
  ١٤٠/٤٤تم   المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٧ يناير/ االثاني كانون ١٧  بعد المائة األربعونالدورة 
     EB140/44  المؤقت من جدول األعمال ٦-١٤البند 

  
  
  

  لجمعية الصحة العالمية جدول األعمال المؤقت
  وموعد ومكان انعقاد دورة السبعين

  بعد المائة الحادية واألربعينالمجلس التنفيذي 
  

  
  تقرير من المدير العام

 
  

 صحة العالمية السبعينالجدول األعمال المؤقت لجمعية 
  
المجلــــس التنفيــــذي جــــدول األعمــــال  ُيعــــد العالميــــة مــــن النظــــام الــــداخلي لجمعيــــة الصــــحة ٤وفقــــًا للمــــادة   -١

لكـــل دورة عاديـــة مـــن دورات جمعيـــة الصـــحة بعـــد دراســـة المقترحـــات المقدمـــة مـــن المـــدير العـــام. وتـــرد فـــي  المؤقـــت
  السسبعين.بشأن جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية  المقدمة من المدير العامالمقترحات  ١الملحق 

  
التنفيـــذي المجلـــس  "أن يضـــع )،١٩٧٩( ٣٦-٣٢ج ص عفـــي القـــرار  ،وكانـــت جمعيـــة الصـــحة قـــد قـــررت  -٢

لنظر جمعية الصحة فـي جـدول أعمالهـا، وأن تقـوم اللجنـة العامـة باسـتعراض هـذا الجـدول  مبدئياً جدوًال زمنيًا يوميًا 
  الزمني والموافقة عليه، وتعديله بالتالي عند االقتضاء".

  
  .السبعينمبدئي لجمعية الصحة العالمية اليومي الزمني الجدول الدة وّ مس ٢وترد في الملحق   -٣
  

  المؤقت أعمالها جدول ومسّودة المائة بعد الحادية واألربعين التنفيذي المجلس دورة ومكان موعد
  
 يحــدد وهــو الســنة فــي األقــل علــى مــرتين المجلــس يجتمــع" أن علــى المنظمــة دســتور مــن ٢٦ المــادة تــنص  -٤

 دورة كــل فــي" المجلــس يحــدد أن علــى التنفيــذي للمجلــس الــداخلي النظــام مــن ٥ المــادة وتــنص". اجتمــاع كــل مكــان
  ".التالية دورته انعقاد ومكان موعد

  
 حزيــران/ يونيــو ١ الموافــق الخمــيس يــوم المائــة بعــد الحاديــة واألربعــين التنفيــذي المجلــس دورة عقــد وُيقتــرح  -٥

   .جنيف في الرئيسي المنظمة مقر في ٢٠١٧ حزيران/ يونيو ٢ الموافقالجمعة ويوم 
  
جــدول األعمــال المؤقــت لــدورة  دةوّ مســ نســخة أوليــة مــن، لمعلومــات الــدول األعضــاء، ٣فــي الملحــق وتــرد   -٦

   .بعد المائة الحادية واألربعينالتنفيذي المجلس 
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  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  :ينالتالي يناإلجرائي ينالمقرر  يمشروع اعتمادفي التنفيذي  قد يرغب المجلس   -٧
  

  :١اإلجرائي  المقرر
  

المجلـــس التنفيـــذي، بعـــد أن نظـــر فـــي تقريـــر المـــدير العـــام عـــن جـــدول األعمـــال المؤقـــت لجمعيـــة   
العالميـة  جمعيـة الصـحة عقـدتُ بـأن السـابق القاضـي  بمقـرره اإلجرائـيوٕاذ يـذكِّر  ١،السـبعينالصحة العالميـة 

 هـاوتختتم ٢٠١٧أيـار/ مـايو  ٢٢ يوم االثنـين الموافـقأعمالها أن تفتتح و في قصر األمم بجنيف  السبعون
علـــى جـــدول األعمـــال المؤقـــت  وافـــق ٢٠١٧،٢أيـــار/ مـــايو  ٣١ الموافـــقاألربعـــاء فـــي موعـــد أقصـــاه يـــوم 

 . السبعينلجمعية الصحة العالمية 
  

  :٢ اإلجرائي المقرر
  

حزيــــران/  ٢و ١بعــــد المائــــة يــــومي  الحاديــــة واألربعــــونقــــرر المجلــــس التنفيــــذي أن ُتعقــــد دورتــــه 
  مقر المنظمة الرئيسي في جنيف. في ٢٠١٧ يونيو

  
  
  

                                                           
  .١٤٠/٤٤م تالوثيقة     ١
  .)٢٠١٦( )١١(١٣٩م تانظر المقرر اإلجرائي     ٢



3 

EB140/44 ١٤٠/٤٤ت  م  

ANNEX 1  (مسّودة) ٧٠/١ج  السبعون جمعية الصحة العالمية           ١الملحق   
  A70/1 (draft)  جنيف، سويسرا

      ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١-٢٢
  
  
  

  ١جدول األعمال المؤقت
  

  الجلسات العامة
  
  
  جمعية الصحةافتتاح   -١
  

  لجنة أوراق االعتمادتعيين   ١-١
  

  الرئيسانتخاب   ٢-١
  

  نواب الرئيس الخمسة ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين وٕانشاء اللجنة العامة انتخاب  ٣-١
  

  جدول األعمال وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيسيتين اعتماد  ٤-١
  
  بعد المائة واألربعينبعد المائة  والثالثينالتاسعة تقرير المجلس التنفيذي عن دورتيه   -٢
  
  ةالعام ةالمدير  ،الدكتورة مارغريت تشانكلمة   -٣
  
  منصب المدير العام  -٤
  
  ضيف الجمعية كلمة  -٥
  
  جدت ]وُ [ إن قبول الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة   -٦
  
  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  -٧
  
  الجوائز  -٨
  

                                                           
ــًا للمــادة     ١ مــن النظــام الــداخلي لجمعيــة الصــحة العالميــة، ســيتم إرســال جــدول األعمــال المؤقــت (الــذي يــورد أرقــام  ٤وفق

  يومًا. ٦٠بما ال يقل عن  ٢٠١٧ مايو/ أيار ٢٢الوثائق) مشفوعًا بإشعار الدعوة لحضور الجمعية قبل يوم 
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  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  -٩
  

  جمعية الصحةاختتام   -١٠
  
  

  "أ"اللجنة 
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١١
  

  شؤون البرنامج والميزانية  -١٢
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦الوضع المالي: الميزانية البرمجية نبذة عن    ١-١٢

  ٢٠١٩-٢٠١٨ المقترحةالميزانية البرمجية   ٢-١٢
  

  التأهب والترصد واالستجابة  -١٣
  

  الطوارئ الصحية  ١-١٣
  

  لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية  •

  استجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق  •

  البحث والتطوير فيما يتعلق باألمراض الوبائية المحتملة  •

  تنسيق القوى العاملة الصحية في الطوارئ ذات العواقب الصحية  •
  

  استعراض نطاق ومعايير الصندوق االحتياطي لالستجابة للفاشيات والطوارئ  ٢-١٣
  

  مضادات الميكروبات مقاومة  ٣-١٣
  

  لشلل األطفا   ٤-١٣
  

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ٥-١٣
  

  استعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة  ٦-١٣
  
  
  

                                                           
  بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر.    ١
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  النظم الصحية  -١٤
  

البشرية الصحية وتنفيذ مضامين هيئة األمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بالعمالة في  الموارد  ١-١٤
  مجال الصحة والنمو االقتصادي

مبادئ التوصل إلى توافق عـالمي فـي اآلراء بشـأن التبـرع بالـدم ومكونـات الـدم والمنتجـات الطبيـة   ٢-١٤
  البشرية المنشأ وٕادارتها

  ي األدوية واللقاحاتمعالجة النقص العالمي ف  ٣-١٤

تقييم واستعراض االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة   ٤-١٤
  الفكرية

  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير  ٥-١٤

المتدنيـــة النوعيـــة/ المـــزورة/ المغشوشـــة التوســـيم/ آليـــة الـــدول األعضـــاء بشـــأن المنتجـــات الطبيـــة   ٦-١٤
  المغشوشة/ المزيفة

  تعزيز صحة المهاجرين  ٧-١٤
  

  السارية األمراض  -١٥
  

  باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة  ١-١٥

  االستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل  ٢-١٥
  

  األمراض غير السارية  -١٦
  

لالجتمـــاع الثالـــث الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر  التحضـــير  ١-١٦
  ٢٠١٨الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام 

  مسودة خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرف  ٢-١٦

  الُبعد الصحي العمومي لمشكلة المخدرات العالمية  ٣-١٦

  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية  ٤-١٦

  تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال: خطة التنفيذ  ٥-١٦

  الوقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهج متكامل  ٦-١٦

تعزيــز أوجــه التــآزر بــين جمعيــة الصــحة العالميــة ومــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة منظمــة الصــحة   ٧-١٦
  اإلطارية بشأن مكافحة التبغالعالمية 
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  العمر طيلة الصحة تعزيز  -١٧
  

  ٢٠٣٠التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام    ١-١٧
  

دور قطاع الصحة في النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيـة مـن أجـل تحقيـق هـدف   ٢-١٧
  وما بعده ٢٠٢٠عام 

  
  ): صحة المراهق٢٠٣٠-٢٠١٦بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق (االستراتيجية العالمية   ٣-١٧
  

  التقارير المرحلية   -١٨
  

  األمراض غير السارية
  

: تحســين صــحة ٢٠٢١-٢٠١٤خطــة العمــل العالميــة لمنظمــة الصــحة العالميــة بشــأن العجــز   :ألف
  ))٢٠١٤( ٧-٦٧ج ص عجميع المصابين بالعجز (القرار 

ـــة أمـــام عقـــد األمـــم المتحـــدة للعمـــل مـــن أجـــل الســـالمة علـــى الطـــرق   :باء التصـــدي للتحـــديات الماثل
آن  -): حصــيلة المــؤتمر الثــاني الرفيــع المســتوى بشــأن الســالمة علــى الطــرق ٢٠٢٠-٢٠١١(

  ))٢٠١٦( ٧-٦٩ج ص عاألوان لتحقيق النتائج (القرار 

 ٢٠١٩-٢٠١٤للفتـــــــرة  العمـــــــل علـــــــى تـــــــوفير صـــــــحة العـــــــين للجميـــــــع: خطـــــــة عمـــــــل عالميـــــــة  :جيم
  ))٢٠١٣( ٤-٦٦ع  ص  ج (القرار

  
  األمراض السارية

  
  ))٢٠١١( ١٦-٦٤ج ص عاستئصال داء التنينات (القرار   :دال

 ٢٠١٥االســتراتيجية واألهــداف العالميــة للوقايــة مــن الســل ورعايــة مرضــاه ومكافحتــه بعــد عــام   :هاء
  ))٢٠١٤( ١-٦٧ج ص ع(القرار 

 ٢-٦٨ج ص ع(القـــرار  ٢٠٣٠-٢٠١٦االســـتراتيجية والغايـــات التقنيـــة العالميـــة بشـــأن المالريـــا   :واو
)٢٠١٥((  

  
  تعزيز الصحة طيلة العمر

  
العمــــل مــــن أجــــل ضــــمان التغطيــــة الشــــاملة للتــــدخالت فــــي مجــــال صــــحة األم والوليــــد والطفــــل   :زاي

  ))٢٠٠٥( ٣١-٥٨ ج ص ع (القرار
  

  ))٢٠١٤( ١٠-٦٧ج ص عصحة المواليد (القرار   :حاء
  

  ))٢٠٠٨( ١٦-٦١ج ص عتشويه األعضاء التناسلية األنثوية (القرار   :طاء
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اآلثار الصحية العمومية المترتبة على التعرض للزئبق ومركباتـه: دور منظمـة الصـحة العالميـة   :ياء
  ))٢٠١٤( ١١-٦٧ص ع ووزارات الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا (القرار ج

  
ـــــي عمـــــل المنظمـــــة  :كاف ـــــوع الجـــــنس ف ـــــل المســـــائل واإلجـــــراءات المتعلقـــــة بن   اســـــتراتيجية دمـــــج تحلي

  ))٢٠٠٧( ٢٥-٦٠ج ص ع (القرار
  

  النظم الصحية
  
  ))٢٠٠٧( ١٦-٦٠ج ص عالتقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد (القرار   :الم

  ))٢٠١٤( ٢٠-٦٧ج ص عالطبية (القرار  ُنظم تنظيم المنتجاتتعزيز   :ميم

تعزيــز الرعايــة الجراحيــة الطارئــة واألساســية والتخــدير كعنصــر مــن عناصــر التغطيــة الصــحية   :نون
  ))٢٠١٥( ١٥-٦٨ج ص عالشاملة (القرار 

  
  التأهب والترصد واالستجابة

  
  ))٢٠٠٧( ١-٦٠ج ص عاستئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري (القرار   :سين

  
  ))٢٠٠٥( ٢٩-٥٨ج ص ع(القرار  ة في المختبراتتعزيز السالمة الحيوي  :عين

  
  

  اللجنة "ب"
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٩
  

وفــي الجــوالن الســوري  ،فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقيةاألحــوال الصــحية   -٢٠
  المحتل

  
  المالية الشؤون  -٢١

  
  ٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ٣١المنتهية في التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للفترة   ١-٢١
  

حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلـى   ٢-٢١
  من الدستور ٧حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
  [ إن وجدت ] لتسوية المتأخرات الترتيبات الخاصة  ٣-٢١
  

  ٢٠١٩-٢٠١٨للفترة   االشتراكات تقدير جدول  ٤-٢١

                                                           
  بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر.   ١
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  تقدير اشتراكات الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة [ إن وجدت ]  ٥-٢١
  

  ] إن وجدت[ تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي   ٦-٢١
  

  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  -٢٢
  

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١-٢٢
  

  يتقرير مراجع الحسابات الداخل  ٢-٢٢
  

  شؤون العاملين  -٢٣
  

  الموارد البشريةالتقرير السنوي عن   ١-٢٣
  

المعــايير والمبــادئ الخاصــة بانتــداب المــوظفين مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات   •
  الخيرية والمؤسسات األكاديمية

  
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٢-٢٣
  

  الموظفين تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة  ٣-٢٣
  

  المتحدةتقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم   ٤-٢٣
  

  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٥-٢٣
  

  ومسائل تصريف الشؤون اإلدارية والقانونيةالمسائل   -٢٤
  

  نبذة عن تنفيذ عملية إصالح المنظمة  ١-٢٤

  )٢٠١٦) (٨(٦٩ج ص عالمقرر اإلجرائي  ةإصالح تصريف الشؤون: متابع  ٢-٢٤

  مع الجهات الفاعلة غير الدول المشاركة  ٣-٢٤

  التقييم  ٤-٢٤

  االتفاقات مع المنظمات الحكومية الدولية [ إن وجدت ]  ٥-٢٤

  التمويل التكميلي للعقارات والخصوم الطويلة األجل الخاصة بالموظفين  ٦-٢٤

  مراجع الحسابات الخارجي تعيين   ٧-٢٤

   التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  -٢٥
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   ٢الملحق 
  

  مبدئيال يوميالزمني الجدول ال
  السبعين لجمعية الصحة العالمية

  
"اللجنة   الجلسات العامة  ٢٠١٧أيار/ مايو  أ   لجان أخرى  اللجنة "ب"  "

          ٢٢ ،االثنين
  ١٠,٠٠الساعة 

  
  
  
  

جمعيـــــــة افتتـــــــاح   -١
  الصحة

تعيــــــــــــين لجنــــــــــــة  ١-١
  أوراق االعتماد

  الرئيسانتخاب  ٢-١
انتخاب نواب   ٣-١

الرئيس الخمسة 
ورئيسي 
اللجنتين 

الرئيسيتين 
وٕانشاء اللجنة 

  العامة

-  
  

-  
  

-  
  

  اللجنة العامة  -  -  -    ١٠‚٣٠الساعة 
  -  -  -  الرئيس كلمة  -  ١١‚٣٠الساعة 

جدول  اعتماد  ٤-١  
وتوزيع  األعمال

البنود على 
اللجنتين 
  الرئيسيتين

-  -  -  

تقرير المجلس   -٢  
التنفيذي عن 

 التاسعةدورتيه 
بعد  والثالثين
 المائة

بعد  واألربعنين
  المائة

      

كلمة ضيف   -٥  ١٣,٣٠الساعة 
  الجمعية

لجنة أوراق     
  االعتماد

  ...  ...  ...  ...  
 ةالمدير  كلمة  -٣  ١٤‚٣٠الساعة 

  ةالعام
-  -  -  

افتتاح أعمال   - ١١  مناقشة عامة  -  
  اللجنة

-  -  
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"اللجنة   الجلسات العامة  ٢٠١٧أيار/ مايو  أ   لجان أخرى  اللجنة "ب"  "
  ٢٢ االثنين،
  (تابع)

        

منصب المدير   -٤    
  العام

    

التأهب والترصد   - ١٣    
  واالستجابة

    

تقرير لجنة   -  ١٧,٠٠الساعة 
  أوراق االعتماد

-  -  -  

قبول الدول   -٦  
األعضاء والدول 

األعضاء 
المنتسبة الجديدة 

  [ إن ُوجدت ]

      

          ٢٣الثالثاء، 
 ةكلمة المدير   -٣  ٩‚٠٠الساعة 

   ةالعام
مناقشة عامة    -

  (تابع)

التأهب والترصد   - ١٣
  (تابع) واالستجابة

  

-  -  

منصب المدير   -٤  ١١,٣٠الساعة 
  العام

      

  ...  ...  ...  ...  
  -  -  -  مغلقة جلسة  ١٤,٣٠الساعة 

منصب المدير    -٤  
  (تابع) العام

      

        جلسة علنية  
منصب المدير   -٤  

  العام (تابع)
-    -  

          ٢٤ ،األربعاء
    ٩‚٠٠الساعة 

  و
  ١٤,٣٠الساعة 

كلمة المديرة   -٣
  العامة

مناقشة عامة   -
  (تابع)

التأهب والترصد   - ١٣
  واالستجابة (تابع)

  الُنظم الصحية  - ١٤

-  
  
  

-  
  
  

اللجنة العامة   -  -  -  ١٧,٣٠الساعة 
(قائمة انتخاب 

أعضاء المجلس 
  التنفيذي)
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"اللجنة   الجلسات العامة  ٢٠١٧أيار/ مايو  أ   لجان أخرى  اللجنة "ب"  "
            ٢٥الخميس، 

  ٩‚٠٠الساعة 
  و

  ١٤‚٣٠الساعة 

شؤون البرنامج   - ١٢  -
  والميزانية

الُنظم الصحية   - ١٤
  (تابع)

افتتاح أعمال   - ١٩
  اللجنة

األحوال الصحية   - ٢٠
في األرض 
الفلسطينية 

المحتلة، بما فيها 
القدس الشرقية، 

وفي الجوالن 
  السوري المحتل

-  

      

    الشؤون المالية  - ٢١      
شؤون مراجعة   - ٢٢      

  الحسابات والمراقبة
  

          ٢٦، الجمعة
  ٩‚٠٠الساعة 

  و
  ١٤‚٣٠الساعة 

  الجوائز  -٨
انتخاب أعضاء   -٧

المجلس 
  التنفيذي

-  -  -  

تقارير اللجنتين   -٩  
   الرئيسيتين

      

 الُنظم الصحية  - ١٤  -  
  (تابع)

  األمراض السارية  - ١٥

  شؤون العاملين  - ٢٣
المسائل اإلدارية   - ٢٤

والقانونية ومسائل 
  تصريف الشؤون

  

          ٢٧ السبت،
األمراض السارية   - ١٥  -  ٩,٠٠الساعة 

  (تابع)
األمراض غير   - ١٦

  السارية

-  -  

          ٢٩االثنين، 
  ٩,٠٠الساعة 

  و
  ١٤,٣٠والساعة 

األمراض غير   - ١٦  -
  السارية (تابع)

تعزيز الصحة طيلة   - ١٧
  العمر

التعاون داخل   - ٢٥
منظومة األمم 

المتحدة ومع سائر 
المنظمات 

  الحكومية الدولية

-  

وضع اللمسات    -  -  -  
على األخيرة 
  والتقارير القرارات

-  
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"اللجنة   الجلسات العامة  ٢٠١٧أيار/ مايو  أ   لجان أخرى  اللجنة "ب"  "
          ٣٠الثالثاء، 
  ٩,٠٠الساعة 

  و
  ١٤,٣٠الساعة 

  -  -  التقارير المرحلية   - ١٨  -

          ٣١األربعاء، 
  ٩,٠٠الساعة 

  و
  ١٤,٣٠الساعة 

  

تقارير اللجنتين   -٩
الرئيسيتين 

  (تابع)
اختتام جمعية   - ١٠

  الصحة

وضع اللمسات   -
القرارات األخيرة على 

  والتقارير

-  -  
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  ٣الملحق 
  
  

  (مسّودة) ١٤١/١تم   المجلس التنفيذي
  EB141/1 (draft)  المائة الحادية واألربعونالدورة 
     ٢٠١٧ حزيران/ يونيوجنيف، 

  
  
  مسّودة جدول األعمال المؤقت  

 
  

  
  انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقّرر  -١
  
  افتتاح الدورة  -٢
  
  جدول األعمال اعتماد  -٣
  
  السبعينحصيلة جمعية الصحة العالمية   -٤
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٥
  
  التقنية والصحيةالشؤون   -٦
  

  القضاء على المالريا  ١-٦
  

  الشؤون اإلدارية والمالية  -٧
  
  التقييم: التقرير السنوي   ١-٧

  ] إن وجدت [ عضوية لجنة الخبراء االستشاريين المستقلة في مجال المراقبة   ٢-٧

  ] إن ُوجدت[ شراكات رسمية ل المنظمة االقتراحات المقدمة الستضافة  ٣-٧

  لجان المجلس التتنفيذي: ملء الشواغر  ٤-٧
  
  ] جدتإن وُ [ تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي   ٥-٧
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  شؤون العاملين  -٨
  
  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١-٨
  
  [ إن وجدت ]تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين   ٢-٨

  
  تقرير عن اجتماعات لجان الخبراء ومجموعات الدراسةمسائل للعلم:   -٩
  

  الصحة الدورات القادمة للمجلس التنفيذي وجمعية   -١٠
  

  اختتام الدورة  -١١
  

  
=     =     =  


