
  
 3متنوعات/  /142م ت  المجلس التنفيذي 

 2018شباط/ فبراير    7 بعد المائة  واألربعون  الثانيةالدورة 
 EB142/DIV./3  

 
 
 والقرارات ررات اإلجرائية  ــالمققائمة  
 

 المقررات اإلجرائية  :أولا 
 

لا الة ا اتسححتجاتيا ا اليةلم ا الةمسحح ا  2005اللوائح الصححة ا اللول ا )تنفيذ  (1)142م ت  (: مسححوة
 2023-2018لتةسين تأهب الصةا اليموم ا واستاةبتهة،  

 
 تة  ط اتنتقةل في ماةل شلل األ فةل (2)142م ت 

 
تةةتهة (3)142م ت   ميةلاا النقص اليةلمي في األلو ا واللقةةةت وا 

 
 اتستجاتيا ا وة ا اليمل اليةلميتةن بشأن الصةا اليموم ا واتبتكةج والملك ا الفكجيا  (4)142م ت 
 الصةا والبيئا وتغيج المنةخ (5)142م ت 

 
ع وصغةج األ فةل (6)142م ت   تغذ ا األمهةت والجضة

 
الاححةئةححا لتبححةلل فيجوسححححححححححححححححةت األنفلونتا   (7)142م ت  اإل ححةج الةححةص بححةلتححأهححب لموااهححا األنفلونتا 

 صل إلى اللقةةةت والفوائل األةجى والتو 
 

 تقي م عمل ا انتةةب المليج اليةم لمنظما الصةا اليةلم ا (8)142م ت 
 

 المشةجكا مع الاهةت الفةعلا غيج اللول (9)142م ت 
 

 الول األعمةل المؤقت لامي ا الصةا اليةلم ا الةةل ا والسبيين (10)142م ت 
 

 المالس التنفيذي الثةلثا واألجبيين بيل المةئاموعل ومكةن انيقةل لوجا  (11)142م ت 
 

 اةئتا مؤسسا اللكتوج علي توفيق شوشا (12)142م ت 
 

 اةئتا مؤسسا إةسةن لغجماي لصةا األسجا (13)142م ت 
 

 اةئتا سةسةكةوا للصةا (14)142م ت 
 

 اةئتا مؤسسا اإلمةجات اليجب ا المتةلا للصةا (15)142م ت 
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الشحي  صحبةا األةمل الاةبج الصحبةا في ماةلي الجعة ا الصحة ا للمسحنين  اةئتا سحمو  (16)142م ت 
 وتيتيت الصةا

 
 ووك التذكةجيا للصةا اليموم ا-اةئتا اللكتوج لي اونغ (17)142م ت 

 
 

 القرارات  :ثانياا 

 
 تييين المليج اإلقل مي لألمجيكتين 1ق142ت   م 

 
لا  2ق142ت   م   2023-2019بجنةمج اليمل اليةم الثةلث عشج،  مسوة

 
 التةضيج لالاتمةع الجف ع المستوى للامي ا اليةما لألمم المتةلا الميني بإنهةء السل 3ق142ت   م 

 
 التصلي ليبء التسمم النةام عن للغ الثيةبين 4ق142ت   م 

 
 2030-2018ة ا اليمل اليةلم ا للمنظما بشأن النشةط البلني   5ق142ت   م 

 
 تةسين إتةةا التكنولوا ةت المسةعلا 6ق142ت   م 

 
 التصليق على تيليالت تئةا الموظفين 7ق142ت   م 

 
 نحواب المليج اليةم 8ق142ت   م 

 
 مجتبةت الموظفين في الوظةئف غيج المصنفا في جتب ومجتب المليج اليةم 9ق142ت   م 
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