٦

 العــالمي الثــاني الرفيــع المســتوى بشــأن الســالمة علــى الطــرق المــؤتمر): حصــيلة ٢٠٢٠-٢٠١١(
  تحقيق النتائجآن األوان ل –

  
  ١٣٨/١٢م تالوثيقة 

  
  تعزيز الصحة طيلة العمر  -٧
  

  اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحةرصد بلوغ األهداف   ١-٧
  

  ١٣٨/١٣م تالوثيقة 
  

   ٢٠٣٠عام لالمستدامة الصحة في خطة التنمية   ٢-٧
  

  ١٣٨/١٤م تالوثيقة 
  

  الخطة العملية للتقدم في االستراتيجية العالمية بشأن صحة األمهات واألطفال والمراهقين  ٣-٧
  

  ١٣٨/١٥م تالوثيقة 
  

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

  
  ١٣٨/١٦م تالوثيقة 

  
آلثــار تلــوث الهــواء الضــارة  مســودة الــدليل التفصــيلي لتعزيــز االســتجابة العالميــة :والبيئــة الصــحة  ٥-٧

  بالصحة
  

  ١٣٨/١٧م تالوثيقة 
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    اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية في دور قطاع الصحة  ٦-٧
   ١٣٨/١٨م تالوثيقة 

  
  التأهب والترصد واالستجابة  -٨
  

    )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح تنفيذ  ١-٨
  ١٣٨/١٩م تالوثيقة 

  
) فـي ٢٠٠٥للجنة المراجعة المعنيـة بـدور اللـوائح الصـحية الدوليـة (تقرير االجتماع األول   •

    مواجهة فاشية اإليبوال واالستجابة لها
  ١٣٨/٢٠م تالوثيقة 

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

  ١٣٨/٢١م تالوثيقة 
  

    الجدري فيروس مخزونات تدمير: الجدري استئصال  ٣-٨
  ١٣٨/٢٢م تالوثيقة 

  
  النطاق الواسعة الوخيمة الطوارئ في المنظمة استجابة  ٤-٨

  
  ١٣٨/٢٣م تالوثيقة 

  
  الميكروبات مضادات مقاومة بشأن العالمية العمل خطة  ٥-٨

  
  ١٣٨/٢٤م تالوثيقة 

  
  شلل األطفال  ٦-٨

  
  ١٣٨/٢٥م تالوثيقة 

  
    صحة المهاجرين تعزيز  ٧-٨

  ١٣٨/٢٦م تالوثيقة 
  
  األمراض السارية  -٩
  

 االســـتثنائية الـــدورة : متابعـــةالمطروحـــة ســـائلوالم ٢٠١٤ عـــام فـــي اإليبـــوال فيـــروس مـــرض فاشـــية  ١-٩
) وجمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة EBSS3.R1(القـــرار  اإليبـــوالطارئـــة  بشـــأن التنفيـــذي للمجلـــس

  ))١٠(٦٨عج ص والستين (المقرر اإلجرائي 
  

واســـتجابة األمانـــة  ٢٠١٤ عـــام فـــي اإليبـــوال فيـــروسأحـــدث المعلومـــات عـــن فاشـــية مـــرض   •
    لسائر المسائل المطروحة

  ١٣٨/٢٧م تالوثيقة 
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  خيارات تعزيز تبادل المعلومات عن منتجات التشخيص والوقاية والعالج  •
  

  ١٣٨/٢٨م تالوثيقة 
  

  الصحةاالستراتيجيات العالمية لقطاع   ٢-٩

  ٢٠٢١-٢٠١٦يدز والعدوى بفيروسه، ألا  •

 ١٣٨/٢٩م تالوثيقة 

  ٢٠٢١-٢٠١٦، يالتهاب الكبد الفيروس  •

 ١٣٨/٣٠م تالوثيقة 

  ٢٠٢١-٢٠١٦األمراض المنقولة جنسيًا،   •

 ١٣٨/٣١م تالوثيقة 
  

  اللقاحاتالخاصة بخطة العمل العالمية   ٣-٩
  

  ١٣٨/٣٢م تالوثيقة 
  
  الورم الفطري  ٤-٩

  
  ١٣٨/٣٣م تالوثيقة 

  
  ظم الصحيةالن  -١٠

  
  الصحيةوالخدمات القوى العاملة   ١-١٠

  
  ١٣٨/٣٥م تو ١٣٨/٣٤م ت الوثيقتان

  
   ٢٠٢٠الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة العالمية بشأن  االستراتيجية  •

  
  ١٣٨/٣٦م تالوثيقة 

  
بشـأن الخـدمات الصـحية المتكاملـة المرّكـزة االستراتيجية العالميـة لمنظمـة الصـحة العالميـة   •

  على الناس
  

  ١٣٨/٣٧م تالوثيقة 
  

 والملكيـة واالبتكـار العموميـة الصـحة بشـأنين العـالميت العمل وخطةالتقييم الشامل لالستراتيجية   ٢-١٠
  : أحدث المعلومات عن التقدم الُمحرزالفكرية

  
  ١٣٨/٣٨م تالوثيقة 
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 – فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامــل المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق البحـــث والتطـــويرمتابعــة تقريـــر   ٣-١٠
  العضوية للدول األعضاء لمناقشة التقدم الُمحرزالتخطيط لعقد اجتماع مفتوح 

  
  ١٣٨/٣٩م تالوثيقة 

  
   المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة/ المزورة/ النوعية المتدنية الطبية المنتجات  ٤-١٠

  
  ١٣٨/٤٠م ت الوثيقة

  
  معالجة حاالت نقص األدوية عالميًا، ومأمونية أدوية األطفال وٕامكانية إتاحتها  ٥-١٠

  
  ١٣٨/٤١م تالوثيقة 

  
  الشؤون المالية  -١١

  
  ٢٠١٧-٢٠١٦تمويل الميزانية البرمجية   ١-١١

  
  ١٣٨/٤٢م تالوثيقة 

  
  جدول تقدير االشتراكات  ٢-١١

  
  ١٣٨/٤٣م تالوثيقة 

  
  ] إن وجدت[ الالئحة المالية والنظام المالي  تعديالت  ٣-١١

  
  اإلدارية والقانونيةالشؤون   -١٢

  
  ٢٠١٧-٢٠١٦للفترة المقترحة خطة العمل التقييم: أحدث المعلومات و   ١-١٢

  
  ١٣٨/٤٤م تالوثيقة 

  
  جنيف مباني تجديد استراتيجية عن المعلومات أحدث: العقارات  ٢-١٢

  
  ١٣٨/٤٥م تالوثيقة 

  
  انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالميةعملية   ٣-١٢

  
  ١٣٨/٤٦م تالوثيقة 

  
  تضافةالشراكات الصحية الُمس  ٤-١٢

  
  ١٣٨/٤٧م تالوثيقة 
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  التنفيذي المجلس لجان تقارير  ٥-١٢

  الحكومية غير بالمنظمات المعنية الدائمة اللجنة  •

  ١٣٨/٤٨م تالوثيقة 

  والجوائز المؤسسات  •

  ١٣٨/٤٩م تلوثيقة ا
  

 المجلـس دورة ومكـان وموعـد والسـتين التاسـعة العالمية الصحة لجمعية المؤقت األعمال جدول  ٦-١٢
  المؤقت أعمالها جدول ومسّودة المائة بعد والثالثين التاسعة التنفيذي

  
  ١٣٨/٥٠م تالوثيقة 

  
  العاملين شؤون  -١٣

  
  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ١-١٣

  
  ١إضافة  ١٣٨/٥١م تو ١٣٨/٥١م ت تانالوثيق

  
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٢-١٣

  
  ١٣٨/٥٢م تالوثيقة 

  
  ] إن وجدت[  الموظفين والئحة للموظفين األساسي النظام تعديالت  ٣-١٣
  

  العالمية الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل بيان  ٤-١٣
  

  ١معلومات/ /١٣٨م تالوثيقة 
  

  مسائل للعلم  -١٤
  

  تقارير الهيئات االستشارية  ١-١٤

  الدراسة ومجموعات الخبراء لجان  •

 ١٣٨/٥٣م تالوثيقة 
  

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

  )١٦-٦٤ع  ص  ج(القرار  استئصال داء التنينات
  )٢١-٦٣ج ص عالصحة (القرار  أجل من البحوث بشأن العالمية الصحة منظمة استراتيجية

 ومأمونيتهـــا جودتهـــا وضـــمان المماثلـــة البيولوجيـــة العـــالج منتجـــات ذلـــك فـــي بمـــا البيولوجيـــة العـــالج منتجـــات إتاحـــة
  )٢١-٦٧ج ص عونجاعتها (القرار 

  )٢٢-٦٧ج ص عإتاحة األدوية األساسية (القرار 
  )٢٣-٦٧ع ص ج القرار(الشاملة  الصحية للتغطية دعماً  الصحية والتكنولوجيات التدخالت تقييم

ــــــــوغ نحــــــــو التقــــــــدم تســــــــريع اســــــــتراتيجية: اإلنجابيــــــــة الصــــــــحة ــــــــة والمرامــــــــي األهــــــــداف بل   القــــــــرار( الدوليــــــــة اإلنمائي
  )١٢-٥٧ع ص ج

 الصــــحة تحســــين أجــــل مــــن القطاعــــات عبــــر مســــتدامة إجــــراءات: واالقتصــــادية االجتماعيــــة التنميــــة فــــي المســــاهمة
 (القـــــــــرار  ] الصـــــــــحة تعزيـــــــــز بشـــــــــأن الثـــــــــامن العـــــــــالمي المـــــــــؤتمر متابعـــــــــة[  الصـــــــــحة مجـــــــــال فـــــــــي واإلنصـــــــــاف

  )١٢-٦٧ج ص ع
  )١٩-٦٧ج ص عالعمر (القرار  طيلة الرعاية الشاملة عناصر من كعنصر الملطفة الرعاية تعزيز

 )٢١-٦٠ج ص عالتخلص من اضطرابات عوز اليود بشكل دائم (القرار 
  

  )١٢-٦١ع ص ج القرار( العمل خطة تنفيذ: اللغوية التعددية
  
  

=     =     =  


