
  منظمة
  (المشروح) ١٣١/١م ت  المجلس التنفيذي    الصحة العالمية

  ٢٠١٢ آذار/ مارس ٣٠  بعد المائة الحادية والثالثونالدورة 
    EB131/1 (annotated)  ٢٠١٢ أيار/ مايو ٢٩-٢٨جنيف، 

  
  
  

  (المشروح) جدول األعمال المؤقت
  
  
  افتتاح أعمال الدورة وٕاقرار جدول األعمال  -١
  
  انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقّرر  -٢
  
  حصيلة جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين  -٣
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٤
  

رر سيتلقى المجلس، لدى افتتاح أعمال دورته، تقرير االجتماع السادس عشر للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة المقـ
  .٢٠١٢أيار/ مايو  ١٨و ١٦عقده بين 

  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  -٥
  

فـــي أعقـــاب مـــداوالت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الخامســـة والســـتين بشـــأن برنـــامج إصـــالح المنظمـــة فقـــد ُيطلـــب إلـــى 
  المجلس أن يبحث ويطوِّر بعض عناصر عملية اإلصالح التي حددتها الجمعية المذكورة.

  
 فيروســات تبــادلاإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة: الشــؤون التقنيــة والصــحية:   -٦

  األخرى والفوائد اللقاحات إلى والتوصل األنفلونزا
  

هذا البند بناء على مشورة الفريق االستشاري للتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة في اجتماعـه  المديرة العامة تأدرج
فيمــا يتعلــق بنســبة مســاهمات الشــراكات التــي تقتطــع لتمويــل تــدابير التأهــب بــين  ٢٠١٢فبرايــر  باط/المنعقــد فــي شــ

مـن اإلطـار الخـاص  ٥-١٤-٦جائحة وأخرى ولتمويل أنشطة التصدي فـي حـال حـدوث جائحـة، وذلـك وفقـًا للفقـرة 
ب المقترحـة والتوصـل إلـى قـرار والمجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في النسـ ١بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة.

  بهذا الشأن.
  
  شؤون العاملين  -٧
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١-٧

                                                           
: "تقتـــرح المـــديرة العامـــة علـــى المجلـــس التنفيـــذي بنـــاًء علـــى مشـــورة "الفريـــق االستشـــاري" النســـبة التـــي  ٥-١٤-٦الفقـــرة     ١

فــي حالــة  تقتطــع مــن االشــتراكات لتمويــل تــدابير التأهــب بــين جائحــة وأخــرى، والنســبة التــي تقتطــع لتمويــل أنشــطة التصــدي
  حدوث جائحة".
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  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين   ٢-٧
  
  الشؤون اإلدارية والمالية  -٨
  

  عضوية لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة  ١-٨
  

على منح أعضاء مكتبه، بصـورة مؤقتـة وٕالـى حـين انعقـاد دورتـه  )١٥(١٣٠ت مالمجلس في المقرر اإلجرائي  وافق
المــديرة قترحهمــا تضــت فتــرة واليتهمــا بمرشــحين اثنــين المقبلــة، صــالحية االستعاضــة عــن عضــوي اللجنــة اللــذين انق

  في دورته الحادية والثالثين بعد المائة. . ويتيح هذا البند الفرصة للمجلس للموافقة على تلك الترشيحاتالعامة
  
  لجان المجلس التنفيذي: ملء الشواغر  ٢-٨

  
  [ إن وجدت ] تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي  ٣-٨

  
  تقرير عن اجتماعات لجان الخبراء ومجموعات الدراسةمسائل للعلم:   -٩
  

علـى المجلـس  المـديرة العامـةمن الئحة مجموعات ولجان الخبراء االستشـاريين تعـرض  ٢٣-٤عمًال بأحكام المادة 
تقريرهــا عــن اجتماعــات لجــان الخبــراء ومجموعــات الدراســة لينظــر فيــه، وهــو يشــمل ملخصــًا للتوصــيات الــواردة فــي 

   حية العمومية وآثارها على برامج المنظمة.تقارير لجان الخبراء، ومالحظاتها على مدى أهميتها للسياسات الص
  

  الدورات القادمة للمجلس التنفيذي وجمعية الصحة  -١٠
  

  اختتام الدورة  -١١
  

  مالحظة: 
  
ــًا للمــادة   -١ ــداخلي للمجلــس التنفيــذي تشــاور أعضــاء ال ٨وفق  المــديرة العامــةمجلــس مــع مــن النظــام ال

إلــى الــدول األعضــاء كــي تــدلي بتعليقاتهــا  تأحيلــ التــيبخصــوص مســّودة جــدول األعمــال المؤقــت 
 ٢٠١٢مـارس  آذار/ ١٩ولم تـرد بحلـول الموعـد النهـائي فـي  .٢٠١٢شباط/ فبراير  ١٣في  عليها

أية مقترحات من الدول األعضاء بإدراج بنود إضافية. وجرت المشاورة عبر البريـد اإللكترونـي فـي 
  .٢٠١٢مارس  آذار/ ٢٠

  
اإلطـار الخـاص بشـأن  ٦البنـد الجديـد  المـديرة العامـةعلـى إدراج وقد وافق أعضاء مكتـب المجلـس   -٢

بما يتيح للمجلس النظر في مشورة الفريق االستشـاري المتصـلة  بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة
  بهذه المسألة.

  
  
  

=     =     =  


