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بعد المائة للمجلس  نياألربعالثانية و ت للدورة دة جدول األعمال المؤق  استعراض مسو  
 التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية



  (مسودة) ١٤٢/١تم   المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٧ تموز/ يوليو ١٠  بعد المائة واألربعون الثانيةالدورة 

    EB142/1 (draft)  ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٧-٢٢جنيف، 
  
  
  

  المؤقت جدول األعمالمسودة 
  
  
  

إلـى المقـدم ") األعمال المتطورجدول "( في برنامج التخطيط الزمني التطلعي لتاليةاالبنود أغلب  رد بيانو   
تنبـع مـن: فالبنـود المتبقيـة مـا أ ٢٠١٧.١المجلس التنفيـذي فـي دورتـه األربعـين بعـد المائـة فـي كـانون الثـاني/ ينـاير 

المقــررات اإلجرائيــة التــي تتخــذها األجهــزة ( ٢٠١٧خــالل عــام المعقــودة اجتماعــات األجهــزة الرئاســية للمنظمــة  )١(
 عضـاءأ) التوصيات المقدمة مـن ٢أو ( )،البنود الدول األعضاء إلدراج القتراحات التي تقدمهااالرئاسية بنفسها أو 

  ٢جلس التنفيذي.ممكتب ال
  
  
  واعتماد جدول األعمال افتتاح الدورة  -١
  
  تقرير المدير العام  -٢
  
  التنفيذيلمجلس اللجان اإلقليمية إلى اتقرير   -٣
  

  المسائل التقنية
  
  لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة المعنية ببرنامج المنظمة للطوارئ الصحية  -٤
  
  الطوارئ الصحية  -٥
  
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  -٦
  
اللقاحـــات والفوائـــد اإلطــار الخـــاص بالتأهــب لمواجهـــة األنفلــونزا الجائحـــة لتبــادل فيروســـات األنفلــونزا والتوصـــل إلــى   -٧

  األخرى
  

  استئصال شلل األطفال  -٨

   تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال  -٩

  العمل العالمية الخاصة باللقاحات خطة  -١٠
  

                                                           
 .٣/ معلومات/١٤٠م تالوثيقة    ١

 (المشروح). ١٤٠/١م تالوثيقة انظر    ٢
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  العبء العالمي للدغ الثعابين  -١١
  

لالجتمـــاع الثالـــث الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة  التحضـــير  -١٢
  ٢٠١٨السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام  (غير

  
  النشاط البدني من أجل الصحة  -١٣
  

  األمهات والرضع وصغار األطفالتغذية   -١٤

  تقرير ثنائي السنواتالتنفيذ الشاملة الخاصة بتغذية األمهات والرّضع وصغار األطفالخطة : 

 الحماية من تضارب المصالح المحتمل في برامج التغذية 
  

  التقدم الُمحرز صوب بلوغ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة  -١٥
  

   الصحة والبيئة وتغّير المناخ  -١٦
  

النمــاء فــي مرحلــة الطفولــة ): ٢٠٣٠-٢٠١٦العالميــة بشــأن صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق (االســتراتيجية   -١٧
  المبكرة

  
  التقنيات المحمولة في مجال الصحةاستخدام   -١٨
  

   تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة  -١٩
  

  وٕاتاحتها النقص العالمي في األدوية واللقاحاتمعالجة   -٢٠
  

  ن بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريةالستراتيجية وخطة العمل العالميتاا  -٢١
  

  تقارير الهيئات االستشارية  -٢٢

  الدراسة ومجموعات الخبراء لجان  •
  

  ومسائل تصريف الشؤون والتنظيمية اإلداريةالشؤون 
  

  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٢٣
  

  تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي [ إن ُوِجدت ]  -٢٤
  

  التحضير لبرنامج العمل العام الثالث عشر  -٢٥
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  ١إصالح المنظمة  -٢٦
  

  المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عملية انتخابتقييم   -٢٧
  

  ٢٠١٩-٢٠١٨التقييم: أحدث المعلومات وخطة العمل المقترحة   -٢٨
  

  مع الجهات الفاعلة غير الدولالمشاركة   -٢٩
  

  تقارير لجان المجلس التنفيذي  -٣٠
  

 المؤسسات والجوائز 
  

  االجتماعات المقبلة لألجهزة الرئاسية  -٣١

 الصحة العالمية الحادية والسبعين جدول األعمال المؤقت لجمعية 

  ة واألربعين بعد المائةلثدورة المجلس التنفيذي الثامكان وموعد انعقاد 
  

  ألمريكتينتعيين المدير اإلقليمي ل  -٣٢

  وتقرير أمناء المظالم العالمية الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل بيان  -٣٣

 العالمية الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل بيان  

 تقرير أمناء المظالم 
  

  [ إن ُوِجدت ] الموظفين والئحة للموظفين األساسي النظام تعديالت  -٣٤

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  -٣٥
  

  اختتام الدورة  -٣٦
  
  

=     =     =  
  

                                                           
تقريـــر لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة فـــي فـــي بـــه  لموصـــىانحـــو التنفيـــذ اإلصـــالح علـــى  سيشـــمل هـــذا البنـــد مـــا يلـــي:   ١

نــاُء ب، )٢٠١٦( )٨(٦٩ج ص ع؛ ومتابعــة تنفيــذ المقــّرر اإلجرائــي ٧٠/٦٤اجتماعهــا الســادس والعشــرين، الــوارد فــي الوثيقــة ج
واتفقـت عليـه جمعيـة الصـحة العالميـة السـبعون،  )٢٠١٧( )٨(١٤١م تالمجلس التنفيذي في المقـّرر اإلجرائـي  هطلب على ما

لجلســــة الخامســــة ل(انظــــر المحضــــر المــــوجز  ٧٠/٥١مواصــــلة النظــــر فــــي الخيــــارات الــــواردة فــــي الوثيقــــة جب هــــدف الســــماحب
ــــة تحقيــــق اللخطــــة و اســــتراتيجية )؛ و ٢الفــــرع  "ب"، للجنــــة ــــى النحــــو المبــــّين فــــي الوثيق قيمــــة مقابــــل المــــال فــــي المنظمــــة، عل

 .٦معلومات/ /٧٠ج


