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  العمل برنامج

  
  
  

  راضــاألغ
  :إلى بلوغهما الدورة االستثنائيةالغرضان اللذان تصبو فيما يلي 

  برنامج العمل العام الثالث عشر مسّودةالنظر في   •
لكي برنامج العمل العام الثالث عشر لمنّقحة  مسّودةتعليقات من المجلس التنفيذي إلعداد طلب   •

  ين بعد المائةس التنفيذي في دورته الثانية واألربعالمجلينظر فيها 
  

  ات العملــساع

  فيما يلي ساعات العمل التي ستراعيها الدورة االستثنائية:
  ١٧,٣٠–١٤,٣٠و ١٢,٣٠–٩,٣٠

  ١اليوم 
  )٩,٠٠الساعة (بالحضور قهوة ترحيب 

  بالخدمات اءفالضعتزويد و  العالم،أمن صون السياق الحالي والتحديات المواجهة حاليًا؛ تعزيز الصحة، و 
انعقـــاده ن ســـياق بشـــأمالحظـــات افتتاحيـــة بالمـــدير العـــام ، وســـيدلي فيـــه التنفيـــذي االجتمـــاعيفتتح رئـــيس المجلـــس ســـ
أعضـاء سـُيدعى و برنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر،  مسـّودةعـن  وسـتقدم األمانـة عرضـاً غراض المنشودة منه. واأل

عامــة هم التعليقــاتإبــداء  المجلــس والــدول األعضــاء والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والجهــات الفاعلــة غيــر الــدول إلــى
  .مسّودةعلى تلك ال

  األولويات االستراتيجية
التغطيــة فيمــا يتعلــق بلألولويــات االســتراتيجية المقترحــة  إجــراء دراســة أكثــر تعمقــاً أمــام المجــال هــذه الجلســة فســح ست

لــدول األعضــاء اأمــام تُتاح وســ مــوجزاً  ســتقدم األمانــة عرضــاً . و واألولويــات الصــحية ،والطــوارئ الصــحية ،الصــحية
  .هاتعليقاتالفرصة لإلدالء ب
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  ٢اليوم 
  التحّوالت االستراتيجية

ستركز عليها المنظمة مـن االستراتيجية الرئيسية التي للتحّوالت  ة فرصة إلجراء دراسة أكثر تعمقاً جلسستتيح هذه ال
العامـة منـافع ز اليـبلـد؛ وتركوٕاحـداث أثـر فـي كـل تعزيز القيـادة العالميـة؛ : وهيأال االستراتيجية، أجل بلوغ الغايات 

الـدول األعضـاء الفرصـة لـإلدالء أعضاء المجلـس و وستقدم األمانة عرضًا موجزًا وستُتاح أمام األثر.  العالمية على
  .همبتعليقات

  التحّوالت التنظيمية
تكليـل جـل الالزمـة ألو برنامج العمل العام الثالث عشـر،  مسّودةنة في الت التنظيمية المبيّ ستبحث هذه الجلسة التحوّ 
معلومـات بـّين يعرضـًا سـتقدم األمانـة . و على المسـتوى القطـريمجال إحداث أثر نجاح في التحقيق رؤية المنظمة ب
  .همإبداء تعليقاتدعى أعضاء المجلس والدول األعضاء إلى عن هذه المسألة، وسيُ 
  األعمال التحضيرية

اآلراء التـــي أعـــرب عنهـــا أعضـــاء المجلـــس والـــدول األعضـــاء هـــذه الجلســـة رئـــيس المجلـــس التنفيـــذي فـــي  ســـيلّخص
فـي دورتـه بحثهـا مواصـلة لمجلـس تسـنى ليلكـي  برنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر مسـّودةتمكين األمانـة مـن تنقـيح ل

  .تعليقات ختاميةبر العام المديدلي وسي. ٢٠١٨ ينايركانون الثاني/ ين بعد المائة في ربعالثانية واأل
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