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  جدول األعمال
 
 
 
 الدورة افتتاح -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 

 دة العقدو  مس 4-2

 140/3م تالوثيقة 
 

 االنتخاب  اإلجراءات الخاصة بتنفيذ عملية   4-3
 

 140/4م تالوثيقة 
 

 واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذيتقرير لجنة البرنامج والميزانية  -5

 140/5م تالوثيقة 
 

 تقرير اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي -6

 140/6م تالوثيقة 
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http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_4-ar.pdf
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 التأهب والترصد واالستجابة -7

 الطوارئ الصحية 7-1

 استجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق 

 140/7م تالوثيقة 

 لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية 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 

 مقاومة مضادات الميكروبات 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

 1إضافة  140/16ت مو 140/16م ت تانالوثيق

 
 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_7-ar.pdf
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http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_11-ar.pdf
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 النظم الصحية -8

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

 140/17م تالوثيقة 

مبادئ التوصل إلى توافق عاالمي فاي اآلراء بشاأن التبارل بالادم ومكوناات الادم والمنتجاات الطبياة  8-2
دارتها  البشرية المنشأ وا 

 140/18م تالوثيقة 

 معالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات 8-3

 140/91م تالوثيقة 

بشأن الصاحة العمومياة واالبتكاار والملكياة العالميتين االستراتيجية وخطة العمل  تقييم واستعراض 8-4
 الفكرية

 1إضافة  140/20ت مو 140/20م ت تانالوثيق
 

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

 140/22م تو 140/21م تالوثيقتان 

 المنتجاااات الطبياااة المتدنياااة النوعياااة/ المااازورة/ الم شوشاااة التوسااايم/آلياااة الااادول األعضااااء بشاااأن  8-6
 الم شوشة/ المزيفة

 1إضافة  140/23ت مو 140/23م تتان الوثيق

 تعزيز صحة المهاجرين 8-7

 140/24م تالوثيقة 
 
 األمراض السارية -9

 خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات 9-1

 140/25م تالوثيقة 

 الخاصة بمكافحة النواقلاالستجابة العالمية  9-2

 140/26م تالوثيقة 
 

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
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_20-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_20Add1-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_23Add1-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
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 األمراض غير السارية -10

التحضاااير لمجتماااال الثالاااث الرفياااج المساااتوى للجمعياااة العاماااة بشاااأن الوقاياااة مااان األماااراض غيااار  10-1
 2018في عام  ، المقرر عقدهومكافحتهاعدية )غير السارية( الم  

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

 خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرفدة و  مس 10-2
 1إضافة  140/28ت مو 140/28م ت تانالوثيق

 عد الصحي العمومي لمشكلة المخدرات العالميةالب   10-3
 140/29م تالوثيقة 

 القضاء على سمنة األطفال: خطة التنفيذاللجنة المعنية بتقرير  10-4
 140/30م تالوثيقة 

 الوقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهج متكامل 10-5
 1إضافة  140/31ت مو 140/31م ت تانالوثيق

 إحياء النشاط البدني من أجل الصحة 10-6
 

 تعزيز الصحة طيلة العمر -11

 2030عام لخطة التنمية المستدامة تنفيذ التقدم المحرز في  11-1
 140/32م تالوثيقة 

 هادفدور قطال الصحة في النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائياة مان أجال تحقياق  11-2
 بعدهوما  2020عام 

 140/33م تالوثيقة 

 (: صحة المراهقين2030-2016) االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق 11-3
 140/34م تالوثيقة 

 
 شؤون البرنامج والميزانية -12

 2019-2018الميزانية البرمجية نبذة عن الوضج المالي:  12-1
 140/35م تالوثيقة 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_27-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_27Add1-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_28Add1-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
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_31Add1-ar.pdf
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
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 2019-2018الميزانية البرمجية المقترحة  12-2

 5/ معلومات/140ت مو 140/36م ت قتانالوثي
 

 الشؤون المالية -13

 2019-2018جدول تقدير االشتراكات للفترة  13-1

 140/37م تالوثيقة 

 [ ح ذف ] 13-2
 

 الشؤون اإلدارية ومسائل تصريف الشؤون -14
 نبذة عن تنفيذ عملية إصمح المنظمة 14-1

 140/38م تالوثيقة 

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

 1إضافة  140/40ت مو 140/40ت مو 140/39م تالوثائق 
 3/ معلومات/140م تو  2/ معلومات/140ت مو

 المشاركة مج الجهات الفاعلة غير الدول 14-3

 140/42م تو 140/41م تالوثيقتان 

 تقارير لجان المجلس التنفيذي 14-4

 المؤسسات والجوائز •

 140/43م تالوثيقة 

 [ ح ذف ] 14-5

جادول األعمااال المؤقاات لجمعيااة الصااحة العالمياة الساابعين وموعااد ومكااان دورة المجلااس التنفيااذي  14-6
 الحادية واألربعين بعد المائة 

 140/44م تالوثيقة 
 
 
 
 
 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_36-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_INF5-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/EB140/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
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_43-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_44-ar.pdf
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 شؤون العاملين -15
 لشرق المتوسط تعيين المدير اإلقليمي 15-1

 140/45م تالوثيقة 

 العالمية الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل بيان 15-2
 4ات// معلوم140م تالوثيقة 

 : أحدث المعلوماتالموارد البشرية 15-3
 140/46م تالوثيقة 

بانتااداب المااوظفين ماان المنظمااات غياار الحكوميااة والمؤسسااات الخاصااة المعااايير والمبااادئ  •
 الخيرية والمؤسسات األكاديمية

 140/47م تالوثيقة 

 الموظفين والئحة للموظفين األساسي النظام تعديمت 15-4
 1إضافة  140/48ت مو 140/48م ت تان الوثيق

 تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية 15-5
 140/49م تالوثيقة 

 
 مسائل للعلم -16

 الهيئات االستشاريةتقارير  16-1

 الدراسة ومجموعات الخبراء لجان •
 1إضافة  140/50م تو 140/50م تالوثيقتان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/EB140/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_48Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_49-ar.pdf
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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 اختتام الدورة -17
 

 ( ستنظر جمعية الصحة في البنود التالية في إطار التقارير المرحلية.2014) 2-67ج ص لممحظة: وفقًا للقرار 
 

 األمراض السارية
 ((2015) 2-68ج ص ل)القرار  2030-2016االستراتيجية وال ايات التقنية العالمية بشأن الممريا 

  2015العالميااااااااااااة للوقايااااااااااااة ماااااااااااان الساااااااااااال ورعايااااااااااااة مرضاااااااااااااه ومكافحتااااااااااااه بعااااااااااااد عااااااااااااام االسااااااااااااتراتيجية واألهااااااااااااداف 
 ((2014) 1-67ج ص ل)القرار 

 ((2011) 16-64ج ص ل)القرار  استئصال داء التنينات
 األمراض غير السارية

 (:2020-2011التصااااادي للتحاااااديات الماثلاااااة أماااااام عقاااااد األمااااام المتحااااادة للعمااااال مااااان أجااااال الساااااممة علاااااى الطااااارق )
  القااااااارار) آن األوان لتحقياااااااق النتاااااااائج -علاااااااى الطااااااارق  الماااااااؤتمر الثااااااااني الرفياااااااج المساااااااتوى بشاااااااأن الساااااااممة حصااااااايلة

 ((2016) 7-69ل ص ج
: تحسااين صااحة جميااج المصااابين بااالعجز 2021-2014خطااة العماال العالميااة لمنظمااة الصااحة العالميااة بشااأن العجااز 

 ((2014) 7-67ج ص ل)القرار 
 ((2013) 4-66ج ص ل)القرار  2019-2014للجميج: خطة عمل عالمية للفترة العمل على توفير صحة العين 

 الصحية الُنظم
  كعنصاااااااار ماااااااان عناصاااااااار الت طيااااااااة الصااااااااحية الشاااااااااملة تعزيااااااااز الرعايااااااااة الجراحيااااااااة الطارئااااااااة واألساسااااااااية والتخاااااااادير

 ((2015) 15-68ل ص ج القرار)
 ((2014) 20-67ل ص ج القرار)تعزيز ن ظم تنظيم المنتجات الطبية 

 ((2007) 16-60ل ص ج القرار)التقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد 
 تعزيز الصحة طيلة العمر

اآلثااااار الصااااحية العموميااااة المترتبااااة علااااى التعاااارض للزئبااااق ومركباتااااه: دور منظمااااة الصااااحة العالميااااة ووزارات الصااااحة 
 ((2014) 11-67ل ص ج القرار)العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا 

 ((2014) 10-67ل ص ج القرار)صحة المواليد 
 ((2008) 16-61ل ص ج القرار) تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

  العماااااااااااال ماااااااااااان أجاااااااااااال ضاااااااااااامان الت طيااااااااااااة الشاااااااااااااملة للتاااااااااااادخمت فااااااااااااي مجااااااااااااال صااااااااااااحة األم والوليااااااااااااد والطفاااااااااااال
 ((2005) 31-58ل ص ج القرار)

 القااااااااااارار) واإلجاااااااااااراءات المتعلقاااااااااااة بناااااااااااول الجااااااااااانس فاااااااااااي عمااااااااااال المنظماااااااااااةدماااااااااااج تحليااااااااااال المساااااااااااائل اساااااااااااتراتيجية 
 ((2007) 25-60ل ص ج

 التأهب والترصد واالستجابة
 ((2007) 1-60ل ص ج القرار) الجدري

 ((2005) 29-58ج ص ل)القرار  الحيوية في المختبراتتعزيز السممة 
 
 

=     =     = 


