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 المؤقت جدول األعمال
 
 
 

 واعتماد جدول األعمال افتتاح الدورة -1
 

 (المشروح) 142/1م تو 142/1م تالوثيقتان 
 
 المدير العام حوار مع -2
 

 142/2م ت الوثيقة
 
 المسائل االستراتيجية ذات األولوية -3
 
 2023-2019العام الثالث عشر مسودة برنامج العمل  3-1
 

 142/3م ت الوثيقة
 
 إصالح المنظمة 3-2
 

  .Rev  142/71م تو 142/6م تو 142/5م تو 142/4م تالوثائق 
 
 الصحة العمومية  مجال التأهب واالستجابة في 3-3
 

 142/10م تو 142/9م تو 142/8م تالوثائق 
 
 تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال 3-4
 

 142/11م تالوثيقة 
 
 الصحة والبيئة وتغير المناخ 3-5
 

 142/12م تالوثيقة 
 
 وإتاحتها النقص العالمي في األدوية واللقاحاتمعالجة  3-6
 

 142/13م تالوثيقة 
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 ن بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريةالستراتيجية وخطة العمل العالميتاا 3-7
 

 142/14م تالوثيقة 
 
الوقاية من األمراض غير المعديـة  ب المعني لالجتماع الثالث الرفيع المستوى للجمعية العامة التحضير 3-8

 2018السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام  (غير
 

 1 إضافة 142/15م تو 142/15م تالوثيقتان 
 
 السل المعني بإنهاء الجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدةلالتحضير  3-9
 

 142/16م ت الوثيقة
 
 المسائل التقنية األخرى -4
 
 العبء العالمي للدغ الثعابين 4-1
 

 142/17م ت الوثيقة
 
 النشاط البدني من أجل الصحة 4-2
 

 142/18م تالوثيقة 
 
النمـاء فـي مرحلـة    ): 2030-2016العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهـق ( االستراتيجية  4-3

 الطفولة المبكرة
 

 142/19م تالوثيقة 
 
 المحمولة في مجال الصحة التكنولوجيات 4-4
 

 142/20م تالوثيقة 
 
 تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة 4-5
 

 142/21م تالوثيقة 
 
 األمهات والرضع وصغار األطفالتغذية  4-6

 : تقرير ثنائي السنواتالخاصة بتغذية األمهات والرضع وصغار األطفالالتنفيذ الشاملة خطة  •
 

 142/22م تالوثيقة 
 

 الحماية من تضارب المصالح المحتمل في برامج التغذية •
 

 142/23م ت الوثيقة
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 األخرى ومسائل تصريف الشؤون والتنظيمية اإلداريةالشؤون  -5
 
اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد  5-1

 األخرى
 

 142/24م تالوثيقة 
 
 تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي 5-2
 

 142/25م تالوثيقة 
 
 عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالميةتقييم  5-3
 

 142/26م تالوثيقة 
 
 2019-2018التقييم: أحدث المعلومات وخطة العمل المقترحة  5-4
 

 142/27م تالوثيقة 
 
 الجهات الفاعلة غير الدولمع المشاركة  5-5
 

 142/29م تو 142/28م تالوثيقتان 
 
 تقارير لجان المجلس التنفيذي 5-6
 

 والجوائزالمؤسسات  •
 

 142/30م تالوثيقة 
 
 االجتماعات المقبلة لألجهزة الرئاسية 5-7

 جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين •

 142/31م تالوثيقة 
 

 ة واألربعين بعد المائةلثالتنفيذي الثادورة المجلس مكان وموعد انعقاد  •
 

 142/32م تالوثيقة 
 
 تعيين المدير اإلقليمي لألمريكتين 5-8
 

 142/33م تالوثيقة 
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 المظالم أمينوتقرير  العالمية الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل بيان 5-9

   العالمية الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل بيان •

 1/ معلومات/142م تالوثيقة 
 

 المظالم أمينتقرير  •
 

 2/ معلومات/142م تالوثيقة 
 
   الموظفين والئحة للموظفين األساسي النظام تعديالت 5-10
 

 142/38م تالوثيقة 
 
 مسائل للعلم -6
 
 تقرير اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي 6-1
 

 142/34م ت الوثيقة
 
 العمل العالمية الخاصة باللقاحات خطة 6-2
 

 142/35م تالوثيقة 
 
 تقارير الهيئات االستشارية 6-3

 الدراسة ومجموعات لخبراءا لجان •
 

 142/36م تالوثيقة 
 
 استئصال شلل األطفال 6-4
 

 142/37م تالوثيقة 
 
 اختتام الدورة -7
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