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 األعمال المؤقت (المشروح)جدول 

  
 

 الدورة واعتماد جدول األعمالأعمال افتتاح   -١

 المدير العامتقرير   -٢

 تقرير اللجان اإلقليمية  -٣

 يقــدِّم)، االقتراح المتمثــل في أن ٩(٦٥ج ص ع، اعتمــدت جمعيــة الصــــــــــــــحــة في المقرر اإلجرائي ٢٠١٢في عــام 
المجلس إلى  ســـُيدعىرؤســـاء اللجان اإلقليمية إلى المجلس تقارير موجزة عن مداوالت اللجان، على نحو روتيني. و 

 النظر في توصيات اللجان اإلقليمية.

 تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٤

رنامج والميزانية واإلدارة عن اجتماعها التاســـع والعشـــرين ســـيتلقى المجلس لدى افتتاحه ألعمال دورته تقرير لجنة الب
 .٢٠١٩كانون الثاني/ يناير  ٢٣إلى  ٢١المقّرر عقده في الفترة من 

 ذات األولوية االستراتيجية المسائل  -٥

 ٢٠٢١-٢٠٢٠مسّودة الميزانية البرمجية المقترحة   ١-٥

من جانب اللجان عقب اســـــتعراضـــــها ومناقشـــــتها  ٢٠٢١-٢٠٢٠ حة للميزانية البرمجية المقترحةُأعدت مســـــّودة منقّ 
 كي ينظر المجلس فيها.اإلقليمية، وذلك 

، نظرت جمعية الصــــــــــــــحة العالمية الحادية والســــــــــــــبعون في تقرير لجنة البرنامج والميزانية ٢٠١٨في أيار/ مايو و 
(الوارد في  ٢٠٢٣-٢٠١٩لثالث عشر ) الذي ناقش التقدير المالي لبرنامج العمل العام ا٧١/٤٦واإلدارة (الوثيقة ج

م المدير العام تقريرًا يعرض أحدث المعلومات عن التقدم الُمحرز في تنفيذ نقاط ). وســـيقدِّ EBPBAC28/5الوثيقة 
العمـــل المتعلقـــة بتحقيق القيمـــة مقـــابـــل المـــال الواردة في التقـــدير المـــالي، والمعلومـــات عن الخطوات التـــاليـــة في 

 حقيق القيمة مقابل المال. استراتيجية المنظمة لت

أن يسـتخدم ب) الذي طالب فيه المجلس التنفيذي المدير العام بين جملة أمور ٢٠١٨( ١-٧١ج ص عوعمًال بالقرار 
، ٢٠٢٣-٢٠١٩برنامج العمل العام الثالث عشــــــــــــــر كأســــــــــــــاس للتوجهات االســــــــــــــتراتيجية لعمل المنظمة في الفترة 

لمتوســـط العمر  التدبير الشـــاملوســـيوفر إطار األثر ما يلي:   لمنظمة.ســـيعرض المدير العام إطار األثر الخاص با
  المتوقع مع التمتع بالصحة؛ ومؤشرات لكل غاية من الغايات المليارية الثالثية؛ ومجموعة من الغايات البرمجية. 
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لجنة الخبراء المســــتقلين االســــتشــــارية في تقرير  :التأهب واالســــتجابة في مجال الصــــحة العمومية  ٢-٥
 المعنية ببرنامج المنظمة للطوارئ الصحية مجال المراقبة

المعنية ببرنامج المنظمة للطوارئ الصــــــحية  الخبراء المســــــتقلين االســــــتشــــــارية في مجال المراقبةرئيس لجنة  يقدِّمســــــ
التقرير الخامس للجنة إلى األجهزة الرئاســــــــية. وســــــــيعرض التقرير مالحظات اللجنة وتوصــــــــياتها التي تســــــــتند إلى 

تعراضــــــها لعمل المنظمة في الفاشــــــيات الرئيســــــية وســــــائر الطوارئ الصــــــحية التي حدثت خالل الفترة من أيار/ اســــــ
 .٢٠١٨إلى كانون األول/ ديسمبر  مايو

 شلل األطفال  ٣-٥

  شلل األطفالاستئصال  

تحديات ص اللخّ يُ و تقرير المدير العام أحدث المعلومات عن الوضـــــــع الراهن الســـــــتئصـــــــال شـــــــلل األطفال،  يقدِّمســـــــ
البرمجيـة والوبـائيـة والمـاليـة التي تواجـه الجهود الراميـة إلى الحفـاظ على عـالم خـال من شــــــــــــــلـل األطفـال، ويعرض 

مع مراعاة أن ســريان  ٢٠٢٣د العالمي بحلول عام المفهوم الخاص بخطة اســتراتيجية جديدة للحصــول على اإلشــها
 فيروس شلل األطفال البري لم يتوقف بعد.

 ال شلل األطفالاالنتقال في مج 

م إلى المجلس التنفيذي أحدث المعلومات عن الوضع الراهن لتنفيذ خطة العمل االستراتيجية سيعرض التقرير المقدَّ 
بشـــأن االنتقال في مجال شـــلل األطفال التي أحاطت بها علمًا جمعية الصـــحة العالمية الحادية والســـبعون في أيار/ 

 .٢٠١٨مايو 

 ٢٠٣٠المستدامة لعام تنفيذ خطة التنمية   ٤-٥

م المدير العام تقريرًا بشــأن بلوغ أهداف التنمية المســتدامة المتعلقة ) ســيقدِّ ٢٠١٦( ١١-٦٩ج ص عتمشــيًا مع القرار 
ص القســـــــم األول من التقرير التقدم العالمي واإلقليمي الذي أحرزته الدول األعضـــــــاء نحو بلوغ بالصـــــــحة. وســـــــيلخّ 

اط عيش صــــــــحية وبالرفاهية في جميع األعمار)، وســــــــائر األهداف والغايات (ضــــــــمان تمتع الجميع بأنم ٣الهدف 
 .١١-٦٩ج ص عح القسم الثاني التقدم الذي ُأحرز في تنفيذ القرار المتعلقة بالصحة. وسيوضّ 

 الشاملة الصحية التغطية  ٥-٥

من  ٣من الهدف  ٨-٣قطعت الدول األعضـــــاء التزامًا على نفســـــها بتحقيق التغطية الصـــــحية الشـــــاملة، في الغاية 
 الموّجهة إلى مطالبل، تلبيًة ل٢٠٢٣-٢٠١٩أهداف التنمية المســتدامة وفي برنامج العمل العام الثالث عشــر للفترة 

بعقد اجتماع  وااللتزامالدول األعضاء الواردة في مختلف قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة، ٕالى أمانة المنظمة و 
. ومن أجل المضــي قدمًا في تحقيق ٢٠١٩ة بشــأن التغطية الصــحية الشــاملة في عام رفيع المســتوى للجمعية العام

التغطية الصــــــــحية الشــــــــاملة، يجب على أمانة المنظمة والدول األعضــــــــاء وشــــــــركاء التنمية إحراز تقدم في مجالين 
 محوريين، أال وهما: الرعاية الصحية األولية والقوى العاملة الصحية. 

  األولية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملةالرعاية الصحية توفير 

عالمة على الطريق في تاريخ الصــحة العالمية. وبعد ذلك بأربعين  ١٩٧٨آتا الصــادر في عام  -شــّكل إعالن ألما
) ٢٠١٨المؤتمر العالمي المعني بالرعاية الصـــحية األولية (أســـتانا، كازاخســـتان، تشـــرين األول/ أكتوبر  جاءعامًا، 
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واإلعالن المرتبط به، ليجددا االلتزام بالرعاية الصــــــــــــحية الشــــــــــــاملة ســــــــــــعيًا إلى تحقيق الصــــــــــــحة والعافية للجميع، 
ســــاس الجتماع األمم المتحدة الرفيع المســــتوى المعني بالتغطية الصــــحية الشــــاملة. وبناًء األيســــاعدان على توفير لو 

في ســــــتند إليه  يوضــــــح األســــــاس المنطقي الذي يُ على طلب إحدى الدول األعضــــــاء، ســــــيعرض المدير العام تقريراً 
تجديد الرعاية الصحية األولية من أجل التصدي للتحديات الصحية والتحديات التي تواجه الُنظم الصحية في القرن 

الرعاية الصــــــحية األولية طوال الســــــنوات األربعين  نفيذالحادي والعشــــــرين، والعبر األســــــاســــــية المســــــتخلصــــــة من ت
 جهات المستقبلية، كي تنظر فيها الدول األعضاء عند تنفيذها إلعالن أستانا.الماضية، والتو 

  الصحية األولية: الفرص والتحديات من مقدمي الرعايةالعاملون الصحيون المجتمعيون 

) التزامًا على أنفســـهم ٢٠١٨قطع رؤســـاء الدول والحكومات في إعالن أســـتانا (كازاخســـتان، تشـــرين األول/ أكتوبر 
ار في القوى العاملة في الرعاية الصــــحية األولية من أجل تســــريع التقدم صــــوب تحقيق التغطية الصــــحية باالســــتثم

الدول األعضاء، سيعرض المدير العام تقريرًا يتناول بحث االستراتيجيات الخاصة  إحدى الشاملة. وبناًء على طلب
ونشـــــرهم في فريق الصـــــحيين المجتمعيين  تعليم العاملين ي تشـــــمل في بعض الســـــياقاتبالقوى العاملة الصـــــحية الت

الفرص  بّينة التي تمالتقرير التفاصـــــــــــيل الخاصـــــــــــة بالمبادئ التوجيهية الجديدة للمنظ قدِّمكما ســـــــــــي للرعاية األولية.
 المتاحة والتحديات المطروحة في تعليم العاملين الصحيين المجتمعيين وأجورهم ونشرهم واإلشراف عليهم.

 يع المســتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعني بالتغطية الصــحية التحضــير لالجتماع الرف
 الشاملة

عقد اجتماع رفيع المســــــــــــــتوى بشـــــــــــــــأن  ٧٢/١٣٩رت الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار ، قرّ ٢٠١٧في عام 
معية يس الج، وطالبت منظمة الصـــــــحة العالمية بالتعاون الوثيق مع رئ٢٠١٩التغطية الصـــــــحية الشـــــــاملة في عام 

حصـــــــــائل أشـــــــــد كفاءة وفّعالية. وبناًء على طلب الدول لضـــــــــمان تحقيق  ،العامة، بالتشـــــــــاور مع الدول األعضـــــــــاء
األعضــــــاء، ســــــيعرض المدير العام تقريرًا لتمكين المجلس من النظر في األعمال التحضــــــيرية التي اضــــــطلعت بها 

 األمانة حتى اآلن، وتقديم اإلرشادات بشأن الخطوات التالية.

 ر المناخالصحة والبيئة وتغيّ  ٦-٥

المدير العام تقريرين إلى المجلس كي ينظر فيهما.  يقدِّمســــــــــــــ) ٢٠١٨() ٥(١٤٢م تتمشــــــــــــــيًا مع المقرر اإلجرائي 
وســـــيحتوي التقرير األول على مســـــّودة اســـــتراتيجية عالمية شـــــاملة بشـــــأن الصـــــحة والبيئة وتغّير المناخ، وســـــيطالب 

اإلدالء بمزيد من ٕالى المجلس إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير و  ســــــــــــــُيدعىالمجلس بتقديم اإلرشــــــــــــــادات الالزمة. و 
م التقرير ت واإلرشادات بشأن مسّودة استراتيجية المنظمة العالمية بشأن الصحة والبيئة وتغّير المناخ. وسيقدِّ التعليقا

الثاني أحدث المعلومات عن التقدم الذي أحرزته األمانة في عملها الخاص بإعداد مســــــــــــــّودة خطة عمل بشــــــــــــــأن 
 ســــــُيدعىناخ في الدول الجزرية الصــــــغيرة النامية. و آلثار الصــــــحية الناجمة عن تغّير الملالمبادرة الرائدة للتصــــــدي 

 المجلس التنفيذي إلى النظر في مسّودة خطة العمل وٕالى تقديم المزيد من اإلرشادات حسب االقتضاء.

 األدوية واللقاحات والمنتجات الصحية ٧-٥

 إتاحة األدوية واللقاحات 

لمية الحادية والســـبعين، أعدت األمانة تقريرًا عن خالل جمعية الصـــحة العاالمقدم بناًء على طلب الدول األعضـــاء 
مازال عدم فح برمجة عمل المنظمة بشأن إتاحة األدوية واللقاحات والمنتجات الصحية. مسّودة خريطة طريق توضّ 

والميســــــــورة التكلفة يعوق التقدم نحو تحقيق التغطية الصــــــــحية الشــــــــاملة.  والفّعالةإتاحة األدوية واللقاحات المأمونة 
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من أجل  ٢٠٢٣-٢٠١٩المستهدفة في الفترة  وف تبلور مسّودة خريطة الطريق األنشطة واإلجراءات والمنجزاتوس
 مواجهة التحديات. وسُيدعى المجلس إلى النظر في مسّودة خريطة الطريق وٕالى تقديم المزيد من اإلرشادات.

 أدوية السرطان 

خاصـــة بها يعوقان التقدم صـــوب الرعاية المســـتدامة للســـرطان مازال ارتفاع أســـعار أدوية الســـرطان وزيادة النفقات ال
)، ســــــيعرض تقرير المدير العام تقريرًا تقنيًا شــــــامًال بشــــــأن نهوج ٢٠١٧( ١٢-٧٠ج ص عفي العالم. وعمًال بالقرار 

ن  التســعير وأثرها على توافر أدوية الوقاية من الســرطان وعالجه ويســر تكلفتها، بما في ذلك الخيارات التي قد تحســّ
 يسر تكلفة األدوية المعنية وتوافرها. 

لمعنية بالمســـــــــــائل المتعلقة ية العامة لألمم المتحدة امتابعة االجتماعات الرفيعة المســـــــــــتوى للجمع ٨-٥
 بالصحة

  مقاومة مضادات الميكروبات 

ُتشــــــــــــكل مقاومة مضــــــــــــادات الميكروبات تحديًا عالميًا متناميًا يؤثر على تحقيق أهداف التنمية المســــــــــــتدامة. وأعاد 
ن مقاومة مضــــادات الميكروبات، اإلعالن الســــياســــي لالجتماع الرفيع المســــتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشــــأ

تأكيد أن المخطط األولي للتصـــــــدي لمقاومة مضـــــــادات الميكروبات يتمثل في خطة عمل المنظمة العالمية بشـــــــأن 
مقاومة مضــــــادات الميكروبات، وأقر بأن نهج الصــــــحة الواحدة يوفر اإلطار الشــــــامل للتصــــــدي لمقاومة مضــــــادات 

المدير العام تقريرًا لعرض أحدث المعلومات عن التقدم  يقدِّمء، ســـــــــــــالميكروبات. وبناًء على طلب الدول األعضـــــــــــــا
الُمحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية، يســـلط الضـــوء على التعاون المتعدد القطاعات بين منظمة الصـــحة العالمية 

جلس إلى ح التحديات المطروحة. وســـُيدعى المومنظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصـــحة الحيوان ويوضـــّ 
 اإلحاطة علمًا بالتقرير وٕالى تقديم المزيد من اإلرشادات.  

 الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 

م المدير العام تقريرًا عن حصـــــــائل االجتماع الثالث الرفيع المســـــــتوى )، ســـــــيقدِّ ٢٠١٨( ٢-٧١ج ص ععمًال بالقرار 
أيلول/ سبتمبر  ٢٧عدية (غير السارية) ومكافحتها (نيويورك، للجمعية العامة المعني بالوقاية من األمراض غير الم

أعمال المتابعة التي ســــــتضــــــطلع بها األمانة كي تدعم الحكومات في ســــــعيها إلى الوفاء بااللتزامات عن ) و ٢٠١٨
. )غير الســـــــــارية( غير المعدية التي قطعتها في االجتماع الرفيع المســـــــــتوى األول والثاني والثالث بشـــــــــأن األمراض

 سُيدعى المجلس إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير. و 

 إنهاء السل 

إنهاء الســــــــل، في نيويورك  في ســــــــبيلُعقد االجتماع األول الرفيع المســــــــتوى لألمم المتحدة المعني بالمعركة الدائرة 
م المدير العام تقريرًا يعرض لمحة عامة عن االجتماع وحصــــــــــائله، وفقًا . وســــــــــيقدِّ ٢٠١٨أيلول/ ســــــــــبتمبر  ٢٦  في

) الذي طالبت فيه جمعية الصــــــــحة جميع أصــــــــحاب المصــــــــلحة بما في ذلك المدير ٢٠١٨( ٣-٧١ج ص ع  للقرار
  العام، بدعم األعمال التحضيرية لالجتماع الرفيع المستوى.

  
 المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراض   ٩-٥

لمشـــاكل الصـــحية ذات الصـــلة، التي صـــدرت النســـخة الحادية عشـــرة من التصـــنيف اإلحصـــائي الدولي لألمراض وا
. وتدعم هذه النســخة األعمال التحضــيرية التي ُتجرى على الصــعيد ٢٠١٨ُأعدت بهدف التنفيذ، في حزيران/ يونيو 
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) التنفيذ بحيث يمكن تحديث النســــــــــخة النهائية من المراجعة الحادية عشــــــــــرة ١الُقطري من أجل تيســــــــــير ما يلي: (
) وتقديم النسخة النهائية إلى جمعية الصحة كي تنظر ٢تناد إلى الخبرة العملية؛ (للتصنيف الدولي لألمراض باالس

ســيعرض تقرير المدير العام أحدث المعلومات عن التعليقات التي وردت بشــأن نســخة التنفيذ وموجزًا للعملية و فيها. 
  بأكملها. وسوف ُيدعى المجلس إلى النظر في مشروع قرار.

 
 األخرىالمسائل التقنية   -٦

التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروســــــــــــــات األنفلونزا والتوصــــــــــــــل إلى اللقاحات  إطار ١-٦
 والفوائد األخرى

م المدير )، ســــــــــــــيقدِّ ٢٠١٨) (١١(٧١ج ص عر اإلجرائي ) والمقرّ ٢٠١٧) (١٠(٧٠ج ص ع بالمقرر اإلجرائيعمًال 
ص التقرير العناصـــــر الرئيســـــية للتحليل . كما ســـــيلخّ مالب الواردة فيهالعام تقريرًا بشـــــأن التدابير المتخذة لتنفيذ المطا

 ). ١٠(٧٠ج ص عالذي طولب المدير العام بإجرائه في المقرر اإلجرائي 

 آلية الدول األعضاء بشأن المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة  ٢-٦

بالمنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشــوشــة في ُعقد االجتماعان الســادس والســابع آللية الدول األعضــاء المعنية 
 ٢٩، وفي ٢٠١٧كانون األول/ ديســــــــــــمبر  ١تشــــــــــــرين الثاني/ نوفمبر إلى  ٣٠جنيف بســــــــــــويســــــــــــرا في الفترة من 

، بالترتيب. ونوقشـــت أحدث المعلومات عن تنفيذ قائمة األنشـــطة ذات األولوية ٢٠١٨تشـــرين الثاني/ نوفمبر   ٣٠و
. ٢٠١٩-٢٠١٨، وتم االتفاق على قائمة جديدة لألنشـــــــــطة ذات األولوية للفترة ٢٠١٧-٢٠١٦المتفق عليها للفترة 

 إلى المجلس التنفيذي. ستقدموستشكل الوثيقتان الختاميتان لكال االجتماعين أساسًا إلعداد التقارير التي 

 الموارد البشرية الصحية  ٣-٦

م المدير العام تقريرًا ) ســــــــــــــيقدِّ ٢٠١٥) (١١(٦٨عج ص ) والمقرر اإلجرائي ٢٠١٠( ١٦-٦٣ج ص ععمًال بالقرار 
نة بشأن تنفيذ مدوّ  ،من الجولة الثالثة للتقارير الوطنية والمستمدةعة على نطاق أقاليم المنظمة جمّ يعرض النتائج المُ 

 المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي. 

ص التقدم الُمحرز في تنفيذ االســـــتراتيجية العالمية بشـــــأن الموارد البشـــــرية الصـــــحية: العام تقريرًا يلخّ م المدير ســـــيقدِّ 
). وســـــــــــــيعرض ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص ع، بناًء على طلب جمعية الصـــــــــــــحة الوارد في القرار ٢٠٣٠القوى العاملة 

) بشـــــــــأن تدعيم ٢٠١١( ٦-٦٤ج ص ع القرار التقرير أيضـــــــــًا تفاصـــــــــيل التقدم الُمحرز فيما يتعلق بالقرارات التالية:
) بشأن ٢٠١٧( ٦-٧٠ج ص ع) بشأن تعزيز التمريض والقبالة؛ و٢٠١١( ٧-٦٤ج ص عالقوى العاملة الصحية؛ و

لموارد البشــــرية الصــــحية وتنفيذ مضــــامين هيئة األمم المتحدة الرفيعة المســــتوى المعنية بالعمالة في مجال الصــــحة ا
   والنمو االقتصادي.

 ة الالجئين والمهاجرين تعزيز صح  ٤-٦

المـــدير العـــام تقريرًا  يقـــدِّم)، ســــــــــــــ٢٠١٧( ١٥-٧٠ج ص ع) والقرار ٢٠١٧) (٩(١٤٠م تعمًال بــالمقرر اإلجرائي 
 يعرض أحدث المعلومات عن الوضع الراهن لخطة العمل العالمية بشأن صحة الالجئين والمهاجرين.
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 تسريع التخلص من سرطان عنق الرحم  ٥-٦

 اآلفات الســــــابقة للتســــــرطن وعالجها والفحص لتحري دوى بفيروس الورم الحليمي البشــــــريالمضــــــاد للعُيعد التطعيم 
وتقديم الرعاية الملطِّفة، من االســــــــــــتراتيجيات المثبتة  رة وعالجهاوالكشــــــــــــف المبكر عن الســــــــــــرطانات الغزوية المبكّ 

بالمســـــتوى دامها على نطاق واســـــع و والفّعالة من حيث التكلفة للتصـــــدي لســـــرطان عنق الرحم التي توفر عند اســـــتخ
والمســــــاهمة بذا في بلوغ  ان عنق الرحم كمشــــــكلة صــــــحية عموميةلتخلص من ســــــرطلتغطية، فرصــــــة الكافي من ال

أهداف التنمية المســــتدامة والتغطية الصــــحية الشــــاملة وســــائر أهداف الصــــحة العمومية التي تتطلب العمل المتعدد 
 ة علمًا بالتقرير وٕالى تقديم المزيد من اإلرشادات.القطاعات. وسُيدعى المجلس إلى اإلحاط

 سالمة المرضى ٦-٦

 العمل العالمي بشأن سالمة المرضى 

ُتعد ســـالمة المرضـــى غرضـــًا حاســـم األهمية من أغراض الصـــحة العمومية العالمية. ويصـــاب عدد غير مقبول من 
 لى الُنظم الصــحة على صــعيد العالمكبير عالمرضــى أو يلقون حتفهم نتيجة للرعاية غير المأمونة، ما ُيلقي بعبء 

م المدير العام تقريرًا ويهدد التقدم صــوب تحقيق التغطية الصــحية الشــاملة. وبناًء على طلب الدول األعضــاء، ســيقدِّ 
ومجاالت  ذولة حتى اآلن لدعم ســـالمة المرضـــىوالجهود العالمية المب المرضـــىح عبء الضـــرر الواقع على يوضـــّ 

. وســـــُيدعى المجلس التنفيذي إلى اإلحاطة علمًا ه الجهودل العالمي الرئيســـــية للمضـــــي قدمًا بهذالعم واســـــتراتيجيات
 بالتقرير وٕالى تقديم المزيد من اإلرشادات من أجل التقدم بالعمل العالمي بشأن سالمة المرضى. 

  في مرافق الرعاية الصحية العامةالمياه واإلصحاح والنظافة 

ل على اإلطالق الذي يتناول هذه المســــــــــــــألة، والذي أجرته منظمة الصــــــــــــــحة العالمية أشــــــــــــــار التقييم العالمي األو 
منها إلى اإلصــــــــــــحاح،  ٪٢٠من المرافق إلى المياه، وافتقار  ٪٤٠، إلى افتقار نحو ٢٠١٥واليونيســــــــــــيف في عام 

لشــــــــاملة منها. ويؤدي هذا الوضــــــــع إلى تقويض التغطية الصــــــــحية ا ٪٣٥وعدم توافر أي مواد لتنظيف اليدين في 
والجهود المبذولة في مجال الوقاية من األمراض ومكافحتها. كما يســــــــــــهم هذا  والمبادرات الخاصــــــــــــة بجودة الرعاية

، في آذار/ واســــتجابة لذلك، أصــــدر األمين العام لألمم المتحدة  الوضــــع في انتشــــار مقاومة مضــــادات الميكروبات.
، "نداًء عالميًا للعمل بشــأن ٢٠٢٨-٢٠١٨عند اســتهالله للعقد الدولي للعمل "الماء من أجل الحياة"  ٢٠١٨مارس 

المياه واإلصـــحاح والنظافة الصـــحية" في جميع مرافق الرعاية الصـــحية. وعلى ضـــوء هذه الخلفية وبناًء على طلب 
ى المجلس إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير م المدير العام تقريرًا عن هذا الموضـــــوع. وســـــُيدعالدول األعضـــــاء ســـــيقدِّ 

 وٕالى تقديم اإلرشادات بشأن اإلجراءات المستقبلية.

 الشؤون اإلدارية والتنظيمية ومسائل تصريف الشؤون  -٧

ألمم المتحدة منظومة ال، وتنفيذ إصـــــــــــــالح إصـــــــــــــالح المنظمة، بما في ذلك برنامج التحوّ عملية   ١-٧
 اإلنمائية

المجلس التنفيذي إلى النظر في سلسلة من التقارير بشأن العمليات الخاصة بإصالح المنظمة. وبناًء على  سُيدعى
نجز حتى اآلن بشـأن تحّول المنظمة، بما في م المدير العام لمحة عامة عن العمل المُ طلب الدول األعضـاء، سـيقدِّ 

واآلثار المترتبة على  ة األمم المتحدة اإلنمائية،إصالح منظوم عملية ذلك معلومات عن مواءمة برنامج التحّول مع
م المدير العام تقارير بشـــــأن . كما ســـــيقدِّ ٢٠١٩دة لعام ر واألولويات المحدّ ه المقرّ والتوجّ  وجود المنظمة في البلدان،

لة المقترحة لتحديد األولويات فيما يتعلق ما يلي: تقييم أعضـــــــاء مكتب المجلس لتجربتهم في اســـــــتخدام األداة المعدّ 
محدد أو تكميلها في الباالقتراحات بشــأن بنود جدول األعمال اإلضــافية؛ وتبديل الصــيغة التي تخاطب نوع الجنس 
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غير  تينمشــــــاور النظام الداخلي لألجهزة الرئاســــــية وٕادخال التغيير على النصــــــوص حســــــب االقتضــــــاء. وبعد إجراء 
تشـــــــــرين األول/  ٢٤و ٢٣و أيلول/ ســـــــــبتمبر ١٣و ١٢ تصـــــــــريف الشـــــــــؤون (جنيف، بشـــــــــأن إصـــــــــالح تينرســـــــــمي
 دمًا.ضي قُ ه الرئيس واقتراحه بشأن السبيل للمُ ص الذي يعدّ ) سينقل المدير العام الملخّ ٢٠١٨ أكتوبر

 تقييم عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ٢-٧

، اقتراحات بشـــــأن إدخال )٢٠١٨( )٨(١٤٢م تر اإلجرائي في المقرّ  ســـــتقدم األمانة بناًء على طلب المجلس الوارد
نة قواعد الســـــــــــــلوك الخاصـــــــــــــة بانتخاب تعديالت على عملية انتخاب المدير العام. وتتعلق االقتراحات تحديدًا بمدوّ 

 وتنظيمها.ية لعملية االنتخاب لّ ة الكُ ومنتدى المرشحين وعملية التصويت ودور األمانة والمدّ  ،المدير العام

 المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول ٣-٧

(ب) من اإلطار الجامع الخاص بإطار المشاركة ٦٨) و١(أ)(٦٨) والفقرتين ٢٠١٦( ١٠-٦٩ج ص ععمًال بالقرار 
مع الجهات الفاعلة غير الدول، ســــــــــينظر المجلس التنفيذي في التقرير الســــــــــنوي الخاص بالمشــــــــــاركة مع الجهات 

من  ٦٤و ٦١و ٦٠ر إجرائي. كما أن الفقرات دول. وســــــــُيدعى المجلس إلى النظر في مشــــــــروع مقرّ الفاعلة غير ال
ف المجلس من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة، بالنظر في الطلبات المقدمة من الجهات اإلطار الجامع تكلّ 

ن مع ثلث الجهات الفاعلة غير الفاعلة غير الدول للدخول في عالقات رســـــــــــمية مع المنظمة، واســـــــــــتعراض التعاو 
 الدول ذات العالقات الرسمية مع المنظمة من أجل تحديد إذا ما كان ينبغي اإلبقاء على العالقات الرسمية معها. 

 في مجال المراقبة [ إن ُوجدت ] المستقلين االستشاريةلجنة الخبراء  عضوية  ٤-٧

 التعددية اللغوية  ٥-٧

م المدير العام تقريرًا عن الجهود المبذولة لضـــــــمان توافر المعلومات ) ســـــــيقدِّ ٢٠١٨( ١٥-٧١ج ص ععمًال بالقرار 
التقنية األســـاســـية للمنظمة ســـواء في شـــكل خطي أو ســـمعي وبصـــري أو رقمي، باللغات الســـت الرســـمية. وســـُيدعى 

 المجلس إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وٕالى تقديم اإلرشادات بشأن الخطوات التالية.

 الصحة العالمية أيام  ٦-٧

م هذه "أيام الصحة العالمية" وستقدِّ  عن موضو عاستجابًة لطلب أعضاء مكتب المجلس، تقريرًا  ،م المدير العامسيقدِّ 
بعتان في تّ ح التفاصــــيل الخاصــــة بالوالية والعملية المُ الوثيقة قائمة "األيام" و"األســــابيع" و"األعوام" الحالية؛ وســــتوضــــّ 

. وســـــــــُيدعى المجلس إلى اإلحاطة علمًا جدواهاتأســـــــــيس هذه األحداث وتنفيذها؛ وتصـــــــــف النهوج الممكنة لرصـــــــــد 
 بالتقرير وٕالى تقديم اإلرشادات. 

 تقارير لجان المجلس التنفيذي ٧-٧

 المؤسسات والجوائز 

اختيار الفائزين بالجوائز التالية في تقارير هيئات ، هأي مســــــــائل أخرى تتطلب اهتمام إلى جانبســــــــينظر المجلس 
 :٢٠١٩منح في عام التي ستُ 

جائزة مؤسسة ساساكاوا للصحة، وجائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة، وجائزة دولة الكويت للبحوث في 
مجال تعزيز الصــــــحة (جائزة ســــــمو الشــــــيخ صــــــباح األحمد الجابر الصــــــباح للبحوث في مجالي الرعاية الصــــــحية 

ووك التذكارية للصــــــحة العمومية. وســــــُيدعى المجلس إلى  -ين وتعزيز الصــــــحة)، وجائزة الدكتور لي جونغ للمســــــن
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اعتماد تقرير لجنة مؤســـــســـــة الدكتور علي توفيق شـــــوشـــــة، والنظر، إذا اقتضـــــى األمر، في تقرير مقدم من اجتماع 
 مؤسسة جاك باريزو. 

 قبلة لألجهزة الرئاسيةاالجتماعات المُ  ٨-٧

 عمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين جدول األ 

 انعقاد دورة المجلس التنفيذي الخامسة واألربعين بعد المائة موعد ومكان 

 الشؤون المالية   -٨

 وتنفيذها ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية  تمويلعن  لمحة عامة  ١-٨

 وتنفيذها. ٢٠١٩-٢٠١٨م األمانة تقريرًا عن تمويل الميزانية البرمجية ستقدِّ 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٢-٨

بأن ، وفي مشــــــروع قرار يوصــــــي ٢٠٢١-٢٠٢٠المجلس إلى النظر في جدول تقدير االشــــــتراكات للفترة  ســــــُيدعى
 لجدول.ان و جمعية الصحة العالمية الثانية والسبع تعتمد

 دت ]تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي [ إن وج  ٣-٨

 الموارد البشرية  -٩

 تعيين المدير اإلقليمي لجنوب شرق آسيا   ١-٩

 إلى المجلس كي ينظر فيه. اإلقليميسُيحال اقتراح اللجنة اإلقليمية بشأن تعيين المدير 

 تعيين المدير اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ  ٢-٩

 إلى المجلس كي ينظر فيه. اإلقليميسُيحال اقتراح اللجنة اإلقليمية بشأن تعيين المدير 

 بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٣-٩

 تقرير أمين المظالم  ٤-٩

 البرنامج العالمي للتدريب الداخلي فيهاأحدث المعلومات عن الموارد البشرية، بما   ٥-٩

وسيعرض التقرير اق المنظمة. م تقرير األمانة أحدث المعلومات عن تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية على نطسيقدِّ 
ووضـــع الســـن اإللزامية إلنهاء الخدمة في الخامســـة والســـتين من العمر  ،معلومات عما يلي: التنقل بين جملة أمور

) بشأن إصالح البرنامج ٢٠١٨( ١٣-٧١ج ص ععمًال بالقرار إنه موضع التنفيذ، ومنع التحرش الجنسي. وأخيرًا، ف
م األمانة ملحقًا يوضــــــــــــــح التدابير التي اُتخذت في ســــــــــــــبيل تنفيذ أغراض القرار ســــــــــــــتقدِّ العالمي للتدريب الداخلي، 

 والتفاصيل الخاصة باآللية التي سُتستخدم في تقديم الدعم المالي والعيني إلى المتدربين المقبولين.
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  تقرير اللجنة الدولية للخدمة المدنية  ٦-٩

لس، يحتوي على التفاصــــيل الخاصــــة بتوصــــيات لجنة الخدمة المدنية م المدير العام تقريرًا كي ينظر فيه المجســــيقدِّ 
 الدولية إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة.

 تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين ٧-٩

حكام ق عليها وفقًا ألدخلها المدير العام على الئحة الموظفين إلى المجلس التنفيذي ليصــــدّ ســــتُقدَّم التعديالت التي يُ 
ينظر كي لنظام األســاســي على المجلس من النظام األســاســي. وســُتعرض التعديالت المقترحة على ا ٢-١٢المادة 

 فيها قبل طرحها على جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين.

 مسائل للعلم  -١٠

 حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية  ١-١٠

 والعالميعلى الصعيدين الوطني  ٢٠١٨-٢٠١٧عملية رسم السياسات في الفترة  يتناولم المدير العام تقريرًا سيقدِّ 
انعقاد المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية واإلعالن عن عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية.  في أعقاب

على ســــــــمنة األطفال. وســــــــيعرض التقرير أيضــــــــًا أحدث المعلومات عن تنفيذ توصــــــــيات اللجنة المعنية بالقضــــــــاء 
 سيحدد التقرير عددًا من المجاالت التي يلزم تكثيف العمل بشأنها.  كما

 التقييم: أحدث المعلومات  ٢-١٠

ألحدث المعلومات عن التقدم الُمحرز  عرض ملخصما يلي: (أ) يشــــــــــمل ســــــــــُيدعى المجلس إلى النظر في تقرير 
دمًا بعنصـــــــر التقييم الخاص بالتعلم ضـــــــي قُ دابير الالزمة للمُ فيما يتعلق بالعمل الجاري والســـــــيما المعلومات عن الت

ر إجراؤه في المقرّ  ،عامًا من الرعاية الصــــــــــــــحية األولية ٤٠ســــــــــــــتعراض نطاق وٕاطار اح توضــــــــــــــيالتنظيمي؛ (ب) 
عامًا من  ٤٠النظر في االقتراح بشــأن اســتعراض ٕالى المجلس إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير و  ســُيدعى. و ٢٠١٩ عام

 لرعاية الصحية األولية على الصعيد الُقطري.تنفيذ ا

 تقارير الهيئات االستشارية ٣-١٠

 لجان الخبراء ومجموعات الدراسة 

م المدير العام لنظر المجلس تقريرًا عن اجتماعات من الئحة ولجان الخبراء االســـتشـــاريين ســـيقدِّ  ٢٣-٤وفقًا للمادة 
للتوصــــــــيات الواردة في تقارير لجان الخبراء والمالحظات  صلجان الخبراء ومجموعات الدراســــــــة، بما في ذلك ملخّ 

 الخاصة بمدى أهميتها بالنسبة إلى سياسات الصحة العمومية وآثارها على برامج المنظمة.

وستقدم األمانة في تقرير ثان، التفاصيل الخاصة بكال االجتماعين وأسماء أعضاء لجان الخبراء التي اجتمعت في 
  .٢٠١٨عام 

  أعمال الدورةاختتام   -١١
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 مالحظة:

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، اتفق أعضــــــــــــــاء مكتب المجلس التنفيذي في  ٨ألحكام المادة  طبقاً  -١
على التوصية بما يلي فيما يتعلق  ٢٠١٨ تشرين األول/ أكتوبر ٥إطار المشاورة التي عقدوها مع المدير العام في 

إلبداء تعليقاتها  ٢٠١٨حزيران/ يونيو  ٢٦بمســــــــّودة جدول األعمال المؤقت التي ُأحيلت إلى الدول األعضــــــــاء في 
  عليها:

 حصـــائل االجتماع الثالث الرفيع المســـتوى للجمعية العامة بشـــأن الوقاية الخاص بالحالي  ١-١٠البند  نقل
وفقًا لالقتراح الذي قدمته حكومتا أوروغواي  -(غير الســـــــــــــــارية) ومكافحتها من األمراض غير المعدية 

ر وٕادراجه في القســـم الخاص بــــــــــــــــــ"المســـائل االســـتراتيجية ذات األولوية". وفي الوقت ذاته، قرّ  -وســـويســـرا 
مع عدم إضــــافة أي تقارير أخرى بشــــأن االجتماع الجديد  ٨-٥البند  هذا البند إلى ضــمأعضــــاء المكتب 

بشـــــــــــأن حصـــــــــــائل  الحالي ٣-١٠نقل البند المســـــــــــتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة. ويعني ذلك  الرفيع
البند المعني بمقاومة  وقبول إضـــــــــافةاالجتماع الرفيع المســــــــــــــتوى للجمعية العامة المعني بإنهاء الســــــــــــــل 

الواليات و والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشــــــــــــــمالية  كندا الميكروبات الذي اقترحته حكومات
. للــدورة الرابعــة واألربعين بعــد المــائــة للمجلس التنفيــذي إلى برنــامج العمــل المؤقــت المتحــدة األمريكيــة

عنوان "متابعة االجتماع الرفيع المســــتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة تحت هذا البند الجديد  وســــــيأتي
وســيتضــمن النقاط الثالث التالية: الوقاية من األمراض غير الســارية  "عني بالمســائل المتعلقة بالصــحةالم

 ومكافحتها، وٕانهاء السل، ومقاومة مضادات الميكروبات.

 فة ئة  البنود المقترحــة التــاليــة إلى برنــامج العمــل المؤقــت قبول إضــــــــــا ما عد ال عة واألربعين ب لدورة الراب ل
في  وعرضـــــها"، بعنوان "التغطية الصـــحية الشـــاملةجديد ال ٥ -٥ البند في ٕادراجهاو  ،للمجلس التنفيذي

 :النقاط الثالث التالية

الصــــــــــــــحية األولية: الفرص والتحديات"  من مقدمي الرعاية"العاملون الصــــــــــــــحيون المجتمعيون  –
 (اقترحته حكومة إثيوبيا)

 الشاملة" (اقترحته حكومة كزاخستان)"الرعاية الصحية األولية من أجل تحقيق التغطية الصحية  –

"التحضـــــــير لالجتماع الرفيع المســـــــتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعني بالتغطية الصـــــــحية  –
 )١تايلندو  اليابان الشاملة" (اقترحته حكومتا

 ـــــــــــــــــــــالنظر في  إرجاء مواصــــــــلة جهود التصــــــــدي للعبء العالمي للصــــــــرع وآثاره الصــــــــحية "البند الخاص بـ
إحدى دورات المجلس وهندوراس، إلى  كرواتياواالجتماعية على المســــــــتوى الُقطري" الذي اقترحته حكومتا 

. وقد تم االتفاق على أن األجهزة الرئاســــــــــــــية قد تناولت هذا الموضــــــــــــــوع بالنقاش مؤخرًا. التنفيذي المقبلة
بإســـداء المشـــورة بشـــأن إدراج البند الخاص ببرنامج التخطيط الزمني التطلعي لبنود جدول وطولبت األمانة 

 األعمال المتوقعة.

 ــــــــــ"متابعة تنفيذ الفقرة  إرجاء  الُبعد) بشأن ١٨(٧٠ج ص عر اإلجرائي من المقرّ  ٣النظر في البند الخاص بـ
اتيماال والمكســــــــــيك وباراغواي الصــــــــــحي العمومي لمشــــــــــكلة المخدرات العالمية" الذي اقترحته حكومات غو 

. وقد تناولت األجهزة الرئاســــــــــــــية هذا الموضــــــــــــــوع إحدى دورات المجلس التنفيذي المقبلة والبرتغال، إلى
بالنقاش مؤخرًا. وطولبت األمانة بإســـــــــــداء المشـــــــــــورة بشـــــــــــأن إدراج البند الخاص ببرنامج التخطيط الزمني 

                                                           
 نيابًة عن الدول األعضاء في إقليم جنوب شرق آسيا.    ١
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ى أهمية هذه المســــألة، تم االتفاق أيضــــًا على أن األمانة التطلعي لبنود جدول األعمال المتوقعة. ونظرًا إل
تقريرًا عن هذه  وتقدمم جلســة إعالمية لصــالح الدول األعضــاء بشــأن األنشــطة التي أعدتها المنظمة، ســتقدِّ 

 المسألة كي تنظر فيه جمعية الصحة. 

 ـــــــــــــــــ" تســـريع التخلّ  إضــافة قبول ه حكومات النمســـا ص من ســـرطان عنق الرحم" الذي اقترحتالبند المعني بـ
. للدورة الرابعة واألربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي والبرازيل وتايلند وزامبيا، إلى برنامج العمل المؤقت

وكان هناك اتفاق على أن إدراج بند منفصــل عن التخلص من ســرطان عنق الرحم ســيســمح بمناقشــة هذه 
ومن المســــألة على نحو أكثر اســــتفاضــــة مما لو كانت مدرجة في البند الخاص بإتاحة األدوية واللقاحات. 

 سيمكن النظر في جميع أبعاد النهج الذي يلزم اتّباعه في هذا الصدد. ثم

 البندين الجديدين المعنونين "العمل العالمي بشــأن ســالمة المرضــى" (الذي اقترحته حكومات  ةقبول إضــاف
أربع وثالثين دولة عضــــــــــــــوًا) و"المياه واإلصــــــــــــــحاح والنظافة الصــــــــــــــحية في مرافق الرعاية الصــــــــــــــحية" 

ربعين بعد واأل للدورة الرابعة اقترحته حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة)، إلى جدول األعمال المؤقت   (الذي
نقطتين مدرجتين في البند  . وســــــــــــيجري النظر في كال الموضــــــــــــوعين في إطارللمجلس التنفيذي المائة

 .المعنون "سالمة المرضى ٦-٦الجديد 

 التسميات الموّحدة لألجهزة الطبية" الذي اقترحته حكومة البرازيل، إلى  النظر في البند الخاص بـــــــــــــ إرجاء"
على الرغم من أن أعضـــــــــاء المكتب قد أقّروا بأهمية هذا ف. مجلس التنفيذيالدورة الخامســــــة واألربعين لل

اتفقوا على أن الوقت لن يتسع للنظر في هذه المسألة على النحو الذي تستحقه خالل  فإنهم قدالموضوع، 
ير الدورة الرابعة واألربعين بعد المائة للمجلس. كما أن اإلرجاء ســــــــــــــيتيح لألمانة الوقت الكافي إلعداد تقر 

 شامل بما في ذلك إجراء المشاورات.

 إصـــــــــــالح المنظمة، بما في ذلك  عمليةالخاص بإصـــــــــــالح المنظمة ليصـــــــــــبح " البند الحاليعنوان  تعديل
"، بناًء على اقتراح حكومة فرنســـــــــــا الذي إصـــــــــــالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائيةل، وتنفيذ برنامج التحوّ 

 وألمانيا والتفيا وسويسرا. دعمته حكومات بلجيكا والجمهورية التشيكية

 الخاص بمعالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات وٕاتاحتها، بما في  الحالي ٦-٥البند  عنوان تعديل
 إلى الصيغة التالية: بناًء على اقتراح األمانة، ذلك تلك المستخدمة في الوقاية من السرطان ومكافحته،

 األدوية واللقاحات والمنتجات الصحية

 إتاحة األدوية واللقاحات •

 أدوية السرطان •

بعد المناقشـــــــــة التي اســـــــــتهلها الرئيس طلب أعضـــــــــاء مكتب المجلس التنفيذي أيضـــــــــًا أن تشــــــــــمل أحدث  -٢
معلومات تمّكن  ،٢٠١٩المعلومات التي تقدمها األمانة عن الموارد البشــــــــــرية إلى المجلس في كانون الثاني/ يناير 

لمدير العام. ولم تناقش األجهزة الرئاسية هذه ل بدل سكن المجلس من النظر بطريقة شفافة ومستنيرة في مسألة منح
  صة.المسألة منذ مدة طويلة؛ وسينبغي أيضًا النظر في ممارسات سائر وكاالت األمم المتحدة المتخصّ 

 رته الرابعة واألربعين بعد المائةهيكل جدول األعمال المؤقت للمجلس التنفيذي في دو 

دعت إحدى الدول األعضاء  ،ذّكر الرئيس بأنه أثناء المشاورات المتواصلة بشأن إصالح تصريف الشؤون -٣
آب/  ١تموز/ يوليو و ٣١إلى توضــــــــــــــيح القرار الــذي اتخـــذه أعضــــــــــــــــاء المكتـــب في اجتمـــاعهم الــذي انعقـــد في 
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الحصــــــــائل المتوقعة من  إلى باالســــــــتناد إلى اإلجراءات التغيير هيكل جدول األعمال شــــــــأن ، ب٢٠١٧  أغســــــــطس
ذات األولوية األولى على نحو منفصــــــــــل. وترى الدول  االســــــــــتراتيجيةالمجلس. ونتيجة لذلك، تم تجميع المســــــــــائل 

األعضـــــــاء المعنية أن المجلس التنفيذي لم ينظر على النحو المالئم في القرار قبل اتخاذه. واتفق أعضـــــــاء المكتب 
توصــــــــية بأن يســــــــتغل المجلس التنفيذي البند األول (اعتماد جدول األعمال) في دورته الرابعة واألربعين بعد على ال
 ه.اعتمادالهيكل الحالي لجدول أعماله و  لنظر فيفي ا ،٢٠١٩ئة في كانون الثاني/ يناير الما

 لمائةجدول األعمال المؤقت للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد ا إعداد

قائمة االقتراحات بشــــأن إصــــالح تصــــريف الشــــؤون التي اعتمدها المجلس في دورته ب الرئيس األمانة ذّكر -٤
بإعداد جدول أعمال مؤقت جديد باالســــــــتناد إلى مناقشــــــــات أعضــــــــاء المكتب،  الثالثة واألربعين بعد المائة وطالب

اإلجراء المتوقع من المجلس؛ و تبع في تناول كل بند من البنود؛ ومعلومات إضـــــــــــــافية عما يلي: الطريقة التي ســـــــــــــتُ 
قف حكوماتهم. كما أكد أعضاء اوالمدة الزمنية التي ستتاح لألعضاء ولغير األعضاء في المجلس لإلعراب عن مو 

المكتب أهمية تنظيم جدول األعمال في المســــــــــــــتقبل بما يتماشــــــــــــــى مع برنامج العمل العام وعدم إعطاء أولوية 
  نة، حيث إن ذلك يعطي انطباعًا بأن البنود األخرى أقل أهمية.راتيجية لبنود معيّ است
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