
  منظمة
الصحة العالمية   )المشروح( ١٣٢/١ت م  التنفيذي المجلس  

  ٢٠١٢ نوفمبر/ الثاني تشرين ١٦  المائة بعد والثالثون الثانية الدورة
    EB132/1 (annotated)  ٢٠١٣ يناير/ الثاني كانون ٢٩-٢١ جنيف،

  
  
  

  )المشروح( المؤقت األعمال جدول
  
  
  األعمال جدول وٕاقرار الدورة افتتاح  -١
  
  العام المدير تقرير  -٢
  
  التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة تقرير  -٣
  

 الـذي واإلدارة والميزانيـة البرنـامج للجنـة الثـاني االستثنائي االجتماع تقرير دورته أعمال افتتاح لدى المجلس سيتلقى
 واإلدارة والميزانيــــة البرنـــامج للجنـــة عشــــر ابعالســـ واالجتمـــاع ،٢٠١٢ ديســــمبر/ األول كـــانون ٧و ٦ يـــومي ســـيعقد
  .٢٠١٣ يناير/ الثاني كانون ١٨و ١٧ يومي عقده المقرر

  
  التنفيذي المجلس إلى اإلقليمية اللجان تقارير  -٤
  

   اإلجرائـي المقـرر فـي الصـحة جمعيـة طلبـت التنفيـذي، والمجلـس اإلقليميـة اللجـان بـين العمـل تنسـيق لجوانـب اً تعزيز 
 إلــى مــوجزة تقــارير يعــّدوا أن قليميــةاإل لجــانال رؤســاء إلــى ،العالميــة الصــحة منظمــة إصــالح بشــأن) ٩(٦٥ع ص ج

  .اإلقليمية اللجان توصيات في النظر إلى مدعو المجلسو . اللجان مداوالت عن المجلس
  
  العالمية الصحة منظمة إصالح  -٥
  

 بتقـــديم المتعلقـــة مقترحـــاتالو  )١٠(١٣١ت م اإلجرائـــي والمقـــرر) ٩(٦٥ع ص ج اإلجرائـــي المقـــرر متطلبـــاتل متابعـــة
 الــــدول طلبتهــــا التــــي اضــــيعالمو  مــــن العديــــد تتنــــاول تقــــارير األمانــــة أعــــدت ،٦٥/٥ج الوثيقــــة فــــي الــــواردة التقــــارير

 الصــــحية؛ الشــــراكات استضــــافة بشــــأن) المنظمــــة( العالميــــة الصــــحة منظمــــة ترتيبــــات :يلــــي مــــا ومنهــــا األعضــــاء،
 األجهــــزة عمـــل وأســــاليب الحكوميـــة؛ غيــــر المنظمـــات مــــع المنظمـــة تشــــارك سياســـة بمســــودة المتعلقـــة عتبـــاراتواال

 التقارير تقديم عملية تبسيطو  ؛المالية السنة وتغيير الرئاسية؛ األجهزة جتماعاتال الزمنية المواعيد وجدول ة؛الرئاسي
 التقيــــيمو  ؛والقطريــــة يــــةواإلقليم العالميــــة المكاتــــب أعمــــال مواءمــــةو  ةالعالميــــ الصــــحية الشــــؤون وتصــــريف الوطنيــــة؛
. المنظمــة إصــالح وتنفيــذ ؛تمويــلال عــن اإلدارةو  والميزانيــة البرنــامج للجنــة االســتثنائي االجتمــاع تقريــرو  الخــارجي؛
  للفتــــــرة المقترحــــــة البرمجيــــــة والميزانيــــــة العــــــام العمــــــل برنــــــامج مســــــودة الصــــــلة ذات البنــــــود إطــــــار فــــــي وســــــتُناقش
٢٠١٥-٢٠١٤. 

  
  السارية غير األمراض  -٦
  

  ومكافحتها السارية غير األمراض من للوقاية واألهداف الشامل العالمي الرصد إطار مسّودة  ١-٦
  

 المتعلقــــة لتوصــــياتل وتنفيــــذاً ) ٨(٦٥ع ص ج اإلجرائــــي المقــــرر مــــن) ٥)(٨( الفرعيــــة لفقــــرةا فــــي ورد لمــــا اســــتجابة
 من الوقاية بشأن المتحدة لألمم العامة للجمعية المستوى الرفيع لالجتماع السياسي اإلعالن من ٦٢و ٦١ بالفقرتين
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 ٧ إلــى ٥ مــن الفتــرة فــي األعضــاء للــدول رســمي اجتمــاع دِقــعُ  ومكافحتهــا،) المعديــة غيــر( الســارية غيــر األمــراض
ـــاص العمــل اختتــام أجــل مــن ٢٠١٢ نــوفمبر/ الثــاني تشــرين ـــار الخـــ ـــد بإطــ ـــي بمـــا الشــامل، العــالمي الـرصـ ـــك فـ  ذلـ

 حيــلوي. ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مـــن للوقايــة االختياريــة العالميــة األهـــداف مــــــن عــةومجمو  المؤشــرات،
 .فيه نظريل المجلس إلى االجتماع هذا بنتائج الخاص التقرير العام المدير

  
  ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها السارية غير األمراض من بالوقاية الخاصة العمل خطة مسّودة  ٢-٦

  
   القـــرار مـــن) ٤(٣ الفرعيـــة والفقـــرة ٧ق١٣٠ت م القـــرار مـــن) ٦(٢و) ٤(٢ الفـــرعيتين تينالفقـــر  يفـــ ورد لمـــا اســـتجابة

-٢٠١٣ ومكافحتها السارية غير األمراض من بالوقاية خاصة عمل خطة مسّودة األمانة أعدت ،١١-٦٤ع ص ج
 تلــكو  الرســمية يــرغ المشــاورات نتــائج مراعــاة بعــد المســّودة أعــّدت قــدو . األعضــاء الــدول فيهــا تنظــر لكــي ٢٠٢٠
 ،المتحدة األمم وهيئات األعضاء الدول مع ٢٠١٢ نوفمبر/ الثاني وتشرين أغسطس/ آب في ُأجريت التي الرسمية
 عقــد أثنــاء الخــاص لقطــاعا مــن مختــارة وكيانــات صــلة ذات حكوميــة غيــر منظمــات مــن الــواردة اآلراء عــن فضــالً 
 خطـة وضـع بشـأن وساق قدم على الجاري العملب علماً  اطةاإلح إلى مدعو والمجلس. اإلنترنت شبكة عبر مشاورة
 .فيها البت يلزم مسائل بوصفها المبّينة االستراتيجية القضايا من عدد بشأن توجيهات قديموت العمل،

  
  ٢٠٢٠-٢٠١٣ النفسية بالصحة الخاصة الشاملة العمل خطة مسّودة  ٣-٦

  
 شـاملة عمـل خطـة ويضـع الـدعوة جهود يعزز أن العام المدير إلى ٤-٦٥ع ص ج القرار في العامة الجمعية طلبت

 الفتـــرة تشـــمل عمـــل خطـــة مســـودة المجلـــس علـــى ههنـــا وُتعـــرض. للقيـــاس قابلـــة حصـــائل تضـــمنت النفســـية للصـــحة
 المتحــــدة األمــــم ووكــــاالت األعضــــاء لــــدولا مــــع وضــــعها حــــول وثيــــق نحــــو علــــى التشــــاور عقــــب ٢٠٢٠-٢٠١٣

  .نيالمد المجتمع وفئات وبرامجها وصناديقها
  

   تجنبهمـــــا يمكـــــن اللـــــذين البصـــــر وضـــــعف العمـــــى مـــــن بالوقايـــــة الخاصـــــة العمـــــل خطـــــة مســـــّودة  ٤-٦
٢٠١٩-٢٠١٤  

  
 مـن للوقايـة جديـدة عمـل خطـة يضع أن) ١(١٣٠ت م اإلجرائي المقرر في العام المدير من التنفيذي المجلس طلب
 ُأِعــّدت وقــد. األعضــاء الــدول هــافي تنظــر لكــي ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتــرة تجنبهمــا يمكــن ناللــذي البصــر وضــعف العمــى
 والشــركاء وبرامجهــا وصــناديقها المتحــدة األمــم ووكــاالت األعضــاء الــدول مــع الوثيــق بالتشــاور العمــل خطــة مســودة
  .دةالمسوّ  في النظر إلى مدعو والمجلس. الدوليين

  
  العجز  ٥-٦

  
 في اعُتِمد أن منذ طرأت التي الهامة تالتطورا من العديد التقرير هذا يبّين األعضاء، الدول إحدى طلب على بناءً 
 إلــى مــدعو والمجلــس. الصــحة لقطــاع الحاليــة واالســتجابة) ٢٣-٥٨ع ص ج( العجــز بشــأن قــرار آخــر ٢٠٠٥ عــام

  .الشأن هذا في قرار مشروع إعداد في والنظر بالتقرير علماً  اإلحاطة
  
  العمر طيلة الصحة تعزيز  -٧
  

  بالصحة المتعلقة لأللفية ائيةاإلنم) المرامي( األهداف بلوغ رصد  ١-٧
  

 المتعلقـة لأللفيـة اإلنمائيـة) المرامـي( األهـداف بلـوغ فـي المحـرز التقـدم حالـة عـن األمانـة مـن المقـدم السنوي التقرير
 رئــويال لتهــاباال مــن الوقايــة عــن معلومــاتب مســتكمل تقريــر هــو) ١٥-٦٣ع ص ج القــرار فــي المطلــوب( بالصــحة
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ــ أجــل مــن والعمــل وعالجــه  النحــو علــى ،والطفــل والوليــد األم صــحة مجــال فــي للتــدخالت الشــاملة التغطيــة قتحقي
  .٣١-٥٨ع ص ج والقرار ٢٤-٦٣ع ص ج القرار في المطلوب

  
  ٢٠١٥ عام بعد لما التنمية خطة في الصحة  •

  
 أهدافو  الصحة: ٢٠+ ريو الختامية وثيقةال تطبيق عن تقريراً  األمانة ستعد األعضاء الدول إحدى طلب على بناء

 اإلنمائيـة األهـداف مـن جديـدال جيـلال إعـداد بشـأن إنجازها يجري التي األعمال بيان مع تالزمبال المستدامة، التنمية
 .بالصحة الصلة ذات

  
 المـــرأة بصــحة النهـــوض أجــل مـــن المعقــودة المســتوى الرفيعـــة اللجــان توصـــيات متابعــة إجــراءات  ٢-٧

  والطفل
  

 المعنية اللجنة توصيات متابعة في المحرز التقدم عن العادي السنوي قريرتال فإن عضو، دولة من طلب على بناء
 من بآخر ُيستكمل تقرير هو ،)٧-٦٥ع ص ج القرار في المطلوب( والطفل المرأة صحة عن والمساءلة بالمعلومات

 المتحــدة األمــم لجنــة عــن الصــادرة التنفيــذ وخطــة التوصــيات تلــك متابعــة بصــدد المنجــز العمــل عــن األمانــة إعــداد
 .بالتقرير علماً  اإلحاطة إلى مدعو المجلسو . واألطفال النساء ألرواح المنقذة بالسلع المعنية

  
  للصحة االجتماعية المحددات  ٣-٧

  
 فـي األعضـاء الـدول إلـى المقدم الدعم ذلك في بما ،٨-٦٥ع ص ج القرار تنفيذ في المحرز التقدم التقرير هذا يبّين
  .بالتقرير علماً  اإلحاطة إلى مدعو والمجلس. للصحة االجتماعية المحددات بشأن السياسي ريو إعالن تنفيذ

  
  واالستجابة والترصد التأهب  -٨
  

  )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح تنفيذ  ١-٨
  

 توصـيات بتنفيذ قدماً  المضي في المحرز التقدم عن محدثة معلومات تقديم على األول المقام في التقرير هذا يرّكز
 علـى ،٢٠٠٩ (H1N1) بالجائحـة يتعلـق فيمـا) ٢٠٠٥( الدوليـة الصـحية اللـوائح تنفيـذ بكيفية المعنية لمراجعةا لجنة
 بشـأن األطـراف الـدول من المقدمة المعلومات أيضاً  التقرير هذا ويراعي. ١-٦٤ع ص ج القرار في المطلوب النحو
 مـع يتمشـى بمـا وذلك األمانة، بها تضطلع التي بها المتصلة الدعم وأنشطة) ٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح تنفيذ
 مؤقـت مرحلـي تقريـر مقـام التقريـر هذا يقوم كما. ٢-٦١ع ص ج القرار بموجب الراسخة السنوية التقارير إعداد آلية
 وينـــاقش ،)٢٠٠٥( الدوليـــة الصـــحية اللـــوائح قـــدرات بشـــأن ٢٣-٦٥ع ص ج القـــرار تنفيـــذ عـــن األمانـــة إعـــداد مـــن

 يخـص فيمـا المحـّدد لألجـل ٢٠١٤ عـام فـي أخـرى تمديـدات أّيـة مـنح بشأن استخدامها المقّرر اتواإلجراء المعايير
  .التقرير لهذا إضافة في نفسها المعايير بشأن مقترحات األمانة وستقدم. الوطنية األساسية القدرات إنشاء

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

  
 والفوائــد اللقاحــات إلــى والتوصــل األنفلــونزا فيروســات تبــادل بشــأن الجائحــة لألنفلــونزا التأهــب إطــار فــي يــرد لمــا وفقــاً 

 علــى التنفيــذي، المجلــس عبــر العالميــة، الصــحة جمعيــة ســنتين كــل العــام المــدير يطِلــع ،)١-٤-٧ لفــرعا( األخــرى
 العالميـة القـدرةو  الترصد قدراتو  المختبرية القدرات يشمل بما ،هتنفيذ في المحرز دمالتقو  المذكور اإلطار تنفيذ حالة
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 هـذا فـي اتالشـراك إسـهام مـن االسـتفادةو  الصـناعة دوائـر مـع المبرمـة التفاقـاتا حالـةو  األنفلونزا لقاحات إنتاج على
 مـدعو والمجلـس. الجائحـة ألنفلـونزال التأهب في البيولوجية المواد تعريف استخدام من المستمدة الخبراتو  المضمار

 المعنــي االستشــاري الفريــق إعــداد مــن بالتفصــيل مبّينــة معلومــات مــن بــه بــالملحقو  التقريــر بهــذا علمــاً  اإلحاطــة إلــى
 .الجائحة لألنفلونزا التأهب إطارب
  

   األطفال شلل الستئصال العالمية المبادرة جهود تكثيف: األطفال شلل  ٣-٨
  

 برمجيـة عمليـة يمثـل األطفـال شـلل استئصـال عمليـة اسـتكمال أن ٥-٦٥ع ص ج القـرار فـي الصـحة جمعيـة أعلنت
 مـــن األخيـــر للشـــوط شـــاملة اســـتراتيجية وضـــع فـــي الشـــروع وطلبـــت العالميـــة العموميـــة لصـــحةا ىلـــإ بالنســـبة ملحـــة

 فـي المحـرز لتقدما عن تقريراً  الورقة هذه وتقدم. ٢٠١٨ عام أواخر حتى بسرعة واستكمالها األطفال شلل استئصال
 الخطـــة تعـــرضو  تنفيـــذها، فـــي المجابهـــة والتحـــديات األطفـــال شـــلل لمكافحـــة الوطنيـــة الطـــوارئ عمـــل خطـــط تنفيـــذ

 منهــا وســائلب ،هاستئصــال مــن األخيــر لشــوطوا األطفــال شــلل علــى للقضــاء ســنواتال السداســية ةالجديــد االســتراتيجية
 مـدعو المجلـسو . األطفـال شـلل الستئصـال العالميـة بادرةالم موروث نطاق توسيع تكفل تخطيط عمليةب االضطالع

 استئصاله من األخير لشوطوا األطفال شلل على للقضاء الجديدة االستراتيجية الخطةبو  بالتقرير علماً  اإلحاطة إلى
٢٠١٨-٢٠١٣. 

  
  السارية األمراض  -٩
  

  باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة  ١-٩
  

 الخاصــة العالميــة العمــل خطــة بشــأن المســاءلةو  للرصــد المقتــرح طــاراإل مضــمونو  اتإجــراء بإيجــاز التقريــر ســيبّين
. بيانات مصادر حالياً  عنها تتوفر التي المؤشرات عن أساسية بيانات على الرصد إطار يشتمل وسوف. باللقاحات
  .اتالتوجيه من مزيد وتقديم الرصد إطارب علماً  اإلحاطة إلى مدعو والمجلس

  
  المهملة المدارية ناطقالم أمراض  ٢-٩

  
 المنـاطق أمـراض تـأثير علـى لتغلـبا حـوافز صـيانةل إنجازهـا يتواصـل التـي عمـالاأل هـذا األمانة تقرير بإيجاز يبّين

 المشـاركة األعضـاء الـدول طلـب علـى بنـاءً  المجلـس، فيـه لينظـر قـرار مشـروع ُأِعـد وقد. العالم في المهملة المدارية
 فـي الصـحة جمعيـة أثنـاء ُعِقـدت التـي هملةالم المدارية المناطق أمراض بشأن لتقنيةا اإلعالمية اإلحاطة جلسة في
 .٢٠١٢ عام

  
  الصحية الُنظم  -١٠

  
  المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة/ المزورة/ النوعية المتدنية الطبية المنتجات  ١-١٠

  
/ المـــزورة/ النوعيــــة المتدنيــــة الطبيــــة جـــاتالمنت بشـــأن األعضـــاء الـــدول آلليـــة األول االجتمـــاع عقـــديُ  أن المقـــرر مـــن

ــ آيــرس بــوينس فــي ،المزّيفــة/ المغشوشــة/ التوســيم المغشوشــة  نــوفمبر/ الثــاني تشــرين ٢١ إلــى ١٩ مــن ،األرجنتينب
  .المجلس إلى االجتماع هذا تقرير العام المدير وسيحيل. ٢٠١٢

  
  والتطوير البحث وتنسيق بتمويل المعني العامل االستشاريين الخبراء فريق تقرير متابعة  ٢-١٠

  
 ٢٨ إلــى ٢٦ مــن ســُيعقد الــذي العضــوية بــاب مفتــوحال األعضــاء الــدول اجتمــاع وقــائع التقريــر هــذا يلّخــص ســوف
 االجتماع هذا تقرير العام المدير وسيحيل. اإلجراءات من مزيد اتخاذ بشأن توصيات لوضع نوفمبر/ الثاني تشرين
  .المجلس إلى
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  الشاملة حيةالص التغطية  ٣-١٠
  

  القـــــــــرار لتنفيـــــــــذ المتخـــــــــذة التـــــــــدابير عـــــــــن تقريـــــــــراً  يقـــــــــدم أن العـــــــــام المـــــــــدير إلـــــــــى ٩-٦٤ع ص ج القـــــــــرار طلـــــــــب
 االجتمـاعي والضـمان والمسـتدام العـادل التمويـل مجـال فـي والسـيما التنفيذ هذا في المحرز والتقدم ٣٣-٥٨ع ص ج

  .بالتقرير علماً  حاطةاإل إلى مدعو المجلسو . األعضاء الدول في الصحة قطاع لصالح
  

 لالحتياجـات االسـتعداد وفـي والهجـرة، الـنقص مسـألتي معالجـة فـي التقـدم: الصحية العاملة القوى  ٤-١٠
  المستجدة

  
 علـــى لحصـــولا بشـــأن عضـــو دولـــة مـــن مقـــدم طلـــب: التـــالي النحـــو علـــى الزمـــة عناصـــر عـــدة بـــين التقريـــر يجمـــع

 بموجــب المطلــوب والتقريــر ؛شــاملةال صــحيةال تغطيــةال حقيــقت لــدعم الصــحية العاملــة القــوى تطــوير عــن معلومــات
 ،الـدولي المسـتوى علـى الصـحيين لينالعـام توظيف بشأن الممارسة لقواعد العالمية المنظمة مدونة من ٢-٩ المادة
   والقــرار ٦-٦٤ع ص ج القــرار تنفيــذ فــي المحــرز التقــدم عــن وتقريــر ؛)ج(٢-٧ المــادة متطلبــات مــع جنــب إلــى جنبــاً 
ــ عــن ٧-٦٤ع ص ج  إلــى مــدعو المجلــسو . التــوالي علــى والقبالــة التمــريض وتعزيــز الصــحية، العاملــة القــوى دعيمت

  .بالتقرير علماً  اإلحاطة
  

  اإلنترنت شبكة على الصحية المواقع نطاقات وأسماء اإللكترونية الصحة  ٥-١٠
  

 عــن معلومــات علــى لحصــولا نبشــأ األعضــاء الــدول لطلبــات اســتجابة المجلــس فيهــا لينظــر وثيقــة األمانــة أعــّدت
 البينـي والتشغيل القياسي التوحيد عن معلومات مع جنب إلى جنباً  ،٢٨-٥٨ع ص ج القرار تنفيذ في المحرز التقدم
 ،أثرهـا وتقـدير اإللكترونيـة الصـحة ميـدان تقيـيم نوعـ الصـحية؛ البيانـات تبـادل نوعـ اإللكترونية، الصحة مجال في

 األمانـة سـتعد كمـا .الصحية المواقع نطاقات أسماء تحديدب المرتبطة ةموميالع صحةال لتحديات تحليل مع باالقتران
  .اإلنترنت شبكة على لمنظمةا اسم حماية لتعزيز الحالية المبادرات عن تقريراً 

  
  والميزانية البرنامج شؤون  -١١

  
  المعلومات أحدث: ٢٠١٣-٢٠١٢ البرمجية الميزانية تنفيذ  ١-١١

  
  .٢٠١٣-٢٠١٢ البرمجية الميزانية تنفيذ في المحرز لتقدمل وصفاً  التقرير يورد

  
    عشر الثاني العام العمل برنامج مسّودة  ٢-١١

  
 اللجـان استعرضـت أن بعـد وذلـك المجلـس، فيهـا ينظـر لكـي عشـر الثـاني العـام العمل لبرنامج ةمنقح سودةم ُأِعّدت

  .وناقشتها المسودة اإلقليمية
  

    ٢٠١٥-٢٠١٤ المقترحة البرمجية ةالميزاني  ٣-١١
  

 أن بعــــد وذلــــك المجلــــس، فيهــــا ينظــــر لكــــي ٢٠١٥-٢٠١٤ المقترحــــة البرمجيــــة لميزانيــــةل منقحــــة مســــودة ُأِعــــّدت
  .وناقشتها المسودة اإلقليمية اللجان استعرضت
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  المالية الشؤون  -١٢
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤ االشتراكات تقدير جدول  ١-١٢
  

 تعتمــد بــأن وصــيي قــرار مشــروع ووضــع ٢٠١٥-٢٠١٤ االشــتراكات تقــدير جــدول فــي النظــر إلــى مــدعو المجلــس
  .الجدول هذا والستون السادسة العالمية الصحة جمعية

  
  ] وجدت إن [ المالي والنظام المالية الالئحة تعديالت  ٢-١٢

  
  اإلدارية الشؤون  -١٣

  
  العالمية صحةال لمنظمة العام المدير بانتخاب المعني العامل الفريق تقرير متابعة  ١-١٣

  
 جمعيـة هوبعـد المجلـس فيـه ينظـرل تقريـر إعـداد يجـري ،١٥-٦٥ع ص ج القرار في الصحة جمعية لطلبات استجابة
 تطبيق لتعزيز المناسبة دواتاألو  ؛المرشحين منتدىب الخاصة األساليبو  ؛السلوك لقواعد مدونة وضع نع الصحة،
 الـداخلي النظـام لـىع إدخالهـا المقترح التعديالت عن فضالً  فعاًال؛ تطبيقاً  المنقحة المعايير لقائمة التنفيذي المجلس
  .التغييرات تنفيذ من تمكنس التي التنفيذي للمجلس

  
  ٢٠١٣ لعام المقترحة العمل وخطة المعلومات أحدث: التقييم  ٢-١٣

  
 الحاديـة دورتـه يفـ المجلـس اتسياسـ علـى موافقـةال عقـب الداخليـة ةمراقبـال خـدمات مكتـب مـن المقدم األول لتقريرا

 اآلن حتــى ُأنِجــز ّمــاع ةحدثــم معلومــات ســواء حــد علــى يــؤمن يانتقــال ترتيــب عــن عبــارة هــو المائــة بعــد والثالثــين
  .المنظمة مستويات جميع على ٢٠١٣ عام في إجراؤها المزمع التقييمات من وقائمة السياسات طبيقلت
  

  راقبةالم مجال في االستشارية المستقلين الخبراء لجنة  ٣-١٣
  

  العضوية  •
 نظـراً  المراقبـة مجـال في االستشارية المستقلين الخبراء لجنة عضوية عن وثيقة مناقشة المجلس يعيد أن المقرر من
  .فيها عضويته رفض مؤخراً  االختيار عليهم وقع الذين اللجنة أعضاء أحد ألن
  

  االختصاصات  •
 مجـال فـي االستشـارية المسـتقلين الخبـراء لجنـة صـاتاختصا علـى المدخلة التعديالت المجلس على األمانة تعرض
/ أيـار ١٨ إلى ١٦ من المعقود اإلدارةو  والميزانية البرنامج لجنةل عشر السادس االجتماع في نوقشت التي ،المراقبة
  .المجلس عليها يوافق لكي وذلك ،٢٠١٢ مايو

  
  العقارات  ٤-١٣

  
 وحالـة المباني، لتجديد العام المخطط تنفيذ عن مرحلياً  تقريراً  ةالوثيق تورد ،١٤-٢٣ع ص ج لقرارا في يرد لما طبقاً 
 بونتالنــد فــي للمنظمــة جديــد قطــري مكتــب تشــييد علــى يوافــق أن التنفيــذي المجلــس مــن وتطلــب ،العقــارات ندوقصــ

  .الصومال غاروي،
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  التنفيذي المجلس لجان تقارير  ٥-١٣
  

  الحكومية غير بالمنظمات المعنية الدائمة اللجنة  •
 ضـــمن ،يتضـــمن الـــذي الحكوميـــة، غيـــر بالمنظمـــات المعنيـــة الدائمـــة اللجنـــة تقريـــر دورتـــه أثنـــاء المجلـــس يتلقىســـ
 الصـحة منظمـة مـع رسمية عالقات في للدخول المنظمات من المقدمة الطلبات بشأن اللجنة توصيات يتضمن، ما

-٢٠١٠ الفتـرة خالل معها رسمية قاتالع أقامت التي المنظمات وثلث منظمةال بين التعاون واستعراض ،العالمية
٢٠١٢.  

  
  والجوائز المؤسسات  •

 جـائزة: كالتـالي وهي ،٢٠١٣ عام في ستمنح التي بالجوائز الفائزين اختيار هيئات تقارير في المجلس ينظر سوف
 ةدولــ وجــائزة للصــحة، المتحــدة العربيــة اإلمــارات مؤسســة وجــائزة للصــحة، ساســاكاوا وجــائزة برنــارد، ليــون مؤسســة
 - جونــغ لــي الــدكتور وجــائزة ،بــاريزو جــاك لمؤسســة الدراســية المنحــةو  الصــحة، تعزيــز مجــال فــي للبحــوث الكويــت
  .شوشة توفيق علي الدكتور مؤسسة لجنة تقرير اعتماد إلى مدعو والمجلس. العمومية للصحة التذكارية ووك

  
 المجلــس دورة ومكــان وموعــد نوالســتي السادســة العالميــة الصــحة لجمعيــة المؤقــت األعمــال جــدول  ٦-١٣

  المائة بعد والثالثين الثالثة التنفيذي
  

  العاملين شؤون  -١٤
  

  لألمريكتين اإلقليمي المدير تعيين  ١-١٤
  

  .اإلقليمي المدير تعيين بشأن المجلس إلى اإلقليمية للجنةا من المقدم المقترح الوثيقة تتضمن
  

  عالميةال الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل بيان  ٢-١٤
  

  البشرية الموارد عن السنوي التقرير  ٣-١٤
  

 إضــافة يعــرضو . العالميــة الصــحة منظمــة فــي البشــرية بــالموارد المتعلقــة واإلنجــازات التطــورات أحــدث لتقريــرا يبــّين
 الختــامي التقريــر عــن نبــذة بوصــفها ،٢٠١٢ يوليــو/ تمــوز ٣١ فــي الــوظيفي المــالك حالــة عــن إحصــاءات ذلــك إلــى
  .والستين سةالساد العالمية الصحة جمعية على عرضسي الذي

  
  الدولية المدنية الخدمة لجنة تقرير  ٤-١٤

  
 المدنيـة الخدمة لجنة توصيات في المتحدة لألمم العامة الجمعية نظر عقب ُأدِخلت ةمهم تعديالت التقرير يتضمن
  .الدولية

  
   الموظفين والئحة للموظفين األساسي النظام تعديالت  ٥-١٤

  
 ٢-١٢ للمــادة وفقـاً  المجلـس عليهــا يصـادق كـي مقدمـة المــوظفين الئحـة علـى العـام المــدير أدخلهـا التـي ديالتالتعـ
 كــي فمعروضــة للمــوظفين األساســي النظــام علــى إدخالهــا المقتــرح التعــديالت أمــا. للمــوظفين األساســي النظــام مــن
  .ينوالست سةداالس العالمية الصحة جمعية إلى ليقدمها المجلس فيها ينظر
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  للعلم مسائل  -١٥
  

  االستشارية الهيئات تقارير  ١-١٥
  

  الدراسة ومجموعات الخبراء لجان  •
مـــن الئحـــة لجـــان الخبـــراء ومجموعـــات الدراســـة يقـــدم المـــدير العـــام لنظـــر المجلـــس تقريـــرًا عـــن  ٢٣-٤وفقـــًا للمـــادة 

فــي تقــارير لجــان الخبــراء  اجتماعــات لجــان الخبــراء ومجموعــات الدراســة، بمــا فــي ذلــك ملخــص للتوصــيات الــواردة
  والمالحظات الخاصة بمدى أهميتها بالنسبة إلى سياسات الصحة العمومية وآثارها على برامج المنظمة.

  
  اللجنة االستشارية المعنية بالبحوث الصحية  •

  .٢٠١٢-٢٠١١لم ُتعَقد أية اجتماعات في فترة الثنائية 
  

  التقارير المرحلية  ٢-١٥
  

لحصـول علـى معلومـات عـن التقـدم المحـرز الطلبـات التـي تسـتجيب التقارير الفئة لمختلف  فيما يلي تجميع بحسب
والنظم السارية؛ واألمراض  االستجابة؛و الترصد التأهب و و مراض غير السارية؛ األ: المعتمدة سابقاً  في تنفيذ القرارات

ــ بنــاءً و لــى ذلــك، زيــادة عالصــحية. و  مجــال  عــن التقــدم المحــرز فــيآخــر تقريــر درج علــى طلــب الــدول األعضــاء، ُي
  نظم.بحوث الالصحية و  اتالسياسعن استراتيجية لحصول على معلومات بشأن اجديد بند سالمة المرضى، و 

  
  اختتام أعمال الدورة  -١٦

  
  مالحظة:

  
مـــن النظـــام الـــداخلي للمجلـــس التنفيـــذي، قـــدم أعضـــاء مكتـــب المجلـــس فـــي إطـــار  ٨طبقـــًا ألحكـــام المـــادة   -١

التوصــيات التاليــة بشــأن مســّودة جــدول  ٢٠١٢أيلــول/ ســبتمبر  ٢٨دوها مــع المــديرة العامــة فــي المشــاورة التــي عقــ
  إلبداء تعليقاتها عليها. ٢٠١٢حزيران/ يونيو  ٢٦األعمال المؤقت التي ُأِحيلت إلى الدول األعضاء في 

  
ي جدول األعمال المؤقت لدورة على المقترحات الواردة من الدول األعضاء، فيما يلي البنود المقرر إدراجها ف وبناءً 

  :٢٠١٣المجلس الثانية والثالثين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير 
  

  .ألمراض غير السارية بند عن العجزُيدرج تحت الباب المعنون ا  •
  
ُيــدرج تحــت البــاب المعنــون تعزيــز الصــحة طيلــة العمــر بنــد جديــد عــن تطبيــق الوثيقــة الختاميــة ريــو   •

الذي نريده): الصـحة وأهـداف التنميـة المسـتدامة. وقـرر أعضـاء مكتـب المجلـس أن  (المستقبل ٢٠+
ُيوّحد المقترح الذي سُيقّدم الحقًا مع المعلومات المحدثة التي تقدمها األمانة عن األعمال الراميـة إلـى 
إعــداد الجيــل الجديــد مــن األهــداف اإلنمائيــة ذات الصــلة بالصــحة. وعــالوة علــى ذلــك، قــرر أعضــاء 

لجنــــة األمــــم المتحــــدة المعنيــــة بالســــلع المنقــــذة ألرواح النســــاء  كتــــب المجلــــس إدراج بنــــد جديــــد عــــنم
واألطفال ضمن عمليـة تقـديم التقـارير عـن تنفيـذ توصـيات اللجنـة المعنيـة بالمعلومـات والمسـاءلة عـن 

  صحة المرأة والطفل.
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لــة الصــحية العالميـة يجمــع بــين ُيـدرج تحــت البــاب المعنـون الــنظم الصــحية بنـد جديــد عــن القـوى العام  •
المعلومــات المتعلقــة بتطــوير القــوى العاملــة الصــحية لــدعم تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة وتقــارير 
األمانــة المتعلقــة بتنفيــذ مدونــة المنظمــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف العــاملين الصــحيين 

  القوى العاملة الصحية.على المستوى الدولي وما يتصل بذلك من جوانب تعزيز 
  
ُيدرج تحت الباب المعنون التقارير المرحلية تقريران جديدان أحدهما عن سالمة المرضى واآلخر عن   •

  استراتيجية السياسات الصحية وبحوث النظم.
  
مــن النظــام الــداخلي للمجلــس  ٨وفيمــا يلــي توصــيتان قــّدمهما أيضــًا أعضــاء مكتــب المجلــس طبقــًا للمــادة   -٢

  ي:التنفيذ
  
بنـدان جديـدان اقترحتهمـا الـدول األعضـاء بعـد المائـة ُيرجأ لحين انعقاد دورة المجلس الثالثة والثالثين   •

عن الموضوعين التـاليين: بـذل جهـود شـاملة ومنسـقة بشـأن إدارة اضـطرابات طيـف التوّحـد؛ وتحسـين 
  .ومزدوجي الجنس ومغايري الهوية الجنسيةصحة ورفاه المثليات والمثليين 

  
بندان جديـدان اقترحتهمـا الـدول األعضـاء بعد المائة ُيرجأ لحين انعقاد دورة المجلس الرابعة والثالثين   •

عن الموضوعين التاليين: تعزيز الرعاية الملطفة بوصفها من عناصر العالج المتكامل طيلة العمـر؛ 
  .والعمل المتعدد القطاعات من أجل توفير رعاية صحية طيلة العمر

  
  
  

 =     =    =  


