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  (مسودة) 136/1الس التنفيذي 
  إخراجة خاصة باللجنة اإلقليمية

  األصل: باإلنكليزية

  

  

  
  استعراض جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة والثالثني 

 بعد املئة للمجلس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية



  (مسودة) ١٣٦/١م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٤ يونيو/ حزيران ١٣  بعد المائة والثالثون السادسةالدورة 

    EB136/1 (draft)  ٢٠١٥شباط/ فبراير  ٣ –كانون الثاني/ يناير  ٢٦جنيف، 
  
  
  

  المؤقتجدول األعمال مسّودة 
  
  
  

  ١جدول األعمال واعتماد الدورةافتتاح   -١
  
  ةالعام ةالمدير تقرير   -٢
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٣
  
  ن اإلقليمية إلى المجلس التنفيذياللجا تقرير  -٤
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  -٥

  
  غير الدول إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة  ١-٥
  
  األجهزة الرئاسية أسلوب عمل  ٢-٥
  
  تبسيط التبليغ الوطني والتواصل مع الدول األعضاء  ٣-٥
  
  نبذة عن تنفيذ عملية اإلصالح  ٤-٥

  
  الساريةغير األمراض   -٦

  
   حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية  ١-٦

                                                           
  ) حذف بند من جدول األعمال١(١٣٣م ت    ١

  قّرر المجلس التنفيذي ما يلي:
  من جدول أعماله المؤقت؛ ٣-٦أن يحذف البند   )١(
العــام أن يعقــد مشــاورات غيــر رســمية مــع الــدول األعضــاء مــن جميــع األقــاليم بقصــد التوصــل  أن يطلـب مــن المــدير  )٢(

  إلى توافق في اآلراء حول عنوان ذلك البند ومضمونه؛
أن ُيـدرج بنــدًا غيــر معنــون فــي مســودة جــدول األعمــال المؤقــت لــدورة المجلــس التنفيــذي الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة   )٣(

المقـــرر اإلجرائـــي، بنـــاًء علـــى الفهـــم القائـــل إن عنـــوان البنـــد ومضـــمونه النهـــائيين سيجســـدان حصـــيلة  وحاشــية تشـــير إلـــى هـــذا
    المشاورات غير الرسمية التي يعقدها المدير العام.

 )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٩(الجلسة الثانية، 
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  األساسيةتغذية الرّضع وصغار األطفال: وضع مجموعة المؤشرات   ٢-٦
  
  ١أحدث المعلومات عن لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بالقضاء على سمنة األطفال  ٣-٦
  
بشــأن إجــراء  ٢٠١٤متابعــة االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام   ٤-٦

الســارية) اســتعراض وتقيــيم شــاملين للتقــدم المحــرز فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر 
  ومكافحتها

  
  تقرير الحالة العالمي عن العنف والصحة  ٥-٦

  
  تعزيز الصحة طيلة العمر  -٧

  
  اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحةرصد بلوغ األهداف   ١-٧
  
  الصحة والبيئة   ٢-٧

  التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحة  •

  ٢الصحة والمناخلة مؤتمر منظمة الصحة العالمية بشأن يالمناخ والصحة: حص  •
  
  ٣صحة المراهقين  ٣-٧
  
المساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصـادية: العمـل المسـتدام عبـر القطاعـات لتحسـين الصـحة   ٤-٧

  واإلنصاف في الصحة (متابعة المؤتمر العالمي الثامن بشأن تعزيز الصحة)
  

  التأهب والترصد واالستجابة  -٨
  
   مقاومة مضادات الميكروبات  ١-٨
  
  شلل األطفال  ٢-٨
  
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ٣-٨

                                                           
أنشـأتها المـديرة العامـة مـن أجـل ستجتمع اللجنـة الرفيعـة المسـتوى، المسـماة "لجنـة القضـاء علـى سـمنة األطفـال"، والتـي     ١

فــي جنيــف، كمــا ســتجتمع الحقــًا. ويــدعم عملهــا فريقــان عــامالن،  ٢٠١٤ إذكــاء الــوعي وتــوفير قــوة الــدفع، فــي تمــوز/ يوليــو
أحــدهما معنــي بــالعلوم والبينــات ويتنــاول فــي عملــه العــبء الوبــائي والعوامــل المــؤثرة فــي ســمنة األطفــال والعــبء االقتصــادي 

لميــة الخاصــة بالتــدخالت الفعالــة؛ واآلخــر يتنــاول فــي عملــه التنفيــذ والرصــد والمســاءلة. وســوف تعــرض المــديرة والبينــات الع
 .٢٠١٥العامة تقرير اللجنة الختامي وأية توصيات في هذ الصدد على جمعية الصحة العالمية في عام 

ُيعقد في المقـر الرئيسـي للمنظمـة فـي الفتـرة المنظمة على تنظيم مؤتمر عالمي بشأن الصحة والمناخ المقرر أن تعكف     ٢
 .٢٠١٤آب/ أغسطس  ٢٩إلى   ٢٧من 

في ظل البيانات الجديدة المتاحة عن الوضع الصحي على نطاق العالم تقترح األمانة تـدخالت فعالـة، وخصوصـًا فيمـا     ٣
 هقين والحفاظ عليها.يتعلق بالبلدان المنخفضة الدخل لدعم الجهود التي تبذلها البلدان لتحسين صحة المرا
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  األمراض السارية  -٩
  
   ٢٠١٥المالريا: مسّودة االستراتيجية التقنية العالمية: ما بعد عام   ١-٩
  
  ١الوقاية من حمى الضنك ومكافحتها  ٢-٩

  
  الُنظم الصحية  -١٠

  
كعنصـــر مـــن عناصـــر التغطيـــة الصـــحية تعزيـــز الرعايـــة الجراحيـــة الطارئـــة واألساســـية والتخـــدير   ١-١٠

  الشاملة
  

  ملين الصحيين على المستوى الدوليمدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العا  ٢-١٠
  

  لمنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفةا  ٣-١٠
  

  االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطويرمتابعة تقرير فريق الخبراء   ٤-١٠
  

  االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية  ٥-١٠
  

  شؤون البرنامج والميزانية  -١١
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤أحدث المعلومات عن تمويل الميزانية البرمجية   ١-١١
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦المقترحة  الميزانية البرمجية  ٢-١١
  

  التخصيص االستراتيجي لحيز الموارد  ٣-١١
  

  الشؤون المالية  -١٢
  

  مسّودة االستراتيجية المالية للمنظمة  ١-١٢
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٢-١٢
  

  تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي [ إن وجدت ]  ٣-١٢
  

  الشؤون الشؤون اإلدارية ومسائل تصريف  -١٣
  

  التقييم  ١-١٣
  

  الشراكات الصحية المستضافة [ إن وجدت ]  ٢-١٣
  

                                                           
إن تصاعد اإلصابة بحمى الضنك على نطاق العالم يشكل تهديدًا عالميـًا خطيـرًا فـي مجـال الصـحة العموميـة. وأعـرب     ١

الكثيـــر مـــن الـــدول األعضـــاء عـــن قلقـــه بهـــذا الخصـــوص أثنـــاء المناقشـــات التـــي دارت فـــي جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة 
 رة العمل باالستناد إلى التزام دولي ووطني قوي.والستين، مع التأكيد على ضرو 
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  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  ٣-١٣
  

  تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٤-١٣
  اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  •
  المؤسسات والجوائز  •

  
لجمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتين وموعــد ومكــان دورة المجلــس جــدول األعمــال المؤقــت   ٥-١٣

  التنفيذي السابعة والثالثين بعد المائة ومسّودة جدول أعمالها المؤقت
  

  شؤون العاملين  -١٤
  

  تعيين المدير اإلقليمي ألفريقيا  ١-١٤
  

  تعيين المدير اإلقليمي ألوروبا  ٢-١٤
  

  الصحة العالميةبيان ممثل جمعيات موظفي منظمة   ٣-١٤
  

  أحدث المعلومات عن الموارد البشرية  ٤-١٤
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٥-١٤
  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٦-١٤
  

  مسائل للعلم  -١٥
  

  تقارير الهيئات االستشارية  ١-١٥

  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  •
  

  الدورةاختتام   -١٦
  

  ستنظر جمعية الصحة في البنود التالية في إطار التقارير المرحلية. ٢-٦٧ج ص عمالحظة: وفقًا للقرار 
  

  )١-٦٠ع  ص  ج(القرار  استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري
  )١٦-٦٤ع  ص  ج(القرار  استئصال داء التنينات

  )٢١-٦٥ع  ص  ج(القرار  التخلص من داء البلهارسيات
  )١٢-٦٦ع  ص  ج(القرار  المناطق المدارية المهملةأمراض 

  )١٩-٥٩ع  ص  ج(القرار  جنسياً توقي ومكافحة األمراض المنقولة  مسّودة االستراتيجية العالمية بشأن
  )١٧-٦٥ع  ص  ج(القرار  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات
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  )٨-٦٥ع  ص  ج(القرار  المحددات االجتماعية للصحة
  )٨-٦٦ع  ص  ج(القرار  ٢٠٢٠-٢٠١٣في الفترة خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية 

  )٨-٦٧ع  ص  ج(القرار  الشاملة والمنسقة المبذولة من أجل التدبير العالجي الضطرابات طيف التوحدود لجها
  )١٠-٦٧ع  ص  ج(القرار  لمولوداصحة 

  )٧-٦٦ع  ص  ج(القرار  واألطفال تنفيذ توصيات لجنة األمم المتحدة المعنية بالسلع الُمنقذة ألرواح النساء
  )١٦-٦٠ع  ص  ج(القرار  التقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد

  )٢٥-٦٠ع  ص  ج(القرار  دمج تحليل المسائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس في عمل المنظمةاستراتيجية 
(القــــرار  لتوصــــل إلــــى اللقاحــــات والفوائــــد األخــــرىالتأهــــب لألنفلــــونزا الجائحــــة: تبــــادل فيروســــات األنفلــــونزا وا

  )٥-٦٤ع  ص  ج
  
  

=     =     =  


