
  )المشروح( ١٤٣/١ت م  التنفيذي المجلس    
  ٢٠١٨ نيسان/ أبريل ٢  المائة بعد واألربعون لثالثةا الدورة
    EB143/1 (annotated)  ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٩-٢٨ جنيف،

  
  
  

  (المشروح) المؤقت جدول األعمال
  
  
  

  انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقّرر  -١
  
  واعتماد جدول األعمال افتتاح الدورة  -٢
  
  السبعينالحادية و حصيلة جمعية الصحة العالمية    -٣
  
  الشؤون اإلدارية والتنظيمية ومسائل تصريف الشؤون األخرى   -٤
  

  تصريف الشؤون: منظمةال إصالح  ١-٤  
  
عمل األجهزة الرئاسية  كفاءة تحسينبشأن  مقترحاتأولها بّين وسيا الموضوع، عن هذ تقارير ثالثة العام المديريقّدم س

المذكورة  ألجهزةنظام اليورد تحليًال  ثان تقرير فيأيضًا  المجلس سينظر. و االستراتيجية القضايا على وتركيزها
. االقتضاء حسب ،باعتمادها التوصية أوبشأنه  يالتتعد اعتماد غية، وذلك بانظامه بشأن ومقترحات داخليال

استعمال في تطبيق المعايير و ء مكتب المجلس أعضايبّين تقييمًا لمدى خبرة  ثالث تقرير في المجلس سينظروأخيرًا، 
  .األعمال جدولفي أخرى  بنودالمقّدمة بشأن إدراج  بالمقترحاتأداة تحديد األولويات فيما يتعلق 

  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٢-٤

  
 رالمقرّ  والعشـــــــــرين لثامنا اجتماعها عن واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة تقرير دورته ألعمال افتتاحه لدى المجلس ســـــــــيتلقى

  .٢٠١٨ مايو /أيار ١٨و ١٧ يومي عقده
  

  التقييم: التقرير السنوي   ٣-٤
  

فإنه  ،)٢٠١٢) (١(١٣١ت م اإلجرائي رالمقرّ ســــــــــياســــــــــة التقييم الُمّتبعة حاليًا والتي وافق عليها المجلس في ما يرد في وفقًا ل
 التقدم التقرير، وســـيبّين التابعة له واإلدارة والميزانية البرنامج لجنةمن خالل المجلس لى ع تقرير ســـنوي عن التقييمعرض يُ ســـ
جوانب التعّلم  قيوثّ ســـــــــــو  ،٢٠١٧-٢٠١٦ فترةلل المنظمة نطاق على التقييم عمل وخطة التقييم ســـــــــــياســـــــــــة تنفيذ في حرزالمُ 

سياسة التقييم النظر في مسّودة  إلى المجلسسُيدعى ٕاضافة إلى ذلك، . و التي ُأجِريت مؤخراً  التقييماتب بالمنظمة فيما يتصل
  .عليها) لكي يوافق ٢٠١٨(لعام 

  
  ستضافةالمُ  كاتاالشر   ٤-٤

  
 واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة من) ٢٠١٣) (١٠(١٣٢ت م اإلجرائي المقّرر في طلب، ما ضــــــمن التنفيذي، المجلس طلب
 الوقت وفي حدة على حالة كل أســـاس على بانتظام المســـتضـــافة الصـــحية الشـــراكات ترتيبات اســـتعراض تكفل أن هل التابعة
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 ومواءمة المســتضــافة، الشــراكات آحاد مع المنظمة وتفاعل الصــحية، الحصــائل تحســين في بمســاهماتها يتعلق فيما المناســب
 أعمال جدول في دائم بند خالل من االقتضــــــــــاء، حســــــــــب المجلس، فيها ينظر توصــــــــــيات وٕاعداد المنظمة؛ عمل مع عملها

  .الموضوع هذا بشأن المجلس
  

  ن الشراكات المستضافةع تقرير  •
  
   عن الشراكات الُمستضافة. ةُمحّدثعامة  بمعلومات المجلس المدير العامُيزّود س
  

  استعراض الشراكات المستضافة  •
  

 الدوري االســـــــــتعراضإجراء  ســـــــــياق في )المرفق الدولي لشـــــــــراء األدوية (اليونيتيد  عن بتقرير المجلس المدير العام ُيزّودســـــــــ
  .أعاله المذكورة ستضافةالمُ  الصحية الشراكات لترتيبات

  
  ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالميةبيان   ٥-٤

  
  .جدول األعمالفي بند دائم البند هذا 

  
  تنفيذي: ملء الشواغرلجان المجلس ال  ٦-٤
  

  .في جدول األعمال هذا البند بند دائم
  
  وجمعية الصحةلمجلس التنفيذي لقادمة لدورات اال  ٧-٤
  

  .هذا البند بند دائم في جدول األعمال
  
  تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوّسط  ٨-٤
  

  اللجنة اإلقليمية المقدم إلى المجلس بشأن تعيين المدير اإلقليمي. ستتضّمن هذه الوثيقة مقترح
  
  مسائل للعلم  -٥
  

  تقرير عن اجتماعات لجان الخبراء ومجموعات الدراسة   ١-٥
  

عن اجتماعات لجان  تقريره  العام قدم المديرســـــــي من الئحة أفرقة ولجان الخبراء االســـــــتشـــــــاريين ٢٣-٤ المادة بأحكام عمالً 
 إلى المجلس لكي ينظر فيه، الخبراء ومجموعات الدراســـــة، بما في ذلك ملخص للتوصـــــيات الواردة في تقارير لجان الخبراء،

  على مدى أهميتها بالنسبة إلى سياسات الصحة العمومية وآثارها على برامج المنظمة. ومالحظاته
  

  التصنيف الدولي لألمراض  ٢-٥
  

ل  لمشــاكل لتصــنيف اإلحصــائي الدولي لألمراض واالمراجعة الحادية عشــرة لعن منذ تقديم أحدث المعلومات َتواصــَ
نظر فيها التي إحراز التقدم في العمل بشـــأن إعداد تلك المراجعة ، (المراجعة الحادية عشـــرة) الصـــحية ذات الصـــلة
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على وضــــــــــعها في صــــــــــيغتها  كُ ُيوشــــــــــَ  وهي مراجعة ١ورته التاســــــــــعة والثالثين بعد المائة،أثناء دالمجلس التنفيذي 
ّتخــذة فيمــا يخص عمليــة آخر الخطوات المُ وســــــــــــــيبّين التقرير المقــدم من المــدير العــام لمحــة عــامــة عن  النهــائيــة.

يهما من أجل تكوين مدخالت على أســــاس الخبرة العملية تتنفيذهما كلالمراجعة، وعن التحضــــيرات الالزمة لتســــهيل 
لمشـــــاكل لتصـــــنيف اإلحصـــــائي الدولي لألمراض وال شـــــرةالمراجعة الحادية عالصـــــيغة النهائية من الُمكتســـــبة وتقديم 

  الصحية ذات الصلة إلى جمعية الصحة.
  
  اختتام الدورة  -٦
  
 

    :مالحظة
 في المؤقــت األعمــال جــدول ســــــــــــــودةم ةالعــامــ ةالمــدير  تأحــالــ التنفيــذي، للمجلس الــداخلي النظــام من ٨ لمــادةا ألحكــام طبقــاً 
 بنود إدراج بشــــــــــأن منها مقترحات ةأي ترد ولم ،عليها بتعليقاتها تدلي كيل األعضــــــــــاء الدول إلى ٢٠١٨ فبراير /شــــــــــباط  ٢٣

  .٢٠١٨ مارس /آذار ١٩ بيوم دحدّ المُ  النهائي الموعد بحلول المسودة في إضافية
  
  

=     =     =  

                                                           
 .١٣٩/٧انظر الوثيقة م ت  ١


