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 (المشروح) المؤقت جدول األعمال
 
 
 
 افتتاح الدورة -١
 
 اعتماد جدول األعمال -٢
 
 تقریر المدیر العام -٣
 
 المدیر العام منصب -٤

 ترشیح المرشحین ١-٤

 مسودة العقد ٢-٤

 خیارات إجراء االنتخاب على أساس التصویت الورقي ٣-٤
 
 تقریر لجنة البرنامج والمیزانیة واإلدارة التابعة للمجلس التنفیذي -٥
 

سیتلقى المجلس، عند افتتاح دورته، تقریر االجتمـاع الخـامس والعشـرین للجنـة البرنـامج والمیزانیـة واإلدارة، والمقـرر 
 .٢٠١٧كانون الثاني/ ینایر  ٢٠إلى  ١٨ منأن ُیعقد 

 
 تقریر اللجان اإلقلیمیة إلى المجلس التنفیذي -٦
 

 ، االقتـــراح المتمثـــل فـــي أن یقـــدم)٩(٦٥عج ص  اعتمـــدت جمعیـــة الصـــحة، فـــي المقـــرر اإلجرائـــي ٢٠١٢فـــي عـــام 
 إلـى المجلـسسـیدعى و . اللجـان مـداوالت عـن مـوجزة تقـاریر روتینیـة، بصـورة المجلـس، إلى اإلقلیمیة اللجان رؤساء
 .اإلقلیمیة اللجان توصیات في النظر

 
 التأهب والترصد واالستجابة -٧

 الطوارئ الصحیة ١-٧

 الواسعة النطاقاستجابة المنظمة في الطوارئ الوخیمة  •

حسـب  ٣سیشمل هذا البند المعلومات عن جمیع الطوارئ الصحیة العمومیة التي تثیر قلقـًا دولیـًا، وطـوارئ الدرجـة 
حسب تصنیف لجنة األمـم المتحـدة الدائمـة المشـتركة بـین الوكـاالت،  ٣تصنیف منظمة الصحة العالمیة والمستوى 

ـــــة إجـــــراءات  ـــــي اتخـــــذت منظمـــــة الصـــــحة العالمی ـــــین والت ـــــایر و ١بشـــــأنها ب ـــــاني/ ین كـــــانون األول/  ٣١كـــــانون الث
 .٢٠١٦ دیسمبر

 لجنة اإلشراف االستشاریة المستقلة •
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والفریق االستشاري للمـدیر العـام والمعنـي بإصـالح عمـل المنظمـة فـي  فریق التقییم المبدئي لإلیبوالعمًال بتوصیات 
 لألزمـات العالمیـة باالسـتجابة المعنـي المسـتوى الرفیـع قالفریـو  الفاشیات والطوارئ ذات العواقب الصـحیة واإلنسـانیة

أنشـأت المـدیرة العامـة لجنـة إشـراف استشـاریة مسـتقلة مـن أجـل رصـد  المتحـدة، لألمـم العـام لألمـین والتابع الصحیة
أداء برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحیة وٕاعطــاء اإلرشــادات. وســتحیل األمانــة التقریــر األول المحتــوي علــى أنشــطة 

 لجنة اإلشراف االستشاریة المستقلة وتوصیاتها.
 

 ةالبحث والتطویر فیما یتعلق باألمراض الوبائیة المحتمل •
 

بناًء على طلب إحـدى الـدول األعضـاء سـتقدم األمانـة معلومـات عـن التقـدم المحـرز نحـو تحسـین البحـث والتطـویر 
بها من خالل آلیة المنظمـة الخاصـة  . وسیصف التقریر األنشطة المضطلعالمحتملة الوبائیة باألمراضفیما یتعلق 

بالمخطط األولي للبحث والتطویر، وذلك بغیـة تقلیـل المـدة بـین اإلعـالن عـن الطارئـة الصـحیة العمومیـة التـي تثیـر 
قلقًا دولیًا وبین إتاحة االختبارات واللقاحات واألدویة الفعالة التي یمكـن اسـتعمالها فـي إنقـاذ األرواح وتالفـي حـدوث 

 النطاق. أزمة واسعة
 

 ذات العواقب الصحیةفي الطوارئ  تنسیق القوى العاملة الصحیة •
 

یتبین من التاریخ الحدیث أن العالم غیر مستعد بصورة كاملة للوقایة من حدوث الطوارئ الصـحیة الواسـعة النطـاق 
األولویـة لتحسـین آلیـات وكشفها واالستجابة لها. وفي إطار برنامج عمل أعم لبناء القدرات أعطى المجتمـع الـدولي 

التنسیق في الطوارئ. وسیصف هذا التقریر، المقدم بنـاًء علـى طلـب إحـدى الـدول األعضـاء، العمـل الـذي تضـطلع 
بـــه منظمـــة الصـــحة العالمیـــة علـــى المســـتوى الـــدولي واإلقلیمـــي والُقطـــري مـــن أجـــل تحســـین التنســـیق أثنـــاء الطـــوارئ 

 الصحیة.
 

 مقاومة مضادات المیكروبات ٢-٧
 
أثناء جمعیة الصحة العالمیة التاسعة والستین سـیعرض هـذا التقریـر العملیـة  األعضاء الدول إحدى طلب على ناءً ب

الخاصــــة بمواصــــلة إعــــداد خیــــارات إلطــــار للتطــــویر والقوامــــة علــــى المســــتوى العــــالمي بشــــأن مقاومــــة مضــــادات 
 مقاومـة بشـأن العالمیـة العمـل خطـة المیكروبات. وسیتضـمن كـذلك أحـدث المعلومـات عـن التقـدم المحـرز فـي تنفیـذ

)، وبشـأن االجتمـاع الرفیـع ٢٠١٥( ٧-٦٨ج ص ع، التي اعتمدتها جمعیة الصحة فـي القـرار المیكروبات مضادات
 .المیكروبات مضادات مقاومةالمستوى للجمعیة العامة بشأن 

 
 شلل األطفال ٣-٧

 
الوطنیــة الخاصــة بــالطوارئ لوقــف دوران ســریان ســیعرض التقریــر ملخصــًا للمعلومــات عمــا یلــي: أثــر خطــط العمــل 

فیـــروس شـــلل األطفـــال المتـــوطن؛ التـــدابیر المتخـــذة للحـــد مـــن االنتشـــار الـــدولي لشـــلل األطفـــال فـــي إطـــار الطارئـــة 
 الصــحیة العمومیــة التــي تثیــر قلقــًا دولیــًا؛ إنهــاء لقاحــات شــلل األطفــال الفمویــة تــدریجیًا وأنشــطة االحتــواء العالمیــة؛

اآلثــار المالیــة المترتبــة  لمتعلقــة بضــمان التخطــیط االنتقــالي للمبــادرة العالمیــة الستئصــال شــلل األطفــال؛العملیــات ا
 على الجهد المبذول.

 
 

 )٢٠٠٥( الدولیة الصحیة اللوائح تنفیذ ٤-٧
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 مسودة خطة التنفیذ العالمیة •
 

العالمیة التماسًا للتوصیات مـن  التنفیذستقدم األمانة مسودة خطة ) ٢٠١٦() ١٤(٦٩ج ص عوفقًا للمقرر اإلجرائي 
لجنــة المراجعــة، وذلــك مــع مراعــاة اعتبــارات اللجــان اإلقلیمیــة وتعلیقاتهــا. وتشــمل مســودة الخطــة التخطــیط الفــوري 

 )، وتشیر إلى الخطوات التالیة للتعامل مع االقتراحات الجدیدة. ٢٠٠٥لتحسین تنفیذ اللوائح الصحیة الدولیة (
 

 العمومیة المترتبة على تنفیذ بروتوكول ناغویااآلثار الصحیة  •
 

أثنـاء اجتماعهـا العاشـر (ناغویـا،  اتفاقیـة التنـوع البیولـوجيمـن جانـب مـؤتمر األطـراف فـي  ناغویـا بروتوكـولاعُتمد 
). وتتمثــل غایــات البروتوكــول فــي الحصــول علــى المــوارد الجینیــة ٢٠١٠تشــرین األول/ أكتــوبر  ٢٩-١٨الیابــان، 

عــادل والمنصــف للمنــافع الناشــئة عــن اســتخدامها. وینــدرج اآلن إدراج مســببات األمــراض البشــریة ضــمن والتقاســم ال
ــــى  ــــة عل ــــة المترتب ــــار الصــــحیة العمومی ــــة معلومــــات عــــن مراجعتهــــا لآلث ــــر األمان ــــة، وســــیعرض تقری نطــــاق االتفاقی

 البروتوكول.
 

 استعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة ٥-٧
 
 بحلـول اإلطـار اسـتعراضاألنفلـونزا الجائحـة علـى  لمواجهـةنص األحكام ذات الصلة من اإلطار الخاص بالتأهب ت

ـــد تنقیحـــات اقتـــراح بغیـــة ٢٠١٦ عـــام ، ٢٠١٧، علـــى جمعیـــة الصـــحة فـــي عـــام االقتضـــاء حســـب التطـــورات، ُتجسِّ
فـــي تقریـــره علـــى النهـــوض طریـــق المجلـــس التنفیـــذي. ویضـــم فریـــق االســـتعراض ثمانیـــة خبـــراء، وســـوف یركـــز  عـــن

 بأهداف اإلطار.
 
 النظم الصحیة -٨
 

 في وتنفیذ مضامین هیئة األمم المتحدة الرفیعة المستوى المعنیة بالعمالة الموارد البشریة الصحیة ١-٨
 االقتصادي والنمو الصحة مجال

 
ــــةأنجــــزت ال ــــة المســــتوى الرفیعــــة هیئ ــــة المعنی ــــي بالعمال ــــولتقریرهــــا فــــي  االقتصــــادي والنمــــو الصــــحة مجــــال ف / أیل

. ویــوفر التقریــر قــوة الــدفع الالزمــة لتنفیــذ مختلــف العملیــات التــي صــدرت بهــا تكلیفــات فــي قــرارات ٢٠١٦ ســبتمبر
، ٢٠٣٠القـوى العاملـة : الصـحیة البشـریة المـوارد بشـأن العالمیـة االستراتیجیةجمعیة الصحة، وهي تحدیدًا ما یلي: 

 العاملـة القـوى تعلـیم فـي تحـول ٕاحـداثالتـي وضـعتها المنظمـة و ص بمدونة قواعد السلوك العالمیة مع االهتمام الخا
 . وسیعطي تقریر األمانة ُنبذة عن النقاط واإلجراءات الرئیسیة.الصحیة

 
مبادئ التوصل إلى توافق عـالمي فـي اآلراء بشـأن التبـرع بالـدم ومكونـات الـدم والمنتجـات الطبیـة  ٢-٨

 شأ وٕادارتهاالبشریة المن
 

) ستعرض األمانة تقریرًا یلخص مجموعة من المبـادئ التوجیهیـة للتبـرع ٢٠١٥) (٢(١٣٦م توفقًا للمقرر اإلجرائي 
مبـادئ، ومـع كـل منهـا نهجـه  ١٠بالمنتجات الطبیة البشـریة المنشـأ وٕادارتهـا. ویشـمل اإلطـار المقتـرح مجموعـة مـن 

قــة بــه، وذلــك فــي المجــاالت التالیــة: آلیــات التصــریف الجیــد للشــؤون، االســتراتیجیة وخیــارات السیاســة العامــة المتعل
 األدوات المشتركة لضمان الجودة والمأمونیة وٕامكانیة التتبع، وكذلك اإلتاحة والتوافر المنصفین.
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 معالجة النقص العالمي في األدویة واللقاحات ٣-٨
 

، ووفقـًا للعمـل مواصـلة التطـویر فـي مجـال العمـل هـذاعلـى النحـو المالئـم مـن أجـل توجیـه عقب التشاور والتواصل 
الرامي إلى سد الثغرات في إتاحة األدویة والتكنولوجیات الصحیة، والذي یضطلع به الفریق الرفیع المستوى المعني 

ما سیحدد التقریر التعـاریف التقنیـة المقترحـة، حسـب بالحصول على األدویة والذي أنشئه األمین العام لألمم المتحدة،
)، بما في ذلك التحدید المنهجي لألدویة األساسیة واللقاحـات التـي ُیحتمـل أن ٢٠١٦( ٢٥-٦٩ج ص عطلبه القرار 

 ص.یحدث فیها نق
 

بشأن الصـحة العمومیـة واالبتكـار والملكیـة العالمیتین االستراتیجیة وخطة العمل  تقییم واستعراض ٤-٨
 الفكریة

 
الــذي قــررت فیــه  ١٨-٦٨ج ص عحة العالمیــة الثامنــة والســتون القــرار اعتمــدت جمعیــة الصــ ٢٠١٥فــي أیــار/ مــایو 

 الصـحة بشـأن العـالمیتین العمـل وخطـة لالسـتراتیجیة عام برمجي ستعراضوا شامل تقییمعدة أمور من بینها إجراء 
األمانـة ، سـتقدم ١٨-٦٨ج ص عمتداخلـة. ووفقـًا للقـرار  وبطریقـة حـدة علـى كـل الفكریـة والملكیة واالبتكار العمومیة

التقیـیم الشــامل، قبـل أن تنظـر فیــه جمعیـة الصــحة العالمیـة السـبعون، كــي ینظـر فیـه المجلــس التنفیـذي فــي  ١تقریـر
دورتـــه األربعـــین بعـــد المائـــة. كمـــا ســـتقدم األمانـــة أحـــدث المعلومـــات عـــن التقـــدم المحـــرز فیمـــا یتعلـــق باالســـتعراض 

علمــاً  بتقریــر األمانــة، وٕالــى الموافقــة علــى اختصاصــات  التنفیــذي إلــى اإلحاطــة المجلــسالبرمجــي العــام. وســیدعى 
بشــأن الصــحة العــالمیتین وخطــة العمـل االسـتعراض البرمجــي العــام، والنظـر فــي تقریــر التقیــیم الشـامل لالســتراتیجیة 

 .العمومیة واالبتكار والملكیة الفكریة
 

 وتنسیق البحث والتطویرمتابعة تقریر فریق الخبراء االستشاریین العامل المعني بتمویل  ٥-٨
 

وبمـا یتماشـى  )،٢٠١٦( ٢٣-٦٩ج ص ععرض تقریر األمانة، المعد تلبیة لطلب جمعیة الصحة في القرار سوف ی
مـا یلــي:  علـى األدویــة الـذي أنشــأه األمـین العــام لألمـم المتحــدةالفریــق الرفیـع المســتوى المعنـي بالحصــول مـع عمـل 

؛ بـه الخاصـة التكـالیف المحسـوبة العمـل وخطـة الصـحة مجـال فـي والتطـویر للبحـث العـالمي المرصد اختصاصات
اختصاصات للجنـة خبـراء ؛ والتطویر البحث لدعم للتبرعات مجمع صندوقل عملیة وخطة األهداف یتضمن اقتراحاً 
 للمنظمة ومعنیة بالبحث والتطویر في مجال الصحة.تابعة 

 
المنتجـــات الطبیـــة المتدنیـــة النوعیـــة/ المـــزورة/ المغشوشـــة التوســـیم/ آلیـــة الـــدول األعضـــاء بشـــأن  ٦-٨

 المغشوشة/ المزیفة
 

ـــد  المغشوشـــة/ المـــزورة/ النوعیــــة المتدنیــــة الطبیــــة المنتجـــات بشـــأن األعضـــاء الـــدول آللیـــة الخـــامس االجتمـــاع ُعق
 األنشــطة مــن طیــف ونــوقش ،٢٠١٦ نــوفمبر/ الثــاني تشــرین فــي بسویســرا جنیــف فــي المزیفــة/ المغشوشــة/ التوســیم
 .٢٠١٧ عـــام مطلـــع فـــي إجـــراؤه المقـــرر اآللیـــة اســـتعراض عـــن معلومـــات األمانـــة وقـــدمت .٢٠١٧-٢٠١٦ للفتـــرة

 .التنفیذي للمجلس المقدم التقریر إلیه سیستند الذي األساس لالجتماع الختامیة الوثیقة وستشكل
 تعزیز صحة المهاجرین ٧-٨

 

                                                           
ســتقدم األمانــة المــوجز التنفیــذي للتقیــیم الشــامل إلــى المجلــس التنفیــذي بجمیــع اللغــات الرســمیة الســت، وســیتاح التقریــر    ١

 سبانیة.تقییم باإلنكلیزیة والفرنسیة واألالكامل في الموقع اإللكتروني لمكتب ال

http://www.who.int/phi/implementation/ip_trade/high-level-panel-access-med/en/
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 المرتبطــة الصــحیة والتحــدیات الحــالي العــالمي الســیاق األمانــة تقریــر ســیلخص األعضــاء، الــدول طلــب علــى بنــاءً 
لمواجهـة  واإلقلیمـي العـالمي الصـعیدین علـى األمانـة اتخـذتها التـي اإلجـراءات سیوضـح كمـا .والالجئین بالمهاجرین

 التــي ســیكون لهــا) ٢٠٠٨( ١٧-٦١ع ص ج بــالقرار المتعلقــة لإلجــراءات العریضــة الخطــوط ویحــدد التحــدیات، هــذه
  .المستقبل في األولویة

 
 األمراض الساریة -٩
 

 خطة العمل العالمیة الخاصة باللقاحات ١-٩
 

 یقــدم الــذي بــالتمنیع المعنــي االســتراتیجي االستشــاري الخبــراء فریــق تقریــر مــوجز فــي التنفیــذي المجلــس ســینظر
 خاصــة أهمیــة التقریــر هــذا ویكتســي .باللقاحــات الخاصــة العالمیــة العمــل خطــة تنفیــذ فــي المحــرز للتقــدم تقییمــاً 

 بنــــــاًء علــــــى ذلــــــك یشــــــمل، وس)٢٠٢٠-٢٠١٠( العمــــــل بخطــــــة المشــــــمولة الفتــــــرة منتصــــــف فــــــي یقــــــع إنــــــه إذ
 عقـــــــد مـــــــن المتبقیـــــــة لمـــــــدةبخصـــــــوص ا المصـــــــلحة وأصـــــــحاب البلـــــــدانالمقدمـــــــة إلـــــــى  الرئیســـــــیة التوصـــــــیات

 ).٢٠٢٠-٢٠١١( اللقاحات
 

 االستجابة العالمیة الخاصة بمكافحة النواقل ٢-٩
 

ــا عــبء ظــل فــي ،بالنواقــل المحمولــة األمــراض اً مــؤخر  شــهدتها التــي الكبیــرة ةالزیــاد أدت إلــى  المســتمر، المالری
 أجــل مــن القــدرة بنــاء إلــى ماســة حاجــة ثمــةف .النواقــل مكافحــة تنفیــذ تواجــه التــي التحــدیات علــىتســلیط الضــوء 

 وتغّیــر الحشـریة، المبیــدات مقاومـة تطرحهــا التـي تلــك ذلـك فــي بمـا المحتملــة، التحـدیات وتخفیــف األثـر تحسـین
 العالمیــة االســتجابة مشــروع وســیقدم .العالمیــة والتجــارة الســفر حركــة وزیــادة الســریع، الحضــري والتحــول المنــاخ،
 .النواقل لمكافحة مستدامة ُنظم إنشاء بشأن شاملة واستراتیجیة تقنیة إرشادات النواقل لمكافحة

 
 األمراض غیر الساریة -١٠

 
التحضـــیر لالجتمـــاع الثالـــث الرفیـــع المســـتوى للجمعیـــة العامـــة بشـــأن الوقایـــة مـــن األمـــراض غیـــر  ١-١٠

 ٢٠١٨في عام  ، المقرر عقدهعدیة (غیر الساریة) ومكافحتهاالمُ 
 

ـــة ســـتقدم ،)٢٠١٦( ٦-٦٩ع ص ج للقـــرار اســـتجابة ـــراً  األمان ـــة بشـــأن المجلـــس إلـــى تقری ـــة الحال علـــى  للعمـــل الراهن
 الرفیـــع الثالـــث لالجتمـــاع تحضـــیراً  المتحـــدة لألمـــم العامـــة والجمعیـــة الصـــحة جمعیـــة بهمـــا كلفتهـــا اســـتكمال مهمتـــین

 إعـداد) ١( :وهمـا أال ومكافحتهـا،) السـاریة غیـر( المعدیة غیر األمراض من الوقایة بشأن العامة للجمعیة المستوى
 الســــاریة غیــــر األمــــراض مــــن الوقایــــة بشــــأن للمنظمــــة العالمیــــة العمــــل لخطــــة ٣ لتــــذییلالصــــیغة المنقحــــة ل مســــّودة

 الخـاص، القطاع مساهمات ونشر تسجیل في استخدامه یمكن نهج مشروع إعداد) ٢( ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها
 بالوقایة الخاصة التسع االختیاریة الغایات تحقیق في األكادیمیة، والمؤسسات المدني، والمجتمع الخیریة، والكیانات

 المعنیـــة العالمیـــة التنســـیق آللیـــة مقترحـــة عمـــل خطـــة األمانـــة ســـتقدم كمـــا .ومكافحتهـــا الســـاریة غیـــر األمـــراض مـــن
 .اآللیــة اختصاصــات مــع یتماشــى بمــا ،٢٠١٩-٢٠١٨ لفتــرةفــي ا ومكافحتهــا الســاریة غیــر األمــراض مــن بالوقایــة
 اإلرشـادات وتقـدیم العمـل، بخطة علماً  واإلحاطة ،في صیغته المنقحة ٣ التذییل اعتماد إلى المجلس ُیدعى وسوف
 .النهج بإعداد الخاص للعمل األمانة استكمال كیفیة بشأن

 خطة العمل العالمیة بشأن االستجابة الصحیة العمومیة للخرفمسودة  ٢-١٠
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 االســـتجابة بشـــأن عالمیـــة عمـــل خطـــة مســـّودة األمانـــة ســـتقدم ،)٢٠١٦) (١(١٣٩ت م اإلجرائـــي المقـــرر علـــى بنـــاءً 
 .العالمیة العمل خطة اعتماد إلى المجلس ُیدعى وسوف .فیها ینظر كي المجلس إلى للخرف، العمومیة الصحیة

 
 عد الصحي العمومي لمشكلة المخدرات العالمیةالبُ  ٣-١٠

 
 عــن معلومــات یتضــمن المجلــس إلــى تقریــراً  األمانــة ســتقدم ،)٢٠١٦() ١٥(٦٩ع ص ج اإلجرائــي للمقــرر اســتجابة
 مشـــكلة بشـــأن المتحـــدة لألمـــم العامـــة للجمعیـــة االســـتثنائیة الـــدورة ســـیاق فـــي ســـتلزم التـــي الصـــحیة الـــُنظم اســـتجابة

 التزامنــا" المعنونــة الختامیــة الوثیقــة تنفیــذ أجــل مــن والســیما ،٢٠١٦ أبریــل/ نیســان فــي المنعقــدة العالمیــة المخــدرات
ـــدعى وســـوف ).S-30/1(القـــرار  ".فعـــال نحـــو علـــى ومواجهتهـــا العالمیـــة المخـــدرات لمشـــكلة بالتصـــدي المشـــترك  ُی
 .اإلرشادات من المزید تقدیم وٕالى بالتقریر علماً  اإلحاطة إلى المجلس

 
 القضاء على سمنة األطفال: خطة التنفیذتقریر اللجنة المعنیة ب ٤-١٠

 
 إرشـاد أجـل من المجلس إلى تنفیذ خطة مسّودة األمانة ستقدم ،)٢٠١٦) (١٢(٦٩ع ص ج اإلجرائي للمقر استجابة
 ُیـدعى وسـوف .األطفـال سـمنة علـى بالقضـاء المعنیـة اللجنـة تقریـر فـي الـواردة بالتوصـیات الخـاص العمل مواصلة
 .تنفیذ خطة اعتماد إلى المجلس

 
 متكامل الوقایة من السرطان ومكافحته في سیاق نهج ٥-١٠

 
 بالســرطان؛ یتعلــق فیمــا واتجاهاتــه المــرض عــبء یوضــح تقریــراً  األمانــة أعــدت األعضــاء، الــدول طلــب علــى بنــاءً 

 التصدي أجل من القطاعات المتعددة الوطنیة الجهود من كجزء ُنفذت التي السرطان بشأن الوطنیة واالستراتیجیات
 لتحــديمواجهـة ا إلـى الرامیـة الدولیـة الجهــود وسـائر المنظمـة وأنشـطة فعالیتهـا؛ ثبتــت والتـي السـاریة غیـر لألمـراض
 القـرار مشـروع فـي النظـر وٕالـى بـالتقریر علمـاً  اإلحاطـة إلـى المجلـس ُیـدعى وسوف .السرطان یطرحه الذي العالمي

 .فیه الوارد
 

 تعزیز الصحة طیلة العمر -١١
 

 ٢٠٣٠التقدم المحرز في تنفیذ خطة التنمیة المستدامة لعام  ١-١١
 

 الخطــة ترجمــة فــي الُمحــرز التقــدم بشــأن المجلــس إلــى تقریــراً  األمانــة ســتقدم ،)٢٠١٦( ١١-٦٩ع ص ج للقــرار وفقــاً 
 اإلجــراءات لمناقشــة الفرصــة التقریــر ســیتیح كمــا .لصــحةل وعملیــة اســتراتیجیة نهــوج إلــى المســتدامة للتنمیــة العامــة

 علــى وبنــاءً  .بالصــحة المتعلقــة المســتدامة التنمیــة أهــداف تنفیــذ أجــل مــن تتخــذها أن للمنظمــة یمكــن التــي المحــددة
 تحقیـق فـي كمسـاهمة ١-٦٩ع ص ج القـرار تنفیـذ عـن معلومـات أیضـاً  التقریـر یتضـمن سوف الصحة جمعیة طلب

 .٢٠٣٠ لعام المستدامة التنمیة خطة في بالصحة المتعلقة الغایات
 
 
 

 هـدفدور قطاع الصحة في النهج االستراتیجي لإلدارة الدولیة للمواد الكیمیائیـة مـن أجـل تحقیـق  ٢-١١
 وما بعده ٢٠٢٠عام 
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 الصــحة لقطــاع طریــق خارطــة یضــع أن أمــور، جملــة فــي العــام المــدیر مــن) ٢٠١٦( ٤-٦٩ع ص ج القــرار طلــب
 المتحــدة األمــم لمنظومــة التابعــة والهیئــات األعضــاء الــدول مــع بالتشــاور والــدولي واإلقلیمــي الــوطني الصــعید علــى

 المجلـــس فیهــا ینظــر كـــي المقترحــة الطریــق خارطــة التقریـــر ضیعــرِ  وســوف .المعنیـــین المصــلحة أصــحاب وســائر
  .التنفیذي

 
 المراهقین صحة): ٢٠٣٠-٢٠١٦( والمراهق والطفل المرأة صحة بشأن العالمیة االستراتیجیة ٣-١١

 
 بتقــدیم أمــور، جملــة بــین الصــحة جمعیــة فیــه طالبــت الــذي) ٢٠١٦( ٢-٦٩ع ص ج القــرار علــى بنــاءً  تقریــر ســُیقدَّم
 الخـاص موضـوعه سـیتناول الـذي ،والتقریر .والمراهق والطفل المرأة صحة بشأن الُمحرز التقدم عن منتظمة تقاریر
 .والمساءلة الرصد مجال في الُمحرز التقدم على أیضاً  الضوء سیسلط المراهقین، صحة

 
 البرنامج والمیزانیة شؤون -١٢

 
 : أحدث المعلومات٢٠١٧-٢٠١٦المیزانیة البرمجیة  تمویل وتنفیذ ١-١٢

 
 .٢٠١٧-٢٠١٦ للثنائیة البرمجیة المیزانیة وتنفیذ تمویل عن تقریراً  األمانة ستقدم

 
 ٢٠١٩-٢٠١٨المیزانیة البرمجیة المقترحة  ٢-١٢

 
عقب استعراضها ومناقشتها من جانـب اللجـان  ٢٠١٩-٢٠١٨مسودة منقحة للمیزانیة البرمجیة المقترحة  ُأعدت

 .اإلقلیمیة، وذلك لكي ینظر المجلس فیها
 

 الشؤون المالیة -١٣
 

 ٢٠١٩-٢٠١٨جدول تقدیر االشتراكات للفترة  ١-١٣
 

 تعتمـد بأن یوصي قرار مشروع وفي ،٢٠١٩-٢٠١٨ للفترة االشتراكات تقدیر جدول في النظر إلى مدعو المجلس
 .االشتراكات تقدیر جدول السبعون العالمیة الصحة جمعیة

 
 تعدیالت الالئحة المالیة والنظام المالي [ إن وجدت ] ٢-١٣

 
 الشؤون اإلداریة ومسائل تصریف الشؤون -١٤

 
 نبذة عن تنفیذ عملیة إصالح المنظمة ١-١٤

 
 استعراضــاً  ؛اإلصــالح لعملیــة الــراهن الوضــع عــن عامــة نبــذة: یلــي مــا یتضــمن المجلــس إلــى تقریــراً  األمانــة ســتقدم
 ِضعتوُ  التي المؤشرات إلى إشارة اإلصالح؛ لعملیة العامة الثالثة العمل مسارات من مسار كل في الُمحَرز للتقدُّم
 إطـار فـي اإلنجـازات وضـع إلـى التحـول التقریر ینتهجه الذي النهج وسیجسد .اإلصالح أغراض تحقق مدى لقیاس
 .ككل اإلصالح لبرنامج العام السیاق

 
 )٢٠١٦) (٨(٦٩ج ص عإصالح تصریف الشؤون: متابعة المقرر اإلجرائي  ٢-١٤
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 المتفـق التوصـیات علـى بنـاءً  ُأعـد الـذي) ٨(٦٩ع ص ج اإلجرائي المقرر تنفیذ عن المعلومات أحدث التقریر سیقدم
 أعضــاء والــذي طالــب الشــؤون، تصــریف إصــالح بشــأن المفتــوح الــدولي الحكــومي االجتمــاع عــن والصــادرة علیهــا
 خاصـــة بصـــفة تتعلـــق أموربـــ اإلقلیمیـــة، واللجـــان اإلقلیمیـــین، والمـــدیرین العـــام، والمـــدیر التنفیـــذي، المجلـــس مكتـــب

 .الثالثة المنظمة مستویات جمیع على الشؤون تصریف في المواءمة وبتعزیز الرئاسیة األجهزة عمل بأسالیب
 

 المشاركة مع الجهات الفاعلة غیر الدول ٣-١٤
 

 الفاعلـة الجهات مع المشاركة إطار تنفیذ عن تقریراً  یقدم بأن العام المدیر) ٢٠١٦( ١٠-٦٩ع ص ج القرار یطالب
 المعقـودة دوراتـه مـن واحـدة كـل فـي التنفیـذي المجلـس إلـى واإلدارة، والمیزانیـة البرنـامج لجنـة خـالل من الدول، غیر
 الجــامع اإلطــار مــن) ١()أ(٦٨ الفقــرة وتشــیر .األعمــال جــدول بنــود مــن دائــم بنــد بموجــب ینــایر/ الثــاني كــانون فــي

 مـن المقـدم الـدول غیـر الفاعلـة الجهـات مع بالمشاركة الخاص السنوي التقریر في النظر" إلى اإلطار بهذا الخاص
 بـالنظر واإلدارة، والمیزانیـة البرنـامج لجنـة خـالل مـن المجلـس تكلـف ٦٤و ٦١و ٦٠ الفقـرات أن كمـا ".العام المدیر

 ثلــث واســتعراض ،المنظمــة مــع رســمیة عالقــات فــي للــدخول الــدول غیــر الفاعلــة الجهــات مــن المقدمــة الطلبــات فــي
 علــى اإلبقــاء ینبغــي كــان مــا إذا تحدیــد أجــل مــن المنظمــة مــع الرســمیة العالقــات ذات الــدول غیــر الفاعلــة الجهــات
 .معها الرسمیة العالقات

 
 تقاریر لجان المجلس التنفیذي ٤-١٤

 
 المؤسسات والجوائز •

 
 :كالتالي وهي ،٢٠١٧ عام في ستمنح التي بالجوائز الفائزین اختیار هیئات تقاریر في المجلس سینظر

 
 اإلمــارات مؤسســة وجــائزة للصــحة، ساســاكاوا وجــائزة العمومیــة، للصــحة التذكاریــة ووك – جونــغ لــي الــدكتور جــائزة

 .شوشة توفیق علي الدكتور مؤسسة لجنة تقریر اعتماد إلى المجلس وسُیدعى .للصحة المتحدة العربیة
 

 ] إن ُوِجدت [ة في مجال المراقبة: تجدید العضوی لجنة الخبراء االستشاریین المستقلة ٥-١٤
 

جـدول األعمــال المؤقــت لجمعیــة الصــحة العالمیـة الســبعین وموعــد ومكــان دورة المجلــس التنفیــذي  ٦-١٤
 الحادیة واألربعین بعد المائة 

 
 شؤون العاملین -١٥

 
 تعیین المدیر اإلقلیمي لشرق المتوسط ١-١٥

 
 .اإلقلیمي المدیر تعیین بشأن المجلس إلى اإلقلیمیة اللجنة من المقدم االقتراح الوثیقة تتضمن سوف

 
 العالمیة الصحة منظمة موظفي جمعیات ممثل بیان ٢-١٥

 
 : أحدث المعلوماتالموارد البشریة ٣-١٥
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 یتنـاول ملحقـاً  وسیشـمل .المنظمـة نطـاق علـى البشـریة الموارد استراتیجیة تنفیذ عن المعلومات أحدث التقریر سیقدم
 .القادمة السنوات في بذلك المرتبطة والمسائل األطفال شلل مكافحة برنامج في الوظیفي المالك تطور

 
والمؤسســات المعــاییر والمبــادئ الخاصــة بانتــداب المــوظفین مــن المنظمــات غیــر الحكومیــة  •

 الخیریة والمؤسسات األكادیمیة
 

 ینبغــي التــي والمبــادئ المعــاییر فیــه ُتحــدد المجلــس، إلــى تقریــر ســُیقدَّم ،)٢٠١٦( ١٠-٦٩ع ص ج للقــرار اســتجابة
 .الدول غیر الفاعلة الجهات من الموظفین انتداب مالءمة مدى تقییم في استخدامها

 
 الموظفین والئحة للموظفین األساسي النظام تعدیالت ٤-١٥

 
ـــــدَّم ـــــي التعـــــدیالت تُق ـــــى العامـــــة المـــــدیرة أدخلتهـــــا الت ـــــذاً  ،المـــــوظفین الئحـــــة عل ـــــرار تنفی ـــــة لق  لألمـــــم العامـــــة الجمعی

 .للمـــوظفین األساســـي النظـــام مـــن ٢-١٢ للمـــادة وفقـــاً  المجلـــس علیهـــا یصـــادق كـــي ،)٢٠١٥( ٧٠/٢٤٤ المتحـــدة
 إلــى لیقــدمها المجلــس فیهــا ینظــر كــي فمعروضــة للمــوظفین األساســي النظــام علــى إدخالهــا المقتــرح التعــدیالت أمــا

 .السبعین العالمیة الصحة جمعیة
 

 تقریر لجنة الخدمة المدنیة الدولیة ٥-١٥
 

 كـي المتحـدة، لألمـم العامـة الجمعیـة إلـى الدولیـة المدنیـة الخدمـة لجنـة توصـیات تفاصـیل یتضمن تقریر ُیقدَّم سوف
 .المجلس فیه ینظر

 
 مسائل للعلم -١٦

 
 تقاریر الهیئات االستشاریة ١-١٦

 
 الدراسة ومجموعات الخبراء لجان •

 
 عــن تقریــراً  المجلــس لنظــر العامــة المــدیرة ســتقدم االستشــاریین الخبــراء ولجــان أفرقــة الئحــة مــن ٢٣-٤ للمــادة فقــاً و 

 الخبــراء، لجــان تقــاریر فــي الــواردة للتوصــیات ملخــص ذلــك فــي بمــا الدراســة، ومجموعــات الخبــراء لجــان اجتماعــات
 .المنظمة برامج على وآثارها العمومیة الصحة سیاسات إلى بالنسبة أهمیتها مدى على ومالحظاتها

 
 فــي اجتمعــت التــي الخبــراء لجــان أعضــاء وأســماء باجتماعــات الخاصــة التفاصــیل ثــان، تقریــر فــي األمانــة وســتقدم

 .٢٠١٦ عام
 

 اختتام الدورة -١٧
 
 
 
 

 مالحظة:
 



 EB140/1 (annotated)  (المشروح) ١٤٠/١ت م

10 

النظــام الـــداخلي للمجلــس التنفیـــذي اجتمعــت المـــدیرة العامــة وأعضـــاء مكتــب المجلـــس  مـــن ٨طبقــًا للمــادة  -١
أیلول/ سـبتمبر السـتعراض مسـودة جـدول األعمـال  ٢٨التنفیذي عن طریق مؤتمر فیدیوي في یوم األربعاء الموافق 

حزیران/  ٢٠میمه على الدول األعضاء في المؤقت لدورة المجلس التنفیذي األربعین بعد المائة والذي كان قد تم تع
 .٢٠١٦ یونیو

 
وفیما یتعلق بأحد البنود الجدیدة في جـدول األعمـال، وبالتعـدیل المقتـرح مـن األمانـة، اتفـق أعضـاء مكتـب  -٢

 المجلس على ما یلي:
 

ائـة فـي إرجاء البند الخاص باستئصال المالریا إلى دورة المجلـس التنفیـذي الحادیـة واألربعـین بعـد الم •
 ؛٢٠١٧أیار/ مایو 

 
قبــول إدراج بنــد كــان ینبغــي إدراجــه فــي مســودة جــدول أعمــال دورة المجلــس التنفیــذي األربعــین بعــد  •

، وهو بند بعنـوان "االسـتراتیجیة العالمیـة ٢٠١٦المائة التي تلقتها الدول األعضاء في حزیران/ یونیو 
ي جــدول األعمــال المؤقــت لــدورة المجلــس : صــحة المــراهقین" فــبشــأن صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق

 التنفیذي األربعین بعد المائة، وذلك في إطار الفرع الخاص بتعزیز الصحة طیلة العمر.
 
 اتفق أعضاء مكتب المجلس على ما یلي: ،وفیما یتعلق ببنود جدول األعمال الموجودة -٣
 

 وتنفیــذ الصــحیة البشــریة المــوارد " تعــدیل عنــوان البنــد الحــالي بشــأن المــوارد البشــریة الصــحیة لیصــبح •
ـــــة مضـــــامین ـــــة المســـــتوى الرفیعـــــة المتحـــــدة األمـــــم هیئ ـــــة المعنی ـــــي بالعمال  والنمـــــو الصـــــحة مجـــــال ف

 االقتصادي"؛

) متابعــة ١تقــدیم بنــدي االســتعراض المقــدمین حالیــًا فــي إطــار بنــد وحیــد مــن جــدول األعمــال، أي ( •
الــدول ) آلیــة ٢والتطــویر، ( البحــث وتنســیق بتمویــل المعنــي العامــل االستشــاریین الخبــراء فریــق تقریــر

األعضاء بشأن المنتجات الطبیة المتدنیة النوعیة/ المزورة/ المغشوشة التوسیم/ المغشوشـة/ المزیفـة، 
وبهذه المائة.  بعد األربعین التنفیذي المجلس لدورة المؤقت األعمال كبندین قائمین بذاتهما في جدول

 بشــأن العــالمیتین العمــل وخطــة االســتراتیجیةعین عــن اســتعراض وتقیــیم الطریقــة ســیتم فصــل الموضــو 
 الفكریة. والملكیة واالبتكار العمومیة الصحة

 
 اتفق أعضاء مكتب المجلس على ما یلي: ،وفیما یتعلق بالبنود الجدیدة المقترحة من الدول األعضاء -٤
 

 األعمــال جــدول التــي تثیــر قلقــاً دولیــًا" فــيقبــول إدراج بنــد بعنــوان "التنســیق فــي الطــوارئ اإلنســانیة  •
المائـة. وأعطـى أعضـاء مكتـب المجلـس مـوافقتهم علـى  بعـد األربعین التنفیذي المجلس لدورة المؤقت

اشــتراط أن یــولي تقریــر األمانــة العنایــة الواجبــة للتمویــل والتــزود بــالموظفین، فــي الحاضــر والمســتقبل 
 لمنظمة؛على السواء، على كل مستوى من مستویات ا

 
 مضـادات مقاومـة بشـأن العالمیـة العمـل دمج بند مقتـرح بشـأن "اإلنتـان" مـع البنـد الحـالي بشـأن خطـة •

 المیكروبات. ویمكن بهذه الطریقة النظر في المسألتین معًا؛
 

تجمیع االقتراحات الخاصة بالبندین "تعزیز صحة المجموعات السكانیة والمجتمعات المحلیة واألفـراد  •
 شاشة والضعف، مثل المهاجرین" و"الصحة والمهاجرون"، ومعاملتهما كبند واحد؛ذوي اله
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 بعــد األربعــین التنفیــذي المجلــس لــدورة المؤقــت األعمــال جــدول قبــول إدراج بنــد بشــأن الســرطان فــي •

 المائة، مع اشتراط أن یكون عنوانه "الوقایة من السرطان ومكافحته في سیاق نهج متكامل"؛
 

 إلـــى دورة النظـــر فـــي البنـــد الجدیـــد المقتـــرح بعنـــوان "إحیـــاء النشـــاط البـــدني مـــن أجـــل الصـــحة"إرجـــاء  •
 ؛٢٠١٧في أیار/ مایو  التنفیذي المجلس

 
 حسـین إتاحـة التكنولوجیـا المسـاعدةت )١بالعنـاوین التالیـة: ( المقترحـة الجدیـدة البنـود في النظر إرجاء •

 دورة ) العـــبء العـــالمي للـــدغ الثعـــابین، إلـــى٣حة (اســـتخدام التقنیـــات المحمولـــة فـــي مجـــال الصـــ )٢(
 .٢٠١٨كانون الثاني/ ینایر  في التنفیذي المجلس

 
مـن النظـام الـداخلي للمجلـس التنفیـذي، بـأال یـتم إدراج  ٨ كما أوصى أعضاء مكتب المجلس، طبقًا للمـادة -٥

 المائة: بعد األربعین التنفیذي المجلس البنود التالیة المقترحة من الدول األعضاء في جدول أعمال دورة

 الصحیین"؛علیم المستمر للمهنیین بند بعنوان "االعتراف الدولي بالمواد في تطویر الت )١(

بنــد بعنــوان "األطفــال ینقــذون األرواح". اتفقــت آراء أعضــاء مكتــب المجلــس مــع رأي األمانــة أن  )٢(
 أخرى؛مبادرة ینبغي أن تشمل وسائل الخطوات القادمة إلرساء الدعم لل

بند بعنوان "الحصول على األدویة: تقریر الفریق الرفیع المستوى المعني بالحصـول علـى األدویـة  )٣(
 األمین العام لألمم المتحدة"؛نشأه الذي أ

بنـــد بعنـــوان "تعزیـــز الـــنظم التنظیمیـــة للمنتجـــات الطبیـــة: تســـریع ومتابعـــة التنفیـــذ". رأى أعضـــاء  )٤(
بـــذاتها فــي هـــذا الوقـــت ألن التقریـــر المرحلـــي األول عـــن تنفیـــذ المكتــب أنـــه ال یوجـــد مبـــرر لمناقشـــة قائمـــة 

لمیــة الســبعون فــي ، الــذي شــمل نفــس الموضــوع، ســتنظر فیــه جمعیــة الصــحة العا٢٠-٦٧ج ص ع القــرار
 ؛٢٠١٧ أیار/ مایو

بند بعنوان "تسریع العمـل علـى استئصـال الحصـبة والحصـبة األلمانیـة مـن العـالم". ورأى أعضـاء  )٥(
، التي ینبغي أن تتعلق بالتخلص من المرضین ولیس استئصالهما، یمكن أن تُنظر في المكتب أن المسألة

 لعمل العالمیة الخاصة باللقاحات؛إطار البند الموجود بشأن خطة ا

بند بعنوان "مرض القلب الروماتیزمي". ونظرًا ألن الموضوع ال یشكل قلقًا كبیرًا في األقـالیم كافـة  )٦(
 من اتباع نهج عالمي في هذا الصدد؛ألنسب هو نهج إقلیمي بدًال فقد ُطلب تحدید ما إذا كان ا

بند بعنوان "إعداد خطة عمل عالمیة إلدارة مخلفات الرعایة الصـحیة ومعالجتهـا". واتفـق أعضـاء  )٧(
مكتــب المجلــس علــى أن مــن األفضــل انتظــار التقریــر الــذي ســیقدم إلــى جمعیــة الصــحة العالمیــة الســبعین، 

 .٤-٦٩ج ص علقرار والذي ُطلب تقدیمه في ا
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