
  ١٣٨/٥٠م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٥ ديسمبر/ كانون األول ٢٣  الدورة الثامنة والثالثون بعد المائة

     EB138/50  المؤقت من جدول األعمال ٦-١٢البند 
  

  
  

  لجمعية الصحة العالمية جدول األعمال المؤقت
  وموعد ومكان انعقاد دورة والستين التاسعة

  والثالثين بعد المائةالتاسعة المجلس التنفيذي 
  المؤقت ومسودة جدول أعمالها

  
  

  تقرير من المدير العام
  
  

المجلــــس التنفيــــذي جــــدول األعمــــال  ُيعــــد العالميــــة مــــن النظــــام الــــداخلي لجمعيــــة الصــــحة ٤وفقــــًا للمــــادة   -١
لكـــل دورة عاديـــة مـــن دورات جمعيـــة الصـــحة بعـــد دراســـة المقترحـــات المقدمـــة مـــن المـــدير العـــام. وتـــرد فـــي  المؤقـــت
التاســعة بشــأن جــدول األعمــال المؤقــت لجمعيــة الصــحة العالميــة  المقدمــة مــن المــدير العــامالمقترحــات  ١الملحــق 
  والستين.

  
جــدوًال زمنيــًا التنفيــذي المجلــس  "أن يضــع، ٣٦-٣٢ج ص عفــي القــرار  ،وكانــت جمعيــة الصــحة قــد قــررت  -٢

لنظــر جمعيــة الصــحة فــي جــدول أعمالهــا، وأن تقــوم اللجنــة العامــة باســتعراض هــذا الجــدول الزمنــي  مبــدئياً يوميــًا 
  والموافقة عليه، وتعديله بالتالي عند االقتضاء".

  
  .والستينالتاسعة مبدئي لجمعية الصحة العالمية اليومي الزمني الجدول المسودة  ٢وترد في الملحق   -٣
  

  المؤقت أعمالها جدول ومسّودة المائة بعد والثالثين التاسعة التنفيذي المجلس دورة ومكان موعد
  
 يحــدد وهــو الســنة فــي األقــل علــى مــرتين المجلــس يجتمــع" أن علــى المنظمــة دســتور مــن ٢٦ المــادة تــنص  -٤

 دورة كــل فــي" المجلــس يحــدد أن علــى التنفيــذي للمجلــس الــداخلي النظــام مــن ٥ المــادة وتــنص". اجتمــاع كــل مكــان
  ".التالية دورته انعقاد ومكان موعد

  
ويـوم  أيـار/ مـايو ٣٠ الموافـق االثنـين يـوم المائـة بعـد والثالثـين التاسعة التنفيذي المجلس دورة عقد وُيقترح  -٥

   .جنيف في الرئيسي المنظمة مقر في ٢٠١٦ أيار/ مايو ٣١ الموافقالثالثاء 
  
والثالثـين بعـد التاسـعة التنفيـذي المجلـس جـدول األعمـال المؤقـت لـدورة  مسـودة نسخة أولية من  طيهوترد   -٦

متطلبـات تقـديم التقـارير التـي تـم التكليـف بهـا وعلـى أسـاس البنـود . وقد ُأعدت علـى أسـاس ٣، انظر الملحق المائة
علــى الــدول  المائــة بعــد والثالثــين التاســعة التنفيــذي المجلــس لــدورة المؤقــت األعمــال جــدولوســتعمَّم مســودة الدائمــة. 

 ٨اختتام الدورة الثامنة والثالثـين بعـد المائـة، وذلـك طبقـًا للمـادة  بعداألعضاء للنظر فيها في غضون أربعة أسابيع 
  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.
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  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  :ينالتالي يناإلجرائي ينالمقرر  يمشروع اعتمادقد يرغب المجلس في   -٧
  

  :١المقرر اإلجرائي 
  

المجلـــس التنفيـــذي، بعـــد أن نظـــر فـــي تقريـــر المـــدير العـــام عـــن جـــدول األعمـــال المؤقـــت لجمعيـــة   
جمعيـــــة  عقـــــدتُ بـــــأن الســـــابق القاضـــــي  بمقـــــرره اإلجرائـــــيوٕاذ يـــــذكِّر  ١،والســـــتينالتاســـــعة الصـــــحة العالميـــــة 

أيـار/  ٢٣يوم االثنين الموافق أعمالها أن تفتتح و في قصر األمم بجنيف  والستونالتاسعة العالمية  الصحة
علـى جـدول  وافـق ٢٠١٦،٢أيـار/ مـايو  ٢٨ الموافـقالسـبت فـي موعـد أقصـاه يـوم  هـاوتختتم ٢٠١٦مايو 

 اقتـرح األعمـال جدول بنود بتوزيع يتعلق وفيما. والستينالتاسعة األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية 
 جـــدول مـــن ١٧و ١٦ البنـــدين نقـــل فـــي تنظـــر أن الصـــحة لجمعيـــة العامـــة اللجنـــة علـــى التنفيـــذي المجلـــس
 الجــدول فــي مبــين هــو كمــا ،"ب" اللجنــة عمــل برنــامج إلــى" أ" اللجنــة عمــل برنــامج مــن المؤقــت األعمــال
   ٣.المبدئي اليومي الزمني

  
  :٢ اإلجرائي المقرر

  
أيــــار/  ٣١و ٣٠بعــــد المائــــة يــــومي التاســــعة والثالثــــون قــــرر المجلــــس التنفيــــذي أن ُتعقــــد دورتــــه 

  مقر المنظمة الرئيسي في جنيف. في ٢٠١٦ يوام
  
  
  

                                                           
  .١٣٨/٥٠م تالوثيقة     ١
  ).٦(١٣٧م تانظر المقرر اإلجرائي     ٢
  .٢، الملحق ١٣٨/٥٠م تالوثيقة انظر     ٣
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ANNEX 1  (مسّودة) ٦٩/١ج  والستون التاسعةجمعية الصحة العالمية           ١الملحق   
  A69/1 (draft)  جنيف، سويسرا

      ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨-٢٣
  
  
  

  ١جدول األعمال المؤقت
  

  الجلسات العامة
  
  
  جمعية الصحةافتتاح   -١
  

  لجنة أوراق االعتمادتعيين   ١-١
  

  الرئيسانتخاب   ٢-١
  

  انتخاب نواب الرئيس الخمسة ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين وٕانشاء اللجنة العامة  ٣-١
  

  جدول األعمال وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيسيتين اعتماد  ٤-١
  
  بعد المائة الثالثينو والثامنة بعد المائة  والثالثينالسابعة تقرير المجلس التنفيذي عن دورتيه   -٢
  
  ةالعام ةالمدير  ،الدكتورة مارغريت تشانكلمة   -٣
  
  ضيف الجمعية كلمة  -٤
  
  جدت ]وُ [ إن قبول الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة   -٥
  
  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  -٦
  
  الجوائز  -٧
  
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  -٨
  
  جمعية الصحةاختتام   -٩
  

                                                           
مــن النظــام الــداخلي لجمعيــة الصــحة العالميــة، ســيتم إرســال جــدول األعمــال المؤقــت (الــذي يــورد أرقــام  ٤للمــادة  وفقــاً     ١

  يومًا. ٦٠بما ال يقل عن  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٣الوثائق) مشفوعًا بإشعار الدعوة لحضور الجمعية قبل يوم 
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  "أ"اللجنة 
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٠
  

  منظمة الصحة العالمية إصالح  -١١
  

  تنفيذ اإلصالح نبذة عن    ١-١١
  

  عملية تشاور الدول األعضاء بشأن إصالح تصريف الشؤون   ٢-١١
  

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول   ٣-١١
  

  السارية غير األمراض  -١٢
  

  األطفال وصغار والرّضع األمهات تغذية  ١-١٢
  

  العنف بشأن العالمية العمل خطة مسودة ٢-١٢
  

 التحضـير أجـل مـن المحـددة للتكليفـات االسـتجابة: ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض من الوقاية ٣-١٢
 غيـر األمـراض مـن الوقايـة بشـأن المتحـدة لألمـم العامة للجمعية المستوى الرفيع الثالث لالجتماع
  ٢٠١٨ عام في ومكافحتها) السارية غير( المعدية

  
 اإلطاريـة المنظمـة اتفاقيـة فـي األطـراف ومـؤتمر العالميـة الصـحة جمعيـة بـين التـآزر أوجه تعزيز  ٤-١٢

  ٢بشأن مكافحة التبغ
  

 االســتثنائية الــدورة ســياق فــي ذلــك فــي بمــا العالميــة، المخــدراتالصــحي العمــومي لمشــكلة  الُبعــد   ٥-١٢
  ٢٠١٦ عام في عقدها المقّرر العالمية المخدرات مشكلة بشأن المتحدة لألمم العامة للجمعية

  
 علـــــــى الســـــــالمة أجـــــــل مـــــــن للعمـــــــل المتحـــــــدة األمـــــــم عقـــــــد أمـــــــام الماثلـــــــة للتحـــــــديات التصـــــــدي  ٦-١٢

 علــى الســالمة بشــأن المســتوى الرفيــع الثــاني العــالمي المــؤتمر حصــيلة): ٢٠٢٠-٢٠١١( الطــرق
  النتائج لتحقيق األوان آن - الطرق

  
  العمر طيلة الصحة تعزيز  -١٣

  
  بالصحة المتعلقة لأللفية اإلنمائية األهداف بلوغ رصد  ١-١٣
  

  ٢٠٣٠ لعام المستدامة التنمية خطة في الصحة   ٢-١٣

                                                           
  بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر.    ١
 (المشروح). ١٣٨/١م تاقترحته إحدى الدول األعضاء وأوصى به أعضاء مكتب المجلس التنفيذي. انظر الوثيقة  بند    ٢
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  والمراهقين واألطفال األمهات صحة بشأن العالمية االستراتيجية في للتقدم العملية الخطة  ٣-١٣
  

 مرحلـــة فـــي بالصـــحة للتمتـــع العمـــر طيلـــة يمتـــد نهـــج اتبـــاع أجـــل مـــن القطاعـــات المتعـــدد العمـــل  ٤-١٣
  والصحة الشيخوخة بشأن العالميتين العمل وخطة االستراتيجية مسودة: الشيخوخة

  
 الضــارة الهــواء تلــوث آلثــار العالميــة االســتجابة لتعزيــز لــدليل التفصــيليا دةمســوّ : والبيئــة الصــحة  ٥-١٣

  بالصحة
  

  الكيميائية للمواد السليمة اإلدارة في الصحة قطاع دور  ٦-١٣
  

  واالستجابة والترصد التأهب  -١٤
  

  )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح تنفيذ  ١-١٤
  

 فــي) ٢٠٠٥( الدوليــة الصــحية اللــوائح بــدور المعنيــة المراجعــة للجنــة األول االجتمــاع تقريــر •
  لها واالستجابة اإليبوال فاشية مواجهة

  
  األخرى والفوائد اللقاحات إلى والتوصل األنفلونزا فيروسات تبادل: الجائحة لألنفلونزا التأهب  ٢-١٤
  

  الجدري فيروس مخزونات تدمير: الجدري استئصال  ٣-١٤
  

  الميكروبات مضادات مقاومة بشأن العالمية العمل خطة  ٤-١٤
  

  األطفال شلل  ٥-١٤
  

  النطاق الواسعة الوخيمة الطوارئ في المنظمة استجابة  ٦-١٤
  

  تعزيز صحة المهاجرين ٧-١٤
  

  السارية األمراض  -١٥
  

 االســـتثنائية الـــدورة متابعـــة: المطروحـــة والمســـائل ٢٠١٤ عـــام فـــي اإليبـــوال فيـــروس مـــرض فاشـــية  ١-١٥
 الثامنـــة العالميـــة الصـــحة وجمعيـــة) EBSS3.R1 القـــرار( اإليبـــوال طارئـــة بشـــأن التنفيـــذي للمجلـــس
  ))١٠(٦٨ع ص ج اإلجرائي المقرر( والستين

  
 لسـائر األمانة واستجابة ٢٠١٤ عام في اإليبوال فيروس مرض فاشية عن المعلومات أحدث •

  المطروحة المسائل

الخيارات الخاصة بتعزيز تبادل المعلومات عن منتجات التشخيص والوقاية والعالج وبزيـادة  •
قدرة المنظمـة علـى تيسـير إتاحـة هـذه المنتجـات، بمـا فـي ذلـك إنشـاء قاعـدة بيانـات عالميـة، 

  ءًا بالحمى النزفيةبد
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   الصحة لقطاع العالمية االستراتيجياتمسودات   ٢-١٥
  

  ٢٠٢١-٢٠١٦ ،فيروس العوز المناعي البشري •
  ٢٠٢١-٢٠١٦ الفيروسي، الكبد التهاب •
  ٢٠٢١-٢٠١٦ جنسيًا، المنقولة العدوى  •

  
  باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة  ٣-١٥
  

  الفطري الورم  ٤-١٥
  
  

  اللجنة "ب"
  

  ١أعمال اللجنة افتتاح  -١٨
  

وفــي الجــوالن الســوري  ،فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقيةاألحــوال الصــحية   -١٩
  المحتل

  
  المالية والشؤون البرمجية الميزانية  -٢٠
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤تقييم أداء الميزانية البرمجية   ١-٢٠
  

  ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٣١المنتهية في التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للفترة   ٢-٢٠
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦تمويل الميزانية البرمجية   ٣-٢٠
  

  للمنظمة المالية االستراتيجية مسّودة  ٤-٢٠
  

حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلـى   ٥-٢٠
  من الدستور ٧حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
  [ إن وجدت ] لتسوية المتأخرات الترتيبات الخاصة  ٦-٢٠
  

    االشتراكات تقدير جدول  ٧-٢٠
  

  تقدير اشتراكات الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة [ إن وجدت ]  ٨-٢٠
  

  ] إن وجدت[ تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي   ٩-٢٠
                                                           

  بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر.   ١
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  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  -٢١
  

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١-٢١
  

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٢-٢١
  

  شؤون العاملين  -٢٢
  

  الموارد البشريةالتقرير السنوي عن   ١-٢٢
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٢-٢٢
  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٣-٢٢
  

  المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالميةتعيين ممثلين في لجنة   ٤-٢٢
  

  الشؤون اإلدارية والقانونية  -٢٣
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦: أحدث المعلومات وخطة العمل المقترحة للفترة التقييم  ١-٢٣
  
  : أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيفالعقارات  ٢-٣
  

  عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية   ٣-٢٣
  

  الشراكات الصحية المستضافة  ٤-٢٣
  

  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  -٢٤
  

  الصحية النظم  -١٦
  

  الصحية والخدمات العاملة القوى  ١-١٦
  

   ٢٠٣٠ العاملة القوى: الصحية البشرية الموارد بشأن العالمية مسودة االستراتيجية  •

  الناس على التي تركز المتكاملة الصحية الخدمات إطار •
  

 والملكيــة واالبتكــار العموميــة الصــحة بشــأن العــالميتين العمــل وخطــة لالســتراتيجية الشــامل التقيــيم  ٢-١٦
  الُمحرز التقدم عن المعلومات أحدث: الفكرية

  
قريـر ت – والتطـوير البحث وتنسيق بتمويل المعني العامل االستشاريين الخبراء فريق تقرير متابعة  ٣-١٦

   األعضاء للدول مفتوحال االجتماع
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   المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة/ المزورة/ النوعية المتدنية الطبية المنتجات  ٤-١٦
  

  إتاحتها وٕامكانية األطفال أدوية ومأمونية عالميًا، األدوية نقص حاالت معالجة  ٥-١٦
  

  التقارير المرحلية  -١٧
  

  األمراض السارية
  

  )١٦-٦٤ع ص ج القرار( التنينات داء استئصال  :ألف
  

  األمراض غير السارية
  

  )٢١-٦٠ع ص ج القرار( دائم بشكل اليود عوز اضطرابات من التخلص  باء:
  

  العمر طيلة الصحة تعزيز
  

  العمـــــــــــر طيلـــــــــــة الشـــــــــــاملة الرعايـــــــــــة عناصـــــــــــر مـــــــــــن كعنصـــــــــــر الملطفـــــــــــة الرعايـــــــــــة تعزيـــــــــــز  :جيم
  )١٩-٦٧ع ص ج القرار(

  
 أجـــل مـــن القطاعـــات عبـــر مســـتدامة إجـــراءات: واالقتصـــادية االجتماعيـــة التنميـــة فـــي المســـاهمة  :دال

 تعزيـــز بشـــأن الثـــامن العـــالمي المـــؤتمر متابعـــة[  الصـــحة مجـــال فـــي واإلنصـــاف الصـــحة تحســـين
  )١٢-٦٧ع ص ج القرار] ( الصحة

  
 القـرار( الدوليـة اإلنمائيـة والمرامـي األهـداف بلـوغ نحو التقدم تسريع استراتيجية: اإلنجابية الصحة  :هاء

  )١٢-٥٧ع ص ج
  

  النظم الصحية
  
  )٢٣-٦٧ع ص ج القرار( الشاملة الصحية للتغطية دعماً  الصحية والتكنولوجيات التدخالت تقييم  :واو
  

  )٢٢-٦٧ع ص ج القرار( األساسية األدوية إتاحة  :زاي
  

 وضـــمان المماثلـــة البيولوجيـــة العـــالج منتجـــات ذلـــك فـــي بمـــا البيولوجيـــة العـــالج منتجـــات إتاحـــة  :حاء
  )٢١-٦٧ع ص ج القرار( ونجاعتها ومأمونيتها جودتها

  
  )٢١-٦٣ع ص ج القرار( الصحة أجل من البحوث بشأن العالمية الصحة منظمة استراتيجية  :طاء

  
  التمكينية الوظائف/ المؤسسية الخدمات

  
  )١٢-٦١ج ص عالتعددية اللغوية: تنفيذ خطة العمل (القرار   :ياء
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  ٢الملحق 
    

  مبدئيال يوميالزمني الجدول ال
  والستينالتاسعة  لجمعية الصحة العالمية

  
"اللجنة   الجلسات العامة  ٢٠١٦أيار/ مايو  أ   لجان أخرى  اللجنة "ب"  "

          ٢٣ ،االثنين
  ٩‚٣٠الساعة 

  
  
  
  

جمعيـــــــــــــــة افتتـــــــــــــــاح   -١
  الصحة

تعيـــــــين لجنـــــــة أوراق  ١-١
  االعتماد

  انتخاب الرئيس ٢-١
نواب  انتخاب  ٣-١

الرئيس الخمسة 
ورئيسي اللجنتين 
الرئيسيتين وٕانشاء 

  اللجنة العامة

-  
  

-  
  

-  
  

  اللجنة العامة  -  -  -    ١٠‚٣٠الساعة 
  -  -  -  الرئيس كلمة  -  ١١‚٣٠الساعة 

جـــــــــــــــدول  اعتمـــــــــــــــاد  ٤-١  
وتوزيـــــــــع  األعمـــــــــال

البنـــــــــــــــــــود علـــــــــــــــــــى 
  اللجنتين الرئيسيتين

      

تقرير المجلس   -٢  
التنفيذي عن 
ابعة دورتيه الس
 بعد المائة والثالثين

 والثامنة والثالثين
  بعد المائة

      

كلمة ضيف   -٤  
  الجمعية

      

  ...  ...  ...  ...  
  -  -  -  ةالعام ةالمدير  كلمة  -٣  ١٤‚٣٠الساعة 

        مناقشة عامة  -  
 افتتاح أعمال اللجنة  - ١٠    

تعزيز الصحة    - ١٣
  طيلة العمر
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"اللجنة   الجلسات العامة  ٢٠١٥أيار/ مايو  أ   لجان أخرى  اللجنة "ب"  "
          ٢٤الثالثاء، 
 ةكلمة المدير   -٣  ٩‚٠٠الساعة 

   ةالعام
مناقشة عامة   -

  (تابع)

إصالح منظمة   - ١١
  الصحة العالمية

  

-  -  

  ...  ...  ...  ...  
 ةكلمة المدير   -٣  ١٤,٠٠الساعة 

   ةالعام
مناقشة عامة   -

  (تابع)

تعزيز الصحة   - ١٣
 (تابع) طيلة العمر

  األمراض السارية - ١٥

لجنة أوراق   -
  االعتماد

          ٢٥ ،األربعاء
    ٩‚٠٠الساعة 

  و
  ١٤,٣٠الساعة 

تقريــــــــــــــر لجنــــــــــــــة   -
  أوراق االعتماد

قبول الدول   -٥
األعضاء 

والدول 
األعضاء 
المنتسبة 

الجديدة [ إن 
  ُوجدت ]

-  
  
  

-  
  
  

-  
  
  

 األمراض السارية  - ١٥  -  
  (تابع)

افتتاح أعمال   - ١٨
  اللجنة 

األحوال الصحية   - ١٩
في األرض 
الفلسطينية 

المحتلة، بما فيها 
القدس الشرقية، 

وفي الجوالن 
  السوري المحتل

-  

    الصحية النظم  - ١٦      
اللجنة العامة   -  -  -  ١٧,٣٠الساعة 

(قائمة انتخاب 
أعضاء المجلس 

  التنفيذي)
            ٢٦الخميس، 

  ٩‚٠٠الساعة 
  و

  ١٤‚٣٠الساعة 

غير  األمراض  - ١٢  -
  السارية

النظم الصحية   - ١٦
  (تابع)

-  
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"اللجنة   الجلسات العامة  ٢٠١٥أيار/ مايو  أ   لجان أخرى  اللجنة "ب"  "
          ٢٧، الجمعة
  ٩‚٠٠الساعة 

  و
  ١٤‚٣٠الساعة 

  الجوائز  -٧
انتخاب أعضاء   -٦

المجلس 
  التنفيذي

  -  -  

تقارير اللجنتين   -٨  
   الرئيسيتين

      

األمراض غير   - ١٢  -  
  السارية (تابع)

التأهب والترصد   - ١٤
  واالستجابة

الميزانية البرمجية   - ٢٠
  والشؤون المالية

شؤون مراجعة   - ٢١
  الحسابات والمراقبة

  شؤون العاملين  - ٢٢

  

الشؤون اإلدارية   - ٢٣      
  والقانونية

  

التعاون داخل   - ٢٤      
منظومة األمم 

المتحدة ومع سائر 
المنظمات الحكومية 

  الدولية

  

    التقارير المرحلية  - ١٧      
  ...  ...  ...  ...  
 التأهب والترصد  - ١٤  -  

  (تابع) واالستجابة
وضـــــــــــــع اللمســــــــــــــات   -

األخيـــــــــــــــــــرة علـــــــــــــــــــى 
  القرارات والتقارير

  

          ٢٨ السبت،
وضــــــــــــــع اللمســــــــــــــات   -  -  ٩,٠٠الساعة 

األخيرة على القـرارات 
  والتقارير

-  -  

تقارير اللجنتين   -٨  
 (تابع) الرئيسيتين

اختتام جمعية   -٩
  الصحة

-  -  -  
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  ٣الملحق 
  
  

  (مسّودة) ١٣٩/١تم   المجلس التنفيذي
    بعد المائة والثالثون التاسعةالدورة 

   EB139/1 (draft)  ٢٠١٦جنيف، أيار/ مايو 
  
  
  مسّودة جدول األعمال المؤقت  

 
  

  
  انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقّرر  -٢
  
  جدول األعمال واعتمادافتتاح الدورة   -٣
  
  والستينالتاسعة حصيلة جمعية الصحة العالمية   -٤
  
  التنفيذيتقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس   -5
  
  التقنية والصحيةالشؤون   -٦
  

  ١الخرف ١-٦
  

  ١العجز حاالت أجل من المساعدة التكنولوجيا  ٢-٦
  
  ١السمع وفقدان الصمم من الوقاية أجل من الصحة لجمعية جديدين عمل وخطة قرار إعداد  ٣-٦
 
  ١المناخ وتّغير الصحة  ٤-٦
  
أحـدث المعلومـات بشـأن  المتعلقـة بهـا:الصحية  والمشاكل لألمراض الدولي اإلحصائي التصنيف  ٥-٦

  ةالحادية عشر المراجعة 
  
  
  

                                                           
 مكتب وأوصى أعضاء من أجل دورة المجلس التنفيذي الثامنة والثالثين بعد المائة األعضاء الدول اقترحته بند    ١

  .))المشروح( ١٣٨/١ت م الوثيقة (انظر. ٢٠١٦دورة المجلس في أيار/ مايو  التنفيذي بتأجيله حتى المجلس
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  الشؤون اإلدارية والمالية  -٧
  
  التقييم: التقرير السنوي   ١-٧
  
  لجان المجلس التنفيذي: ملء الشواغر  ٢-٧
  
  ] إن ُوجدت[ االقتراحات المقدمة الستضافة شراكات رسمية   ٣-٧
  
  ] جدتإن وُ [ الالئحة المالية والنظام المالي  تعديالت  ٤-٧

  
  شؤون العاملين  -٨

  
  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١-٨
  
  [ إن وجدت ]تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين   ٢-٨

  
  تقرير عن اجتماعات لجان الخبراء ومجموعات الدراسةمسائل للعلم:   -٩
  

  الصحة القادمة للمجلس التنفيذي وجمعية الدورات   -١٠
  

  اختتام الدورة  -١١
  

  
=     =     =  


