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 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقّرر -1
 
 افتتاح الدورة -2
 
 اعتماد جدول األعمال -3
 
 حصيلة جمعية الصحة العالمية السبعين -4
 
 تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي -5
 

 رالمقرر   والعشرري  السرادس اجتماعهرا عر  واإلدارة والميزانير  البرنرام  لجنر  تقريرر دورته ألعمال افتتاحه لدى المجلس سيتلقى
 .2017 مايو/ أيار 19و 18 يومي عقده

 
 الشؤون التقنية والصحية -6
 

 القضاء على المالريا 6-1
 

إزاء استئصال المالريرا إلرى المجلرس ليري ينظرر الصح  العالمي  )المنظم ( منظم   األمان  مشروعًا بشأ  بيا  موقفستقدم 
سرتراتيجي بعملره علرى مردى توضيح موقف المنظم  الحرالي فري الوقرل الرضط يضريل  فيره الالريرا ا ستشرارط ا فيه م  أجل 

الرضط ، 30-8 ص ع جميسييو سيتي القررار ب 1955في عام  جمعي  الصح  العالمي  الثامن اعتمدل . وقد المقبلي العامي  
فري يرا  الرررم منره استئصرال المالريرا تناليرض برنرام  مجرال مسروولي  اتاراض المبرادرة فري ألول مررة منظمر  الُأسِندل فيره إلرى 
ي ف 1969عام ب م  جديد جمعي  الصح  وأيدل. المالريا ستئصال ا ستراتيجي  العالمي  هيضا نشأل و  ،أنحاء العالم أجم 

يرزال مهمر  أساسرري  لهيئرال الصرح  العامرر  الوينير ، وأنرره   مر  العررالم لمالريراالتررام لستئصرال ا أ   39-22 ص ع جقرارهرا 
يررا بالوسرائل المتاحرر  واعتبارهررا ايرروة ينررًا، يتعري  تشررجي  ميافحرر  المالر حترى فرري المنررايا الترري   يبردو فيهررا ا ستئصررال مم

 هتمرام اسرتالادل مر  ابعد أ   ي اآلون  األايرةفدعل المنظم  . و هدف النهائي وهو ا ستئصالضروري  ومالئم  لتحقيا ال
تنراول موضروع وضرر  المالريرا يمعنري باستئصررال فريررا استشرارط اسرتراتيجي تشرييل القضراء علررى المالريرا، إلرى فري د المتجرد  

 . اههدف استئصالا ستراتيجيال المحتمل  لتحقيا 
 

 أمرام القلب الروماتيزمي  6-2
 

، رغرم إميانير  الوقاير  منهرا، د  م القلرب الروماتيزمير  التري ُتعرعر  أمررا تقريرراً ، ستقد م األمانر  على يلب الدول األعضاء بناءً 
المحلير  المتوسري  الردال وفري المجتمعرال تلر  و الردال فري البلردا  المناالضر  مر  مشرايل الصرح  العمومير  اييررة  مشيل 
تلر  األمررام وميافحتهرا الوقاير  مر  موضروع سيناقش التقرير . و السيا  األصليو ومنها البلدا  المرتالع  الدال، بش  المهم  

العقبرال تالاصريل عر   بي  وسري –  بالتنميرتتعلرا مسرأل   أنرهبغررم ُيسرل م بره علرى نحرو ميررد الزيرادة  وهو –والتال ص منها 
 .بالتقرير دعى المجلس إلى اإلحاي  علماً وسيُ  استجاب  األمان .ع  و في هضا المضمار التي تعترم سبيل إحراز التقدم 
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 مسائل تصريف  الشؤونالشؤون اإلدارية و  -7
 
 (2016( )8)69ج ص عالمقرر اإلجرائي   إصالح تصريف الشوو : متابع 7-1

المتعلق  بها،  المجلس ومناقش  المائ  بعداألربعي   دورته في التناليضط المجلس إلى المقدم أعضاء الميتب  بمقترحال عمالً 
 فري نظررهم لردى ليري يسترشرد بهرا أعضراء الميترب بهرا المرتبير  والعوامرل المقترحر  المعايير م  مجموع  التقرير هضا سيقدم
. ااسرتادامهتسره ل  األولويرال تحديردل أداةوضر   عر  فضرالً  مجلرس،لل الموقرل األعمرال جردول فري إدراجهراالتي يتعي    البنود
 .األولويال تحديد أداةجنبًا إلى جنب م   والعوامل المعاييرتل   إقرار في النظر إلى المجلس دعىوسيُ 

 انتااب المدير العام لمنظم  الصح  العالمي تقييم عملي   7-2

رل جمعيرر  الصررح  تقييمررًا مالتوحررًا  يجرررط المجلررس التناليررضطفرري جملرر  أمررور، أ    (،2012) 15-65ج ص عفرري القرررار  قررر 
يافرر  فرري غضررو  عررام واحررد مرر  تعيرري  المرردير العررام القررادم لمنظمرر  الصررح  العالميرر ، لتقرردير مرردى يالرراءة  للرردول األعضرراء

العدال  والشالافي  واإلنصاف بي  الدول األعضاء العملي  واليرا المعدل  وضل  م  أجل مناقش  أي  حاج  أارى إلى تحسي  
 .إجراء المجلس التناليضط لهضا التقييمشأ  بمقترحًا  لمنظم لوسيقدم ميتب التقييم التاب   . في أقاليم المنظم  الست 

 التقييم: التقرير السنوط  7-3

لررى إتقريررر سررنوط عرر  التقيرريم ُيقررد م  فيرره، المعتمرردة التقيرريم وسياسرر ( 2012( )1)131ل م اإلجرائرري المقررررمررا يرررد فرري وفقررًا ل
 عمررل وايرر  التقيرريم سياسرر  تناليررض فرري حرررزالمُ  التقرردم التقريررر، وسرريبي   واإلدارة والميزانيرر  البرنررام  لجنرر مرر  اررالل المجلررس 
 األايررررة التقييمرررال بنتررائ بالمنظمرر  فيمرررا يتصرررل جوانرررب الرررتعل م  اويوث رر ،2017-2016 التررررةلل المنظمررر  نيرراا علرررى التقيرريم

 .بالتقرير علماً  اإلحاي  إلى المجلس. وسُيدعى وتوصياتها

 ] إ  وجدل [ عضوي  لجن  الابراء ا ستشاريي  المستقل  في مجال المراقب  7-4

 المستضاف  يالاالشر  7-5

ر في يلب، ما ضم  التناليضط، المجلس يلب  واإلدارة والميزانير  البرنرام  لجنر  مر ( 2013( )10)132ل م اإلجرائري المقرر 
 حردة علرى حالر  يرل أسراس على بانتظام المستضاف  الصحي  الشرايال ترتيبال استعرام تيالل أ  التناليضط للمجلس التابع 
 الشرررررايال آحرررراد مرررر  المنظمرررر  وتالاعررررل الصررررحي ، الحصررررائل تحسرررري  فرررري بمسرررراهماتها يتعلررررا فيمررررا المناسررررب الوقررررل وفرررري

عداد المنظم ؛ عمل م  عملها ومواءم  المستضاف ،  دائرم بنرد ارالل مر  ا قتضراء، حسرب المجلرس، فيهرا ينظر توصيال وا 
 .الموضوع هضا بشأ  المجلس أعمال جدول في

 تقرير بشأ  الشرايال المستضاف  •
د   ع  الشرايال الُمستضاف .  ُمحد ثعام   بمعلومال المجلس األمان  سُتزو 

 استعرام الشرايال المستضاف  •
د  الردورط ا سرتعرامإجرراء  سرياا فري لسياسال الصحي  وبحرو  الرُنظمام  أجل  التحالف ع  بتقرير المجلس األمان  سُتزو 

 .أعاله المضيورة ستضاف المُ  الصحي  الشرايال لترتيبال

 ا قتراحال المقدم   ستضاف  المنظم  لشرايال رسمي  ] إ  ُوجدل [ •
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 تناليضط: ملء الشواغرلجا  المجلس ال 7-6
 

 .هضا البند بند دائم
 
 تعديالل الالئح  المالي  والنظام المالي ] إ  ُوجدل [ 7-7
 

 شؤون العاملين -8
 
 بيا  ممثل جمعيال موظالي منظم  الصح  العالمي  8-1
 

 .هضا البند بند دائم
 
 ألساسي للموظالي  و ئح  الموظالي تعديالل النظام ا 8-2
 

 لألمررم العامرر  الجمعيرر  قرررار أحيررام لتناليررض لمرروظالي  ئحرر  ا علررى العررام المرردير دالهايرر الترري التعرردياللعلررى المجلررس  ُتعرررم
 المعينري عامرًا بالنسرب  إلرى المروظالي   65 إلرى الادمر  إلنهاء اإللزامي  الس  بتمديدفيما يتعلا ( 2015) 70/244 المتحدة

 .للموظالي  األساسي النظام م  2-12 لمادةا ألحيام وفقاً  المجلسوضل  ليي يويدها ، 2014 يناير/ الثاني يانو  1 قبل
 
 [ إن ُوِجدت ] جائزة ساساكاوا للصحةل النظام األساسيتعديالت  -9
 

 مسائل للعلم: تقرير عن اجتماعات لجان الخبراء ومجموعات الدراسة -10
 

العامرر  لنظررر المجلررس تقريرررًا عرر  مرر   ئحرر  أفرقرر  ولجررا  الابررراء ا ستشرراريي  سررتقدم المررديرة  23-4 المررادة بأحيررام عمررالً 
اجتماعال لجا  الابراء ومجموعال الدراس ، بما في ضل  ملاص للتوصيال الرواردة فري تقرارير لجرا  الابرراء، ومالحظاتهرا 

 على مدى أهميتها بالنسب  إلى سياسال الصح  العمومي  وآثارها على برام  المنظم .
 

 ية الصحةالدورات القادمة للمجلس التنفيذي وجمع -11
 

  .هضا البند بند دائم
 

 اختتام الدورة -12
 
 

  :مالحظ 
 فررري الموقرررل األعمرررال جررردول سرررودةم  العامررر ةالمررردير  لأحالررر التناليرررضط، للمجلرررس الرررداالي النظرررام مررر  8 لمرررادةا ألحيرررام يبقررراً 
 بنررود إدراج بشررأ  منهررا مقترحررال  أيرر ترررد ولررم ،عليهررا بتعليقاتهررا ترردلي يرريل األعضرراء الرردول إلررى 2017 فبرايررر/ شررباي 28

 .2017 مارس/ آضار 23 بيوم دحد  المُ  النهائي الموعد بحلول المسودة في إضافي 
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