
   ١٤٤/٤٢م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٨ كانون األول/ ديسمبر ١٤  بعد المائة واألربعون الرابعةالدورة 
     EB144/42  المؤقت من جدول األعمال ٨-٧البند 

  
  
  

 مكان وموعد انعقاد دورة المجلس التنفيذي 
 واألربعين بعد المائة الخامسة

  
  

 تقرير من المدير العام
 
  

من دســــــــــــتور المنظمة على ما يلي: "يجتمع المجلس مرتين على األقل في الســــــــــــنة وهو  ٢٦تنص المادة  -١
من النظــام الــداخلي للمجلس التنفيــذي على أن يحــدد المجلس "في كـل  ٥يحــدد مكــان كــل اجتمــاع". وتنص المــادة 

 ه التالية".دورة موعد ومكان انعقاد دورت
 
أيار/ مايو  ٢٩وُيقترح عقد دورة المجلس التنفيذي الخامســـــــــــــــة واألربعين بعد المائة يوم األربعاء الموافق  -٢

 في مقر المنظمة الرئيسي في جنيف. ٢٠١٩أيار/ مايو  ٣٠الخميس الموافق  ويوم
  

نســـــــــــخة أولية من مســـــــــــّودة جدول األعمال المؤقت لدورة  وترد في الملحق، لمعلومات الدول األعضـــــــــــاء، -٣
 المجلس التنفيذي الخامسة واألربعين بعد المائة.

 

 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 
 قد يرغب المجلس التنفيذي في اعتماد مشروع المقّرر اإلجرائي التالي: -٤
 

أيـــار/  ٣٠و ٢٩المجلس التنفيـــذي عقـــد دورتـــه الخـــامســـــــــــــــــة واألربعين بعـــد المـــائـــة يومي  قّرر 
 في مقر المنظمة الرئيسي في جنيف. ٢٠١٩ مايو
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  الملحق
 

  (مسّودة) ١٤٥/١م ت  المجلس التنفيذي    
  EB145/1 (draft)  بعد المائة ة واألربعونخامسالالدورة 

    ٢٠١٩جنيف، أيار/ مايو 
  
  
  

  مسّودة جدول األعمال المؤقت
  
 
 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقّرر - ١

 افتتاح الدورة واعتماد جدول األعمال - ٢

 حصيلة جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين - ٣

 تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  - ٤

 الشؤون الصحية والتقنية - ٥

 لألجهزة الطبيةالتسميات الموّحدة  ١-٥

 الشؤون اإلدارية والتنظيمية والمالية - ٦

 التقييم: التقرير السنوي  ١-٦

 عضوية لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة [ إن ُوجدت ]  ٢-٦

 الشراكات الُمستضافة  ٣-٦

 االقتراحات المقدمة الستضافة المنظمة لشراكات رسمية [ إن ُوجدت ] •

 تقرير عن الشراكات المستضافة •

 استعراض الشراكات المستضافة •
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 لجان المجلس التنفيذي: ملء الشواغر  ٤-٦

 تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي [ إن وجدت ]  ٥-٦

 شؤون العاملين - ٧

 بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١-٧

 ريةالتقرير السنوي عن الموارد البش  ٢-٧

 تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين [ إن ُوِجدت ]  ٣-٧

 مسائل للعلم  - ٨

 التقرير الخاص باجتماعات لجان الخبراء ومجموعات الدراسة   ١-٨

 الدورات القادمة للمجلس التنفيذي وجمعية الصحة - ٩

 اختتام أعمال الدورة -١٠
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