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  (مسودة) ١٤٦/١تم   المجلس التنفيذي
  ٢٠١٩ يونيو /حزيران ٢٦  بعد المائة واألربعون السادسةالدورة 

 EB146/1 (draft)  ٢٠٢٠شباط/ فبراير  ٨-٣جنيف، 
  
  
  
  

 المؤقت جدول األعمالمسودة 
  
  
  

  
 الدورةافتتاح  - ١
 
 اعتماد جدول األعمال - ٢
  
 تقرير المدير العام - ٣

 تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي - ٤

 تقرير اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي - ٥

 مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة: استفادة ١الركيزة 

 الرعاية الصحية األولية - ٦

السياسي المنبثق عن االجتماع الرفيع المستوى الثالث للجمعية العامة المعني بالوقاية اإلعالن متابعة  - ٧
 من األمراض غير الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها

 خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات - ٨

  وتيرة التخّلص من سرطان عنق الرحم بوصفه من مشاكل الصحة العمومية العالميةتسريع  - ٩

 إنهاء السل -١٠

 لصرعا -١١

 حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل: ٢الركيزة 

 طوارئ الصحة العمومية: التأهب لمواجهتها واالستجابة لها -١٢

  لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة المعنية ببرنامج المنظمة للطوارئ الصحية  ١-١٢

  عمل المنظمة في مجال الطوارئ الصحية  ٢-١٢
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ـــل إلى اللقاحات إطار   ٣-١٢ ـــ ــ ــ ـــ ــــات األنفلونزا والتوصــ ــ ــ ـــ ــ التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروســ
  والفوائد األخرى

  آثار تنفيذ بروتوكول ناغويا على الصحة العمومية  ٤-١٢

  الوقاية من الكوليرا ومكافحتها  ٥-١٢

  شلل األطفال  -١٣

  شلل األطفالاستئصال   ١-١٣

   والمرحلة الالحقة لإلشهاد على استئصاله شلل األطفال في مجال نتقالاالتخطيط   ٢-١٣

  تمتُّع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية: ٣الركيزة 

  عقد التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة  -١٤

  األطفالصغار تغذية األمهات والرضع و   -١٥

  كفاءة المنظمة وفاعليتها في مجال تزويد البلدان بدعم أفضل تعزيز: ٤الركيزة 

  لمية بشأن الصحة الرقميةاالبيانات واالبتكار: االستراتيجية الع  -١٦

  الميزانية والمسائل المالية  -١٧

  ٢٠٢١-٢٠٢٠الميزانية البرمجية   ١-١٧

ـــة   ٢-١٧ ـــة البرمجيــ ـــا ٢٠١٩-٢٠١٨تمويـــــل الميزانيــ ـــذهــ ــأن ، وتنفيــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــات بشـــ ـــة والتوقعـــ ـــل الميزانيــ تمويــ
  ٢٠٢١-٢٠٢٠  البرمجية

  الالئحة المالية والنظام المالي [ إن ُوِجدت ]تعديالت   ٣-١٧

  مسائل تصريف الشؤون  -١٨

  إصالح منظمة الصحة العالمية  ١-١٨

  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٢-١٨

  أيام الصحة العالمية  ٣-١٨

ــحة اجدول األعمال المؤقت لجمعية   ٤-١٨ ـــ ـــ ــ ــ ــــبعين وموعد لالصـــ ــ ــ ـــ ــ ومكان انعقاد دورة عالمية الثالثة والســ
  ة واألربعين بعد المائةسابعالمجلس التنفيذي ال
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  الشؤون اإلدارية  -١٩

  ٢٠٢١-٢٠٢٠التقييم: أحدث المعلومات وخطة العمل المقترحة بشأن الثنائية   ١-١٩

  ةعملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالميتقييم   ٢-١٩

  تمويل صندوق البنية التحتيةأحدث المعلومات عن استراتيجية   ٣-١٩

  لجان المجلس التنفيذي  -٢٠

  لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبةة عضوي  ١-٢٠

  الميزانية البرمجية ولجنة اإلدارةالمشاركة في   ٢-٢٠

  لجان مؤسسات الجوائز وهيئات اختيار الفائزين بها  ٣-٢٠

  جائزة نيلسون مانديال لتعزيز الصحة  ٤-٢٠

  شؤون العاملين  -٢١

  افريقين المدير اإلقليمي ألتعيي  ١-٢١

  وروباتعيين المدير اإلقليمي أل  ٢-٢١

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٣-٢١

  أمين المظالمتقرير   ٤-٢١

  أحدث المعلومات عن الموارد البشرية  ٥-٢١

  [ إن ُوِجدت ] النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفينتعديالت   ٦-٢١

  تقرير اللجنة الدولية للخدمة المدنية  ٧-٢١

  الدراسة ومجموعات الخبراء لجان: قارير الهيئات االستشاريةت :مسائل للعلم  -٢٢

  اختتام الدورة  –٢٣
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  في البنود التالية في إطار التقارير المرحلية. )، ستنظر جمعية الصحة٢٠١٤( ٢-٦٧ج ص عمالحظة: عمًال بالقرار 
  

  مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملةاستفادة  :١الركيزة 
  ))٢٠١٨( ٥-٧١ج ص علعبء التسمّم الناجم عن لدغ الثعابين (القرار التصدي 

ـــتعراض  ــــحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية االســ ــــأن الصـ ــتراتيجية وخطة العمل العالميتين بشـ ــ البرمجي الشـــــامل لالسـ
  ))٢٠١٨() ٩(٧١ج ص ع(المقرر اإلجرائي 

  ))٢٠١٦( ٢٤-٦٩ج ص عتعزيز الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس (القرار 
  ))٢٠١٣( ٤-٦٦ج ص ع(القرار  ٢٠١٩-٢٠١٤عالمية للفترة العمل على توفير صحة العين للجميع: خطة عمل 

  ))٢٠١١( ١٦-٦٤ج ص ع(القرار استئصال داء التنينات 
 ١٢-٥٧ج ص ع(القرار الصــحة اإلنجابية: مســّودة اســتراتيجية تســريع التقدم نحو بلوغ األهداف والمرامي اإلنمائية الدولية 

)٢٠٠٤((  
  

  من الطوارئ الصحية على نحو أفضل حماية مليار شخص آخر :٢الركيزة 
  ))٢٠٠٧( ١-٦٠ج ص عاستئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري (القرار 

  
  كفاءة المنظمة وفاعليتها في مجال تزويد البلدان بدعم أفضل تعزيز :٤الركيزة 

  ))٢٠١٠( ٢١-٦٣ج ص ع(القرار استراتيجية منظمة الصحة العالمية للبحوث من أجل الصحة 

  

  
=     =     =  




