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  الجنسي والمتحولين جنسياً تحسين صحة وعافية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل   ٣-٦
  

صـحة وعافيـة التـي تواجـه التحـديات ض بعـبإيجـاز  لتقريـرابناًء على طلب اثنتين من الدول األعضاء يعـرض هـذا 
ــًا لمواجهــة هــذه التحــديات فــي ســياق  المثليــات والمثليــين ومزدوجــي الميــل الجنســي والمتحــولين جنســيًا، ويقتــرح طرق

يتعلـــق بقـــدرة الـــنظم الصـــحية علـــى االســـتجابة. والمجلـــس مـــدعو إلـــى النظـــر فـــي المحـــددات الصـــحية األعـــم وفيمـــا 
  التقرير.

  
تقيــيم االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة الفكريــة:   ٤-٦

  األمانةمن تقرير 
  

باالســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين  يقتــرح هــذا التقريــر نهجــًا لالضــطالع بــالتقييم واســتعراض البــرامج فيمــا يتعلــق
بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية، في ظل ما اشترطته جمعية الصحة العالمية من تقديم تقرير كل 
ســنتين عــن التقــدم المحــرز فــي التنفيــذ، باإلضــافة إلــى التقيــيم الشــامل لالســتراتيجية والــذي ســيجري بعــد أربــع ســنوات 

فــي خطــة العمــل. وعــالوة علــى هــذا طلبــت جمعيــة الصــحة مــن المــدير العــام أن يجــري عليــه  كمــا هــو منصــوص
مــن  ٢٠١٥استعراضــًا برمجيــًا شــامًال لالســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين ُيعــرض علــى جمعيــة الصــحة فــي عــام 

عمليــة التقيــيم وأن خــالل المجلــس التنفيــذي. والمطلــوب مــن المجلــس التنفيــذي هــو أن يحــيط علمــًا بــالنهج المقتــرح ل
  يؤيده.

  
  الشؤون اإلدارية والمالية  -٧
  

  التقييم: التقرير السنوي  ١-٧
  

) ولسياسة التقييم المعتمـدة فيـه يقـدم مكتـب خـدمات المراقبـة الداخليـة تقريـرًا سـنويًا ١(١٣١م تللمقرر اإلجرائي وفقًا 
إلى المجلس التنفيذي، مـن خـالل لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة، عـن التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ توصـيات التقيـيم. 

ن الوثيقـة المعـدة األنشـطة ، تبـي٢٠١٥-٢٠١٤وفي انتظار أن يتم وضع السياسة موضع التطبيق التام في الثنائيـة 
  التي تضطلع بها األمانة حاليًا في مجال تنفيذ سياسة التقييم. والمطلوب من المجلس هو أن يحيط علمًا بالتقرير.

  
  لجان المجلس التنفيذي: ملء الشواغر  ٢-٧

  
  هذا البند بند دائم في جدول األعمال.

  
  سجل المخاطر المؤسسية  ٣-٧

  
، وذلـك ٢٠١٣ة التزامها بعرض أول سجل للمخاطر المؤسسية على المجلس التنفيذي في أيار/ مـايو أعلنت األمان

بعـد أن ناقشــت هـذه المســألة لجنـة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة فـي اجتماعهــا السـابع عشــر، وبعـد أن أحــاط المجلــس 
  ١علمًا بتقرير اللجنة عن هذا الموضوع.

  
  

                                                           
 .٧٦، الفقرة ١٣٢/٤٣م تانظر الوثيقة     ١
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  [ إن وجدت ] النظام الماليتعديالت الالئحة المالية و   ٤-٧
  

  لجنة الخبراء االستشاريين المستقلة في مجال المراقبة: تجديد العضوية  ٥-٧
  

)، بتعيـين أول خمسـة أعضـاء فـي لجنـة ١(١٢٦م ت ، قـام المجلـس التنفيـذي، وفقـًا للمقـرر اإلجرائـي٢٠١٠في عـام 
أعضـاء اللجنـة الخمسـة ُعيِّنـوا لمـدة عضـوية تبلـغ الخبراء االستشاريين المستقلة فـي مجـال المراقبـة. وألن ثالثـة مـن 

، يلـزم ٢٠١٤حتـى كـانون الثـاني/ ينـاير  ٢٠١٠أربع سنوات دون إمكانيـة التجديـد، وذلـك مـن كـانون الثـاني/ ينـاير 
اآلن أن يبت المجلس في اقتراحات المدير العام في الوقت المناسب كي تـتم عمليـة تعيـين األعضـاء الثالثـة الجـدد 

  .٢٠١٤والذين ستبدأ مدة عضويتهم في كانون الثاني/ يناير  في اللجنة
  
  شؤون العاملين  -٨
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١-٨
  

  هذا البند بند دائم في جدول األعمال.
  

  ألساسي للموظفين والئحة الموظفينتعديالت النظام ا  ٢-٨
  

مـن  ٢-١٢لى الئحة المـوظفين كـي يصـدق عليهـا المجلـس وفقـًا للمـادة تقدَّم التعديالت التي يدخلها المدير العام ع
  النظام األساسي للموظفين. والمطلوب من المجلس هو أن ينظر في التعديالت وفي مشروع القرار.

  
  مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحةلتعديالت النظام األساسي   -٩
  

رات العربيــة المتحــدة للصــحة تنقيحــًا آلليــة تمويــل جــائزة مؤسســة أعــدت هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة مؤسســة اإلمــا
من النظام األساسي للمؤسسة ستقدم الهيئة التنقـيح المقتـرح إلـى  ١٠اإلمارات العربية المتحدة للصحة. ووفقًا للمادة 

  المجلس التنفيذي كي يوافق عليه.
  
  

  الدراسةتقرير عن اجتماعات لجان الخبراء ومجموعات مسائل للعلم:   -١٠
  
مـن الئحـة مجموعـات ولجـان الخبـراء االستشـاريين يقـدم المـدير العـام لنظـر المجلـس تقريـره عـن  ٢٣-٤وفقًا للمـادة 

اجتماعــات لجــان الخبــراء ومجموعــات الدراســة، بمــا فــي ذلــك ملخــص للتوصــيات الــواردة فــي تقــارير لجــان الخبــراء 
  الصحة العمومية وآثارها بالنسبة إلى برامج المنظمة.مشفوعة بمالحظاته عن أهميتها بالنسبة إلى سياسات 

  
  الدورات القادمة للمجلس التنفيذي وجمعية الصحة  -١١

  
  هذا البند بند دائم في جدول األعمال.

  
  اختتام الدورة  -١٢

  



  EB133/1 (annotated)    (المشروح) ١٣٣/١ت  م

4 

  مالحظة:
  
 ٨للمادة  ، والتي ُعقدت وفقاً ٢٠١٣نيسان/ أبريل  ٢مع المديرة العامة في المجلس مكتب بعد مشاورة أعضاء  -١

المكتــب التوصــيات الــواردة أدنــاه بشــأن مســودة جــدول األعمــال مــن النظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي، قــدم أعضــاء 
  كي تبدي تعليقاتها عليها. ٢٠١٣شباط/ فبراير  ١٩المؤقت التي كانت قد ُأرسلت إلى الدول األعضاء في 

  
  تحسـين صـحة وعافيـة " من جدول األعمال ٣-٦بعد النظر في االقتراحات الخاصة بحذف البند

، وكــذلك بيانــات المواقــف التــي المثليــات والمثليــين ومزدوجــي الميــل الجنســي والمتحــولين جنســيًا"
قـــدمت بخصـــوص هـــذه المســـألة، نيابـــة عـــن الـــدول األعضـــاء فـــي اإلقلـــيم األفريقـــي وٕاقلـــيم شـــرق 

جلســـته  المســـألة إلـــى المجلـــس التنفيـــذي فـــي حيلـــوايأن  عضـــاء مكتـــب المجلـــسأالمتوســـط، قـــرر 
 ختصاصـاتاضـمن  نـدرجي، حيـث إن اإلجـراء المقتـرح ٢٠١٣األولى التي سُتعقد في أيار/ مايو 

 المجلس.
  

  تعـديالت الالئحـة  من مسودة جـدول األعمـال ٤-٧إحالة االقتراح المقدم من األمانة لحذف البند
 المجلس.، على اساس أنه لم تقدم أية تعديالت إلى [ إن وجدت ]" المالية والنظام المالي

  
  مــن جــدول األعمــال، أي الشــؤون اإلداريــة  ٧إدراج بنــد إضــافي مقتــرح مــن األمانــة ضــمن البنــد

 والمالية، بعنوان "لجنة الخبراء االستشاريين المستقلة في مجال المراقبـة: تجديـد العضـوية". وعلَّـق
أعضــاء مكتــب المجلــس علــى ذلــك بأنــه اقتــراح يلقــى الترحيــب مــن أجــل دعــم المناقشــة المناســبة 

 التوقيت لمسألة عضوية هذا الجهاز الهام، ودعم القيام بهذه التعيينات بطريقة شفافة.
  

تراحـات ولم ترد من الدول األعضاء أيـة اقتراحـات بخصـوص إدراج بنـود إضـافية بحلـول الموعـد النهـائي لتقـديم االق
  .٢٠١٣آذار/ مارس  ٢٠في 

  
  
  

=     =     =  


