
  ١تنقيح  (المشروح) ١٣٧/١م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٥ مايو/ أيار ١٨  بعد المائة والثالثون السابعةالدورة 
     EB137/1 (annotated) Rev.1  ٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٨-٢٧ جنيف،

  
  
  

  (المشروح) المؤقت جدول األعمال
  
  
  

  انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقّرر  -١
  
  جدول األعمال واعتمادافتتاح الدورة   -٢
  
  والستين الثامنةحصيلة جمعية الصحة العالمية   -٣
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٤
  

مقـّرر عقـده لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة اللسيتلقى المجلس عند افتتاح دورتـه تقريـر االجتمـاع الثـاني والعشـرين 
  .٢٠١٥أيار/ مايو  ١٥و ١٤يومي 

  
  الحوار الخاص بالتمويل  -٥
  

الميزانيـــة ) حـــوارًا خاصـــًا بالتمويـــل بشـــأن تمويـــل ٨(٦٦ج ص ع مقررهـــا اإلجرائـــيالصـــحة بموجـــب أنشـــأت جمعيـــة 
الجهود المبذولة لتحقيق الغرض عن  محدثة معلوماتزوده بيالمجلس التنفيذي إلى تقريرًا  ةاألمانرفع البرمجية. وست

  الخطط المتعلقة بإجراء حوار ثان خاص بالتمويل.الميزانية بالكامل، وعن تلك المتمثل في تمويل 
  
  لشؤون التقنية والصحيةا  -٦
  

  المواليد: مسودة إطار المساءلةصحة   ١-٦
  

المــدير  ، وطلبــت مــنخطــة العمــل بشــأن صــحة المواليــد ١٠-٦٧ج ص عب قرارهــا جــجمعيــة الصــحة بمو  اعتمــدت
بشـأن  ٢٠٣٠إلى جمعيـة الصـحة حتـى عـام بصفة دورية  تقرير وتقديمرصد التقدم الُمحرز العام، في جملة أمور، 

العالميــــة باســــتخدام إطــــار الرصــــد المقتــــرح فــــي توجيــــه المناقشــــات التقــــدم الُمحــــرز صــــوب بلــــوغ الهــــدف والغايــــات 
عـن خطــط يـزّود األعضـاء بمعلومــات محّدثـة إلـى المجلــس التنفيـذي األمانــة تقريـرًا رفع وسـت .واإلجـراءات المسـتقبلية
  رصد التقدم الُمحرز.

  
  ١الورم الفطري  ٢-٦

  
بناًء على طلب إحـدى الـدول األعضـاء سـتقدم األمانـة تقريـرًا إلـى المجلـس التنفيـذي عـن هـذا المـرض الـذي 

ســنة، وذلــك فــي البلــدان الناميــة فــي  ٤٠ســنة و ٢٠ل بــين ســن ايصــيب شــباب البــالغين، وخصوصــًا الرجــ
                                                           

بند أضافته جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون، أثناء جلستها العامـة األولـى، إلـى جـدول األعمـال المؤقـت للمجلـس    ١
 والثالثين بعد المائة. التنفيذي في دورته السابعة
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لرعايــة الطبيــة المقــام األول، وفيمــا يتعلــق بهــذا المــرض هنــاك نقــص هائــل فــي الثقافــة الصــحية ونــدرة فــي ا
  .والمكافحة والوقاية في المناطق التي يتوطنها. ومطلوب من المجلس أن يحيط علمًا بالتقرير

  
  وحوكمتهامبادئ المنظمة التوجيهية: إعدادها   -٧
  

مـن أجـل تمكـين األعضـاء مـن تقريـرًا إلـى المجلـس التنفيـذي سترفع األمانة  ،بناًء على طلب إحدى الدول األعضاء
  وٕاقرارها.تلك المبادئ  ية وضع المبادئ التوجيهية للمنظمة وتحديثاستعراض عمل

  
  الشؤون اإلدارية والمالية  -٨
  

  التخصيص االستراتيجي لحيز الموارد  ١-٨
  

المعنــي بالتخصــيص االســتراتيجي ) مــن الفريــق العامــل ٥(١٣٦م تطلــب المجلــس التنفيــذي فــي المقــرر اإلجرائــي 
)، مـع مراعـاة المسـائل القطـري الصـعيد علـى التقنـي التعـاون( ١القطـاع التشـغيلي لحّيز الميزانيـة أن يواصـل إعـداد 

باختيــار و  المقترحــة، بالمنهجيــةالمطروحــة أثنــاء دورة المجلــس التنفيــذي السادســة والثالثــين بعــد المائــة فيمــا يتعلــق 
/ شـباط ٢٨ بحلول األمانة إلى األعضاء الدول من المقدمة الكتابية والتعليقاتالمؤشرات المالئمة وٕاتاحة البيانات، 

الســابعة والثالثــين بعــد المائــة فــي أيــار/  دورتــه فــيالمجلــس التنفيــذي  وأن يقــدم تقريــرًا عــن ذلــك إلــى ،٢٠١٥ فبرايــر
  .٢٠١٥ مايو

  
  قييم: التقرير السنويتال  ٢-٨

  
إلـى المجلـس يقـدم تقريـر سـنوي عـن التقيـيم ) وسياسـة التقيـيم المعتمـدة فيـه، ١(١٣١م تتمشيًا مـع المقـرر اإلجرائـي 

التنفيــذي مــن خــالل لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة. ويبــّين التقريــر التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ سياســة التقيــيم والعبــر 
، والمطلـوب مـن المجلـس ٢٠١٥-٢٠١٤خطة عمل التقييم على نطاق المنظمـة للفتـرة المستخلصة من التقييمات و 

  بالتقرير. أن يحيط علماً 
  

  الشواغر ملء: التنفيذي المجلس لجان  ٣-٨
  

  .من بنود جدول األعمال هذا بند دائم
  
  العاملينشؤون   -٩
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١-٩
  

  من بنود جدول األعمال. هذا بند دائم
  

  [ إن وجدت ] ألساسي للموظفين والئحة الموظفينتعديالت النظام ا  ٢-٩
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  تقرير عن اجتماعات لجان الخبراء ومجموعات الدراسةمسائل للعلم:   -١٠
  

ولجــان الخبــراء االستشــاريين تقــدم المــديرة العامــة لنظــر المجلــس  مجموعــاتمــن الئحــة  ٢٣-٤لمــادة حكــام األوفقــًا 
تقريرًا عن اجتماعات لجان الخبراء ومجموعات الدراسة، بحيث يتضمن ملخصًا للتوصيات الواردة في تقارير لجـان 

  .مةالخبراء والمالحظات الخاصة بمدى أهميتها بالنسبة إلى سياسات الصحة العمومية وآثارها على برامج المنظ
  

ومسـودة جـدول األعمـال المؤقـت لـدورة المجلـس  ،الدورات القادمـة للمجلـس التنفيـذي وجمعيـة الصـحة  -١١
  التنفيذي الثامنة والثالثين بعد المائة

  
  بند دائم من بنود جدول األعمال.هذا 

  
  اختتام الدورة  -١٢
  

  مالحظة:
أحالـت المـديرة العامـة مسـودة جـدول األعمـال المؤقـت من النظام الداخلي للمجلس التنفيـذي،  ٨ألحكام المادة طبقًا 

أيــة مقترحــات مــن تلــك الــدول ولــم تــرد إلبــداء تعليقاتهــا عليهــا،  ٢٠١٥شــباط/ فبرايــر  ١٨ يــومإلــى الــدول األعضــاء 
  .٢٠١٥آذار/ مارس  ١٨ بنود إضافية بحلول الموعد النهائي الُمحّدد فيإدراج بشأن 

  
  
  

=     =     =  


