
  )شروحمال( ١٤٥/١تم   المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٩ نيسان/ أبريل ٣  بعد المائة ة واألربعونخامسالالدورة 

   EB145/1 (annotated)  ٢٠١٩يار/ مايو أ ٣٠-٢٩جنيف، 
  
  
  

  (المشروح) المؤقت جدول األعمال
  
  
  

  انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقّرر  -١
  
  اعتماد جدول األعمالو  افتتاح الدورة  -٢
  
  السبعينالثانية و حصيلة جمعية الصحة العالمية   -٣
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٤
  

ين المقّرر ثالثوالميزانية واإلدارة عن اجتماعها الالمجلس لدى افتتاحه ألعمال دورته تقرير لجنة البرنامج ســـــــــــــيتلقى 
  .٢٠١٩أيار/ مايو  ١٧أيار/ مايو إلى يوم الجمعة الموافق  ١٥من يوم األربعاء الموافق عقده 

  
  الشؤون التقنية والصحية  -٥
  

  توحيد أسماء األجهزة الطبية  ١-٥
  

ألن انعدام ، اف يوّحد أسماء األجهزة الطبيةوشفّ ظام ُمتاح عالميًا نإلى البلدان وأصحاب المصلحة اآلخرون تحتاج 
التدخالت تنفيذ على الجهود المبذولة لتسهيل مّما يؤثر سلبًا األجهزة الطبية صوب إتاحة التقدم وجوده يعرقل إحراز 

، )٢٠٠٧( ٢٩-٦٠ج ص ع عمًال بالقرارعلى نطاق أوســع. و  شــاملةالصــحية التغطية الوعلى تحقيق  أثناء الطوارئ
األجهزة عملية توحيد المنظمة ألســــــماء ضــــــرورة إرســــــاء معلومات عن  وردالمدير العام تقريرًا تقنيًا شــــــامًال ي ســــــيقدم
وٕادارة واإلمداد  وسالمة المرضىترّصد التنظيم واالختيار والممارسات من أجل تحسين على الصعيد الدولي الطبية 

األجهزة الطبية وتوافرها والقدرة معدالت إتاحة قياس األســـــماء الُموّحدة أن تســـــّهل أيضـــــًا شـــــأن هذه . ومن األصـــــول
  تكاليفها.على تحمل 

  
  الماليةو التنظيمية الشؤون اإلدارية و   -٦
  

  تصريف الشؤون في المنظمةإصالح عمليات   ١-٦

  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  •

نواحي معلومات عن ، وهو تقرير ســـــــيورد غير الدولمع الجهات الفاعلة مشـــــــاركة الالمدير العام تقريرًا عن ســـــــيقدم 
بشأن مشاركتها خيارات مختلفة سيبّين بإيجاز و تصريف شؤون المنظمة الجهات في مجال هذه مشاركة من مختلفة 

  .سبيل الُمضي ُقدماً بشأن سُيطلب من المجلس التنفيذي تقديم إرشادات . و ممكنةاليجابية اإلبأكثر الطرق فيه 
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للدول معّدة لمجلس التنفيذي وجمعية الصــــــــــــحة: مبادئ توجيهية إلى ا خطيةالتقديم البيانات   •
  األعضاء

 انعقاد في ســـــــياقاإللكتروني ظمة منالعلى موقع في نشـــــــر بيانات خطية راغبة الدول األعضـــــــاء الســـــــعيًا إلى دعم 
نظر ي يكالمجلس لمبادئ توجيهية إلى مســــودة ســــيقدم المدير العام فإن دورات جمعية الصــــحة والمجلس التنفيذي، 

  .المسألةهذه اإلرشادات بشأن تقديم مزيد من ٕالى و إلى النظر فيها المجلس ، ومن ثم سُيدعى افيه

  التقييم: التقرير السنوي   ٢-٦

 ،)٢٠١٨) (٩(١٤٣م تاإلجرائي  رالمجلس التنفيذي في المقرّ أقّرها التي و حاليًا  ّتبعةالمُ ســــياســــة التقييم ماشــــيًا مع ت
التابعة له. وســــــــــيبّين  لى المجلس من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارةعســــــــــنوي عن التقييم  رســــــــــُيعرض تقري

 قوســـــــــــــــيوثّ  ،ككــلالمنظمــة نطــاق على  ٢٠١٩-٢٠١٨للفترة حرز في تنفيــذ خطــة عمــل التقييم التقرير التقــدم المُ 
إجراء المتعلقة بختصــــــاصــــــات االلنظر في ى الإالمجلس دعى ســــــيُ ، ٕاضــــــافة إلى ذلك. و م التنظيميالتعلّ  ممارســــــات

  .الُمّتبع في إجرائهالنهج في ، و التقييم األولي إلطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول

   عضوية لجنة الخبراء االستشاريين المستقلة في مجال المراقبة  ٣-٦

ســـُيطلب من المجلس أن ينظر في تقرير من إعداد األمانة بشـــأن عضـــوية لجنة الخبراء االســـتشـــاريين المســـتقلة في 
  مجال المراقبة.

  كات المستضافةاالشر   ٤-٦

لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة من  )٢٠١٣) (١٠(١٣٢م تالمقّرر اإلجرائي كان المجلس التنفيذي قد طلب في 
اســـتعراض ترتيبات الشـــراكات الصـــحية المســـتضـــافة بانتظام على أســـاس كل  ، ضـــمن ما تكفل،أن تكفل هالتابعة ل

المنظمة مع ماتها في تحســــين الحصــــائل الصــــحية، وتفاعل إســــهاحالة على حدة وفي الوقت المناســــب فيما يتعلق ب
آحاد الشـــــــراكات المســـــــتضـــــــافة، ومواءمة عملها مع عمل المنظمة؛ وٕاعداد توصـــــــيات ينظر فيها المجلس، حســـــــب 

  .ل أعمال المجلس بشأن هذا الموضوعاالقتضاء، من خالل بند دائم في جدو 

  تقرير بشأن الشراكات المستضافة  •

  الشراكات الُمستضافة.عن ة ثُمحدّ  عامة سيزّود المدير العام المجلس بمعلومات

  استعراض الشراكات المستضافة  •

االستعراض إجراء المرصد األوروبي للنظم والسياسات الصحية في سياق عن تقرير سيزّود المدير العام المجلس ب
  .الدوري لترتيبات الشراكات الصحية المستضافة المذكورة أعاله

  تنفيذي: ملء الشواغرلجان المجلس ال  ٥-٦
  

  بند دائم في جدول األعمال. هذا البند
  
  ]    إن ُوجدت[ تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي   ٦-٦
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  شؤون العاملين  -٧
  
  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١-٧
  

  .هذا البند بند دائم في جدول األعمال
  
  [ إن ُوجدت ] ألساسي للموظفين والئحة الموظفينتعديالت النظام ا  ٢-٧

  
  سائل للعلمم  -٨
  

  تقرير عن اجتماعات لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  ١-٨
  

ولجان الخبراء االســـــــــــــتشـــــــــــــاريين ســـــــــــــيقدم المدير العام تقريره عن من الئحة مجموعات  ٢٣-٤المادة أحكام عمًال ب
الخبراء، إلى اجتماعات لجان الخبراء ومجموعات الدراســة، بما في ذلك ملخص للتوصــيات الواردة في تقارير لجان 

المجلس لكي ينظر فيه، ومالحظاته على مدى أهميتها بالنســبة إلى ســياســات الصــحة العمومية وآثارها على برامج 
  .المنظمة

  
  ة للمجلس التنفيذي وجمعية الصحةمقبلالدورات ال  -٩
  

   هذا البند بند دائم في جدول األعمال.
  

  اختتام الدورة  -١٠
  

  :مالحظة
  

أحال المدير العام مســـــــودة جدول األعمال المؤقت في من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،  ٨ألحكام المادة طبقًا 
إلى الدول األعضــــــــــاء لكي تدلي بتعليقاتها عليها، ولم ترد أية مقترحات منها بشــــــــــأن إدراج  ٢٠١٩آذار/ مارس  ١

  .٢٠١٩آذار/ مارس  ٢٠بنود إضافية في المسودة بحلول الموعد النهائي الُمحّدد بيوم 
  
  

=     =     =  


