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 المؤقت جدول األعمال
 
 
 
 الدورةافتتاح  -1
 
 اعتماد جدول األعمال -2

 (المشروح) 140/1م تو 140/1م تالوثيقتان 
 
 تقرير المدير العام -3

 140/2م تالوثيقة 
 
 المدير العام منصب -4

 ترشيح المرشحين 4-1

 1معلومات/ /140م تالوثيقة 

 مسودة العقد 4-2

 140/3م تالوثيقة 
 
 خيارات إجراء االنتخاب على أساس التصويت الورقي  4-3 

 
 140/4م تالوثيقة 

 
 تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي -5

 140/5م تالوثيقة 
 
 اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذيتقرير  -6

 140/6م تالوثيقة 
 
 التأهب والترصد واالستجابة -7

 الطوارئ الصحية 7-1

 استجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق •

 140/7م تالوثيقة 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_1(annotated)-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_INF1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_3-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_4-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_5-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_6-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/B140/B140_7-ar.pdf
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 لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة •

 140/8م تالوثيقة 

 البحث والتطوير فيما يتعلق باألمراض الوبائية المحتملة •

 140/9م تالوثيقة 

 ذات العواقب الصحيةفي الطوارئ  تنسيق القوى العاملة الصحية •

 140/10م تالوثيقة 

 مضادات الميكروباتمقاومة  7-2

 140/12م تو 140/11م تالوثيقتان 

 شلل األطفال 7-3

 140/13م تالوثيقة 

 )2005( الدولية الصحية اللوائح تنفيذ 7-4

 مسودة خطة التنفيذ العالمية •

 140/14م تالوثيقة 

 العمومية المترتبة على تنفيذ بروتوكول ناغويااآلثار الصحية  •

 140/15م تالوثيقة 

 استعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة 7-5

 140/16م تالوثيقة 
 

 النظم الصحية -8

 العمالةب المعنية الرفيعة المستوى المتحدة هيئة األمم مضامينوتنفيذ  الموارد البشرية الصحية 8-1
 االقتصادي والنمو الصحة مجال في

 140/17م تالوثيقة 

مبادئ التوصل إلى توافق عالمي في اآلراء بشأن التبرع بالدم ومكونـات الـدم والمنتجـات     8-2
 الطبية البشرية المنشأ وإدارتها

 140/18م تالوثيقة 

 معالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات 8-3

 140/19م تالوثيقة 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_8-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_9-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_10-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_11-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_12-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_13-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/B140/B140_14-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_15-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_16-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_17-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_18-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_19-ar.pdf
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بشأن الصـحة العموميـة واالبتكـار    العالميتين ة العمل االستراتيجية وخط تقييم واستعراض 8-4
 والملكية الفكرية

 140/20م تالوثيقة 
 

 متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير 8-5

 140/22م تو 140/21م تالوثيقتان 

التوسـيم/  المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشـة  آلية الدول األعضاء بشأن  8-6
 المغشوشة/ المزيفة

 140/23م تالوثيقة 

 تعزيز صحة المهاجرين 8-7

 140/24م تالوثيقة 
 
 األمراض السارية -9

 خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات 9-1

 140/25م تالوثيقة 

 االستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل 9-2

 140/26م تالوثيقة 
 

 األمراض غير السارية -10

التحضير لالجتماع الثالث الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من األمـراض غيـر    10-1
2018في عام  ، المقرر عقدهعدية (غير السارية) ومكافحتهاالم 

 1إضافة  140/27م تو 140/27م ت الوثيقتان

 خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرفمسودة  10-2

 140/28م تالوثيقة 

10-3 عد الصحي العمومي لمشكلة المخدرات العالميةالب 

 140/29م تالوثيقة 

 القضاء على سمنة األطفال: خطة التنفيذتقرير اللجنة المعنية ب 10-4

 140/30م تالوثيقة 

 الوقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهج متكامل 10-5

 140/31م تالوثيقة 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_20-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_21-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_22-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_23-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_24-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_25-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_26-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_27-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_28-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_29-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_30-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_31-ar.pdf


  EB140/1  140/1ت م

4 

 تعزيز الصحة طيلة العمر -11

 2030خطة التنمية المستدامة لما بعد عام تنفيذ التقدم المحرز في  11-1

 140/32م تالوثيقة 
 

دور قطاع الصحة في النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية من أجـل تحقيـق    11-2
 وما بعده 2020عام  هدف

 140/33م تالوثيقة 

): صـحة  2030-2016( االستراتيجية العالمية بشأن صحة المـرأة والطفـل والمراهـق    11-3
 المراهقين

 140/34م تالوثيقة 
 

 شؤون البرنامج والميزانية -12

 : أحدث المعلومات2017-2016تنفيذ الميزانية البرمجية تمويل و 12-1

 140/35م تالوثيقة 

 2019-2018الميزانية البرمجية المقترحة  12-2

 140/36م تالوثيقة 
 

 الشؤون المالية -13

 2019-2018جدول تقدير االشتراكات للفترة  13-1

 140/37م تالوثيقة 

 تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي [ إن وجِدت ] 13-2
 

 الشؤون اإلدارية ومسائل تصريف الشؤون -14

 نبذة عن تنفيذ عملية إصالح المنظمة 14-1

 140/38م تالوثيقة 

 )2016) (8(69ج ص عإصالح تصريف الشؤون: متابعة المقرر اإلجرائي  14-2

 2/ معلومات/140م تو1إضافة  140/40م تو 140/40م ت و 140/39م تالوثائق 
 3/ معلومات/140م تو

 المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 14-3

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_32-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_33-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_34-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_35-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_36-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_37-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_38-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_39-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/B140/B140_40-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_40Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_INF2-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_INF3-ar.pdf
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 140/42ت مو 140/41م تالوثيقتان 

 تقارير لجان المجلس التنفيذي 14-4

 المؤسسات والجوائز •

 140/43م تالوثيقة 

 ] إن وجِدت [ة في مجال المراقبة: تجديد العضوي لجنة الخبراء االستشاريين المستقلة 14-5

جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية السبعين وموعد ومكان دورة المجلس التنفيذي  14-6
 الحادية واألربعين بعد المائة  

 140/44م تالوثيقة 
 

 شؤون العاملين -15

 لشرق المتوسطتعيين المدير اإلقليمي  15-1

 140/45م تالوثيقة 

 العالمية الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل بيان 15-2

 4ت// معلوما140م تالوثيقة 

 : أحدث المعلوماتالموارد البشرية 15-3

 140/46م تالوثيقة 

بانتداب الموظفين من المنظمات غير الحكومية والمؤسسـات  الخاصة المعايير والمبادئ  •
 الخيرية والمؤسسات األكاديمية

 140/47م تالوثيقة 

 الموظفين والئحة للموظفين األساسي النظام تعديالت 15-4

 140/48م تالوثيقة 

 المدنية الدوليةتقرير لجنة الخدمة  15-5

 140/49م تالوثيقة 
 

 مسائل للعلم -16

 تقارير الهيئات االستشارية 16-1

 الدراسة ومجموعات الخبراء لجان •

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_41-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_42-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_44-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_45-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_INF4-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_46-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/B140/B140_47-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_48-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_49-ar.pdf
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 1إضافة  140/50م تو 140/50م تالوثيقتان 
 اختتام الدورة -17

 
في البنود التالية فـي إطـار التقـارير    ) ستنظر جمعية الصحة 2014( 2-67ج ص عمالحظة: وفقاً للقرار 

 المرحلية.
 

ب لدئص ئكزئدي  ئآل
 ))2015( 2-68ج ص ع(القرار  2030-2016االستراتيجية والغايات التقنية العالمية بشأن المالريا 

  2015االستراتيجية واألهـداف العالميـة للوقايـة مـن السـل ورعايـة مرضـاه ومكافحتـه بعـد عـام           
 ))2014( 1-67ج ص ع(القرار 

 ))2011( 16-64ج ص ع(القرار  استئصال داء التنينات
ب لدئص غيد ئكزئدي  ئآل

 ):2020-2011التصدي للتحديات الماثلة أمام عقد األمم المتحدة للعمل من أجـل السـالمة علـى الطـرق (    
  القـرار ( آن األوان لتحقيـق النتـائج   -علـى الطـرق    المؤتمر الثاني الرفيع المستوى بشأن السالمة حصيلة

 ))2016( 7-69ع ص ج
: تحسين صحة جميع المصابين بالعجز 2021-2014خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن العجز 

 ))2014( 7-67ج ص ع(القرار 
 4-66ج ص ع(القـرار   2019-2014العمل على توفير صحة العين للجميع: خطة عمـل عالميـة للفتـرة    

)2013(( 
ب شحي  ئكمضل ئك

  كعنصـر مـن عناصـر التغطيـة الصـحية الشـاملة       تعزيز الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخدير
 ))2015( 15-68ع ص ج القرار(

 ))2014( 20-67ع ص ج القرار(تعزيز نُظم تنظيم المنتجات الطبية 
 ))2007( 16-60ع ص ج القرار(التقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد 

د ل ب ئكع ب ضيك شح  ةعذيذ ئك
اآلثار الصحية العمومية المترتبة على التعرض للزئبق ومركباته: دور منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة 

 ))2014( 11-67ع ص ج القرار(العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا 
 ))2014( 10-67ع ص ج القرار(خطة العمل بشأن صحة المواليد 

 ))2008( 16-61ع ص ج القرار( التناسلية األنثويةتشويه األعضاء 
ــل  ــد والطف ــي مجــال صــحة األم والولي ــدخالت ف ــة الشــاملة للت   العمــل مــن أجــل ضــمان التغطي

 ))2005( 31-58ع ص ج القرار(
 القـرار ( دمج تحليـل المسـائل واإلجـراءات المتعلقـة بنـوع الجـنس فـي عمـل المنظمـة         استراتيجية 

 ))2007( 25-60ع ص ج
ب شخ هئإلزةجئا ا هئكةد ه  ئكةآ

 ))2007( 1-60ع ص ج القرار( الجدري
 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_50-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_50Add1-ar.pdf
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