
  ١ تنقيح ١٣٢/١م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٢  بعد المائة الثانية والثالثونالدورة 

    EB132/1 Rev.1  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩-٢١جنيف، 
  
  
  

  جدول األعمال 
  
  
  

  جدول األعمال واعتماد الدورةافتتاح   -١
  

  (المشروح) ١٣٢/١م تو ١٣٢/١م تالوثيقتان 
  
  المدير العامرير تق  -٢

  
  ١٣٢/٢م تالوثيقة 

  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٣

  
   ١٣٢/٤٣م تو ١٣٢/٣م تالوثيقتان 

  
  ن اإلقليمية إلى المجلس التنفيذيتقارير اللجا  -٤

  
  ١٣٢/٤م تالوثيقة 

  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  -٥

  
 ١٣٢/٥م تو ٢إضـــــــــافة  ١٣٢/٥م تو ١إضـــــــــافة  ١٣٢/٥م تو ١٣٢/٥م تالوثـــــــــائق 
 ٦إضـــــــافة  ١٣٢/٥م تو ٥إضـــــــافة  ١٣٢/٥م تو ٤إضـــــــافة  ١٣٢/٥م تو ٣إضـــــــافة 

 /١٣٢ت  مو ٩إضـــــــافة  ١٣٢/٥م تو ٨إضـــــــافة  ١٣٢/٥م تو ٧إضــــــافة  ١٣٢/٥ت  مو
  ٣معلومات/ /١٣٢م تو ٢معلومات/

  
  اإلصالحات البرمجية  •

  
  لشؤوناإلصالحات الخاصة بتصريف ا  •

  
  اإلصالحات اإلدارية  •

  
  األمراض غير السارية  -٦

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

  ١٣٢/٦م تالوثيقة 
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  ٢٠٢٠-٢٠١٣مسّودة خطة العمل الخاصة بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها   ٢-٦
  

  ١تصويب  ١٣٢/٧م تو  ١٣٢/٧م ت الوثيقتان
  

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

  ١٣٢/٨م تالوثيقة 
  
   مســـــّودة خطـــــة العمـــــل الخاصـــــة بالوقايـــــة مـــــن العمـــــى وضـــــعف البصـــــر اللـــــذين يمكـــــن تجنبهمـــــا  ٤-٦

٢٠١٩-٢٠١٤  
  

  ١٣٢/٩م تالوثيقة 
  
  العجز  ٥-٦
  

  ١إضافة  ١٣٢/١٠م تو  ١٣٢/١٠م ت لوثيقتانا
  

  الصحة طيلة العمرتعزيز   -٧
  
  رصد بلوغ األهداف (المرامي) اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ١-٧
  

  ١٣٢/١١م تالوثيقة 
  

  ٢٠١٥الصحة في خطة التنمية لما بعد عام   •
  

  ١٣٢/١٢م تالوثيقة 
  
إجــراءات متابعــة توصـــيات اللجــان الرفيعـــة المســتوى المعقــودة مـــن أجــل النهـــوض بصــحة المـــرأة   ٢-٧

  والطفل
  

  ١٣٢/١٣م تلوثيقة ا
  
  المحددات االجتماعية للصحة  ٣-٧
  

  ١٣٢/١٤م تالوثيقة 
  

  التأهب والترصد واالستجابة  -٨
  
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١-٨
  

  ١إضافة  ١٣٢/١٥م تو  ١٣٢/١٥م ت لوثيقتانا
  

   لفوائد األخرىالتأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات وا  ٢-٨
  

  ١٣٢/١٦م تالوثيقة 
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  شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  ٣-٨
  

  ١٣٢/١٧م تالوثيقة 
  

  األمراض السارية  -٩
  
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ١-٩
  

  ١٣٢/١٨م تالوثيقة 
  
  أمراض المناطق المدارية المهملة  ٢-٩
  

  ١إضافة  ١٣٢/١٩م تو  ١٣٢/١٩م ت لوثيقتانا
  

  الُنظم الصحية  -١٠
  

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

  ١٣٢/٢٠م تالوثيقة 
  

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

  ١إضافة  ١٣٢/٢١م تو   ١٣٢/٢١م ت الوثيقتان
  

  التغطية الصحية الشاملة  ٣-١٠
  

  ١٣٢/٢٢م تالوثيقة 
  

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

  
  ١٣٢/٢٣م تالوثيقة 

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

  ١٣٢/٢٤م تثيقة الو 
  

 شؤون البرنامج والميزانية  -١١
  

  : أحدث المعلومات٢٠١٣-٢٠١٢تنفيذ الميزانية البرمجية   ١-١١
  

  ١٣٢/٢٥م تالوثيقة 
  

  مسّودة برنامج العمل العام الثاني عشر  ٢-١١
  

  ١٣٢/٢٦م تالوثيقة 
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  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية المقترحة   ٣-١١
  

  ٤معلومات/ /١٣٢وم ت ١٣٢/٢٧م ت الوثيقتان
  

  الشؤون المالية  -١٢
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤جدول تقدير االشتراكات   ١-١٢
  

  ١إضافة  ١٣٢/٢٨وم ت ١٣٢/٢٨م ت الوثيقتان
  

  تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي   ٢-١٢
  

   ١٣٢/٤٤م ت لوثيقةا    
  

  الشؤون اإلدارية  -١٣
  

  فريق العامل المعني بانتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالميةالتقرير متابعة   ١-١٣
  

  ١٣٢/٢٩م تالوثيقة 
  

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

  ١٣٢/٣٠م تالوثيقة 
  

  لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة  ٣-١٣
  

  العضوية  •
  

  ١٣٢/٣١م تالوثيقة 
  

  اصاتاالختص  •
  

  ١٣٢/٣٢م تالوثيقة 
  

  العقارات  ٤-١٣
  

  ١٣٢/٣٣م تالوثيقة 
  

  تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٥-١٣
  

  اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  •
  

  ١٣٢/٣٤م تالوثيقة 
  
  المؤسسات والجوائز  •

  
  ١٣٢/٣٥م تالوثيقة 
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والســتين وموعــد ومكــان دورة المجلــس جــدول األعمــال المؤقــت لجمعيــة الصــحة العالميــة السادســة   ٦-١٣
  التنفيذي الثالثة والثالثين بعد المائة

  
  ١٣٢/٣٦م تالوثيقة 

  
  شؤون العاملين  -١٤

  
  تعيين المدير اإلقليمي لألمريكتين  ١-١٤
  

  ١٣٢/٣٧م تالوثيقة 
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٢-١٤
  

  ١معلومات// ١٣٢م تالوثيقة 
  

  لتقرير السنوي عن الموارد البشريةا  ٣-١٤
  

  ١تصويب  ١٣٢/٣٨م تو ١٣٢/٣٨م ت الوثيقتان
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٤-١٤
  

  ١٣٢/٣٩م تالوثيقة 
  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٥-١٤
  

  ١إضافة  ١٣٢/٤٠م تو ١٣٢/٤٠م تالوثيقتان 
  

  مسائل للعلم  -١٥
  

  الهيئات االستشاريةتقارير   ١-١٥
  

  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  •
  

  ١إضافة  ١٣٢/٤١م تو ١٣٢/٤١م تالوثيقتان 
  

  [ُحذف]  •
  

  التقارير المرحلية  ٢-١٥
  

 ١تصويب  ١إضافة  ١٣٢/٤٢م تو  ١إضافة  ١٣٢/٤٢م تو  ١٣٢/٤٢م ت الوثائق
  

  األمراض غير السارية
  

رية مــن أجــل تعزيــز التمتــع بالنشــاط فــي السياســات الخاصــة بــاألمراض غيــر الســا تــدعيم  :ألف
  )٣-٦٥ج ص ع(القرار مرحلة الشيخوخة 
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ــــــــرار   :باء ــــــــى نحــــــــو ضــــــــار (الق ــــــــة للحــــــــد مــــــــن تعــــــــاطي الكحــــــــول عل   االســــــــتراتيجية العالمي
  )١٣-٦٣ج ص ع

  
  )٢١-٦٠ع  ص  ج(القرار  التخلص من اضطرابات عوز اليود بشكل دائم  :جيم
  

  التأهب والترصد واالستجابة
  

لقدرات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ الصحية والكـوارث وتعزيـز مرونـة الـُنظم تعزيز ا  :دال
  )١٠-٦٤ع  ص  ج(القرار  الصحية

  
  )٥ق١٢٤م تتغير المناخ والصحة (القرار   :هاء
  

  األمراض السارية
  

  )١٧-٦٤ع  ص  جالمالريا (القرار   واو:
  

  )١٦-٦٤ع  ص  جاستئصال داء التنينات (القرار   زاي:
  

  )١-٦٠ع  ص  ج(القرار  الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدرياستئصال   حاء:
  

  الُنظم الصحية
  

  )١٨-٥٥ع  ص  جسالمة المرضى (القرار   طاء:
  
  )٢٤-٦٤ع  ص  جمياه الشرب، واإلصحاح، والصحة (القرار   :ياء
  

  )٢٦-٦٠ع  ص  جصحة العمال: خطة العمل العالمية (القرار   كاف:
  

 تعلقــة بنــوع الجــنس فــي عمــل المنظمــةاإلجــراءات المدمــج تحليــل المســائل و اســتراتيجية   الم:
  )٢٥-٦٠ع  ص  ج(القرار 

  
  )١٦-٦٠ع  ص  جالتقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد (القرار   ميم:

  
  ١بحوث الُنظمو السياسات الصحية استراتيجية   نون:

  
  اختتام أعمال الدورة  -١٦

  
  

=     =     =  

                                                           
شروح) لالطالع على التوصية المقدمة من أعضاء مكتب المجلس التنفيذي بقبول اقتـراح (الم ١٣٢/١م تانظر الوثيقة     ١

 .بحوث الُنظم" في تقرير مرحليو السياسات الصحية استراتيجية إبالغ المجلس عن "


