
  (المشروح) ١٣٥/١م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٤ مارس/ آذار ٣١  بعد المائة والثالثون الخامسةالدورة 

     EB135/1 (annotated)  ٢٠١٤ مايو/ أيار ٢٧-٢٦جنيف، 
  
  
  

  جدول األعمال المؤقت (المشروح)
  
  

  انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقّرر  -١
  
  ١جدول األعمال واعتمادافتتاح الدورة   -٢

    
  حصيلة جمعية الصحة العالمية السابعة والستين  -٣
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٤
  

للجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة المقـّرر عقـده فـي س عند افتتاح هذه الدورة تقرير االجتماع العشرين سيتلقى المجل
  .٢٠١٤أيار/ مايو  ١٦إلى  ١٤الفترة من 

  
  الشؤون التقنية والصحية  -٥

  
 الطـــوارئتعزيـــز خـــدمات الرعايـــة األساســـية المتعلقـــة بالعمليـــات الجراحيـــة والتخـــدير فـــي حـــاالت   ١-٥

  التغطية الصحية الشاملةبوصفها أحد مكونات 
  

واسـتنادًا إلـى أسـاس  على طلب الدول األعضاءالمجلس مدعو إلى النظر في التقرير وتقديم مزيد من اإلرشاد بناًء 
سـهم فـي الحـد ييمكـن أن  يـةأن تعزيز القدرة على تقديم الخـدمات الجراحيـة األساسـية فـي مرافـق اإلحالـة األولمؤداه 

نحـو الُمحـرز سـواء، ودعـم التقـدم الة وغيـر السـارية علـى من الوفيات وحاالت العجـز الناجمـة عـن األمـراض السـاري
 .التغطية الصحية الشاملةتحقيق 

          

                                                           
  جدول األعمال ) حذف بند من١(١٣٣م ت    ١

  قّرر المجلس التنفيذي ما يلي:
  من جدول أعماله المؤقت؛ ٣-٦أن يحذف البند   )١(
أن يطلب من المدير العـام أن يعقـد مشـاورات غيـر رسـمية مـع الـدول األعضـاء مـن جميـع األقـاليم بقصـد   )٢(

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

المائــة وحاشــية تشــير إلــى هــذا المقــرر اإلجرائــي، بنــاًء علــى الفهــم القائــل إن عنــوان البنــد ومضــمونه النهــائيين  بعــد
    .سيجسدان حصيلة المشاورات غير الرسمية التي يعقدها المدير العام

)٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٩(الجلسة الثانية،   
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  معالجة آثار تلوث الهواء على الصحة –الصحة والبيئة   ٢-٥
    

معالجة وتسليمًا بأن  لى طلب الدول األعضاءعمدعو إلى النظر في التقرير وتقديم مزيد من اإلرشاد بناًء المجلس 
 العــام الثــاني عشــرالعمــل القيــادة فــي برنــامج ي مــن أولويــات الجتماعيــة واالقتصــادية والبيئيــة للصــحة هــالمحــددات ا

اسـتجابة عاجلـة مـن جميـع تسـتدعي القضـايا الصـحية العالميـة التـي كبـرى تلوث الهـواء مـن بأن و ، ٢٠١٩-٢٠١٤
  البلدان.

  
  الشؤون اإلدارية والمالية  -٦

  
  التقييم: التقرير السنوي  ١-٦

    
رًا سـنويًا ) ولسياسة التقييم المعتمـدة فيـه يقـدم مكتـب خـدمات المراقبـة الداخليـة تقريـ١(١٣١م تللمقرر اإلجرائي  اً وفق

 مــن خــالل لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة، عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ توصــيات التقيــيمإلــى المجلــس التنفيــذي 
، والمطلـوب ٢٠١٥-٢٠١٤ككـل  ل التقيـيم علـى نطـاق المنظمـةخطـة عمـوالعبر المستخلصة من عمليـات التقيـيم و 

 .أن يحيط علمًا بالتقرير من المجلس
  

  لجان المجلس التنفيذي: ملء الشواغر  ٢-٦
  

  هذا بند دائم من بنود جدول األعمال.
  
  موظفينشؤون ال  -٧

  
  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١-٧

    
  دائم من بنود جدول األعمال. هذا بند

  
  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين   ٢-٧

    
مـن  ٢-١٢دق عليهـا المجلـس وفقـًا للمـادة ام التعديالت التي يدخلها المدير العام على الئحة الموظفين كي يصتُقدَّ 

  .ي مشروع القراروالمطلوب من المجلس أن ينظر في التعديالت وف ،النظام األساسي للموظفين
  
  تقرير عن اجتماعات لجان الخبراء ومجموعات الدراسةمسائل للعلم:   -٨

    
من الئحة مجموعات ولجان الخبراء االستشـاريين تعـرض المـديرة العامـة علـى المجلـس  ٢٣-٤بأحكام المادة عمًال 

ملخصــًا للتوصــيات الــواردة فــي تقريرهــا عــن اجتماعــات لجــان الخبــراء ومجموعــات الدراســة لينظــر فيــه، وهــو يشــمل 
  مة.تقارير لجان الخبراء، ومالحظاتها على مدى أهميتها للسياسات الصحية العمومية وآثارها على برامج المنظ

  
  الدورات القادمة للمجلس التنفيذي وجمعية الصحة  -٩

    
  .هذا بند دائم من بنود جدول األعمال

  
  اختتام الدورة  -١٠
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  ملحوظة:
  

مــن النظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي، تشــاور أعضــاء مكتــب المجلــس مــع المــديرة العامــة  ٨ًا ألحكــام المــادة طبقــ
إلـــى الـــدول األعضـــاء إلبـــداء  ٢٠١٤شـــباط/ فبرايـــر  ٢١بشـــأن مســـودة جـــدول األعمـــال المؤقـــت التـــي ُأِحيلـــت يـــوم 

عضاء بحلول الموعد النهائي في األدول ال تعليقاتها عليها، وكذلك بشأن مقترحين يتعلقان ببندين إضافيين وردا من
  .٢٠١٤آذار/ مارس  ١٧
  

  وفيما يلي المقترحان المذكوران:
  

 الطـــوارئتعزيـــز خـــدمات الرعايـــة األساســـية المتعلقـــة بالعمليـــات الجراحيـــة والتخـــدير فـــي حـــاالت   )١(
  ؛التغطية الصحية الشاملةبوصفها أحد مكونات 

  
  .وث الهواء على الصحةمعالجة آثار تل –الصحة والبيئة   )٢(

  
وقد وافـق أعضـاء مكتـب المجلـس علـى إدراج البنـدين المقتـرحين الجديـدين فـي مسـودة جـدول األعمـال المؤقـت مـن 

  دون إدخال مزيد من التعديالت عليهما.
  

=     =     =  
  


