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  )المشروح (١٢٥/١م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٩ مارس/ آذار ٣١   بعد المائةالعشرون والخامسةالدورة 
  EB125/1 (annotated)  ٢٠٠٩ مايو/ أيار ٣٠-٢٨جنيف، 

  
  
  
  

  )المشروح( جدول األعمال المؤقت
  
  
  افتتاح أعمال الدورة وإقرار جدول األعمال  -١
  
  يس ونواب الرئيس والمقررانتخاب الرئ  -٢
  
   والستينالثانيةحصيلة جمعية الصحة العالمية   -٣
  

سيتلقى المجلس، لدى افتتاح أعمال دورته، تقريراً عن حصيلة جمعية الصحة العالمية الثانية             
  .٢٠٠٩مايو /  أيار٢٧ إلى ١٨يزمع عقدها في الفترة من والستين التي 

  
   واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذيتقرير لجنة البرنامج والميزانية  -٤
  

سيتلقى المجلس، لدى افتتاح أعمال دورته، تقرير االجتماع العاشر للجنة البرنامج والميزانية            
  .٢٠٠٩مايو /  أيار١٥ و١٤واإلدارة المقرر عقدها يومي 

  
  المسائل التقنية والصحية  -٥
  

  التخلص من الحصبة على الصعيد العالمي  ١-٥
  

تنفيذي، إلى المديرة العامة، في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة، أن تقـدم             طلب المجلس ال  
والجدير بالـذكر أنـه     . تقريراً عن جدوى عملية التخلص من الحصبة على الصعيد العالمي         

وسيناقش هذا التقرير آفاق عملية الـتخلص       . يوجد اآلن أي مرمى محدد عالمياً لهذا األمر        ال
  .محرز صوب تحقيق المرامي اإلقليمية والتحديات المتبقيةمن الحصبة والتقدم ال

  
  توافر ومأمونية وجودة منتجات الدم  ٢-٥
  

والمعلوم . ةييبين التقرير دور منتجات الدم في مجال الرعاية الصح        .  دولة عضو  اقترحتهبند  
فر الدم  أن معظم البلدان النامية لم تنفذ بعد اإلجراءات المالئمة لضمان مأمونية ونجاعة وتوا            

ومنتجاته، وهي التزال تواجه حاالت نقص خطيرة في كميات الدم ومخاطر العـدوى عـن               
ويجري بيان ما تقوم به المنظمة من إجراءات حتى اآلن باإلضافة إلى بيان             . طريق نقل الدم  
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األنشطة المقترحة في هذا الصدد بالتركيز على تعزيز إمـدادات الـدم الموثوقـة واألطـر                
  .تنظيمية الوطنية والتعاون الدوليالتشريعية وال

  
: توجيهات بشأن استعراض المنظمة للمواد ذات التأثير النفساني من أجـل مراقبتهـا دوليـاً                ٣-٥

  مراجعة مقترحة
  

تتولى المنظمة أمر تقييم المواد ذات التأثير النفساني التي قد يساء استخدامها وذلك من أجـل                
 وذلك استناداً إلى المبادئ العلمية      المعنية بالمخدرات حدة  التقدم بتوصيات إلى لجنة األمم المت     
وترمي مراجعة الدالئل اإلرشادية في الوقت الحاضـر        . والمبادئ المتعلقة بالصحة العمومية   

وتطرح الدالئل اإلرشادية المنقحة على     . إلى إضفاء المزيد من الوضوح على العملية بأسرها       
  .المجلس لينظر فيها

  
  ديةالعيوب الوال  ٤-٥

 
بين هذا التقرير مجمل عبء المراضة الناجمة عن وفيات الرضـع  ي. طلب قدمته دولة عضو 

ووفيات فترة ما حول الوالدة بسبب العيوب الوالدية واالعتالالت الوراثية ومدى أهميتها في             
كما يشرح المعارف المتداولة حول التدابير الفعالـة الراميـة إلـى            . مجال الصحة العمومية  

وتسعى األمانة إلى االسـتئناس     . امي اإلنمائية لأللفية   ضمن المر  ٤اإلسهام في تحقيق الهدف     
  .بمزيد من توجيهات المجلس في هذا المضمار

  
  مسائل اإلدارة والميزانية والمسائل المالية  -٦

  
  لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة  ١-٦

 
لجنـة البرنـامج    نوقش اقتراح إنشاء لجنة جديدة أوالً مـن قبـل           . طلب قدمته دولة عضو   

ويـورد  . والميزانية واإلدارة في اجتماعها التاسع كما سينظر فيه ثانية في اجتماعها العاشر           
هذا التقرير المزيد من المعلومات بما في ذلك االختصاصات المقترحة للّجنة الجديدة وذلـك              

  .كأساس ينطلق منه المجلس إلجراء مشاورات أوسع حول إنشاء اللجنة المقترحة
  
  ملء الشواغر: لجان المجلس التنفيذي  ٢-٦
  
  الدورات القادمة للمجلس التنفيذي وجمعية الصحة  ٣-٦
  
  ]إن وجدت [ تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي   ٤-٦
  

  شؤون العاملين  -٧
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١-٧
  
  ]إن وجدت [  والئحة الموظفين التصديق على تعديالت النظام األساسي للموظفين  ٢-٧
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  مسائل للعلم  -٨
  

  تقرير عن اجتماعات لجان الخبراء ومجموعات الدراسة
 

عمالً بالئحة مجموعات ولجان الخبراء االستشاريين سيقدم تقرير عـن اجتماعـات لجـان              
الخبراء ومجموعات الدراسة يضم ملخصاً للتوصيات الواردة في تقـارير لجـان الخبـراء              

 سياسات الصحة العمومية وآثارهـا فيمـا        على المبداة حول مدى أهميتها بالنسبة       والتعليقات
  .يتعلق ببرامج المنظمة

  
  اختتام أعمال الدورة  -٩
 

 ٢٠٠٩مارس /  آذار٢٧تولى أعضاء مكتب المجلس، في اجتماعهم التلفزيوني مع المديرة العامة في : مالحظة
 مـن  الداخلي للمجلس التنفيذي، استعراض االقتراحات التي وردت          من النظام  ٨الذي انعقد طبقاً ألحكام المادة      

 والقاضية بإدراج بنود إضافية في مسودة جدول األعمال المؤقت لـدورة المجلـس التنفيـذي                دولتين عضوين 
  .٢٠٠٩مايو / الخامسة والعشرين بعد المائة التي ستنعقد في أيار

  
فيما يتعلق بإدراج بنـود جـداول       ) ١ق١٢١ت القرار م (مجلس  وباالستناد إلى المعايير التي أرسى قواعدها ال      

األعمال اإلضافية المقترحة اتفق أعضاء مكتب المجلس على انتفاء الحاجة إلى أي مناقشة مستفيضة من قبـل                 
المجلس نظراً لالقتراح القاضي بأن تتولى لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة، في اجتماعها العاشر الذي سيعقد               

تنفيذ الميزانيـة   "، وأن تتولى جمعية الصحة العالمية الثانية والستون، أمر استعراض بند            ٢٠٠٩مايو  / يارفي أ 
  ".تقرير مبدئي: ٢٠٠٩-٢٠٠٨البرمجية 
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