
   ١تنقيح  ١٣٤/١م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٠  بعد المائة والثالثون الرابعةالدورة 

     EB134/1 Rev.1  ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٥-٢٠جنيف، 
  
  
  

  جدول األعمال
  
  

  
  جدول األعمال واعتماد الدورةافتتاح   -١
  

  ٢إضافة  ١٣٤/١م تو ١إضافة  ١٣٤/١م تو ١٣٤/١م ت الوثائق
  )ح(المشرو  ١٣٤/١ت  مو

  
  المدير العامتقرير   -٢
  

    ١٣٤/٢م تالوثيقة 
 
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٣
  

    ١٣٤/٣م تالوثيقة 
  
  اإلقليمية إلى المجلس التنفيذين تقارير اللجا  -٤
  

    ١٣٤/٤م تالوثيقة 
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  -٥
  

  تنفيذ اإلصالح والتقرير الخاص بهخطة   ١-٥
  

  ١٣٤/٣٩م تو ١٣٤/٥م ت الوثيقتان
  
  خيارات تحسين صنع القرارات من جانب األجهزة الرئاسية  ٢-٥

  
  ١إضافة  ١٣٤/٦م تو ١٣٤/٦م ت الوثيقتان

  
  تبسيط التبليغ الوطني والتواصل مع الدول األعضاء  ٣-٥
  

  ١٣٤/٧م تالوثيقة 
  

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٤-٥
  

    ١٣٤/٨م تالوثيقة 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_4-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_1(annotated)-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_1Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_1Add2-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_3-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_5-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_39-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_6-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_6Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_7-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_8-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_2-ar.pdf
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  الحوار الخاص بالتمويل  ٥-٥
  

    ١٣٤/٩م تالوثيقة 
  
  التخصيص االستراتيجي للموارد  ٦-٥
 

   ١٣٤/١٠م تالوثيقة 
  

  تمويل تكاليف التنظيم واإلدارة  ٧-٥
  

    ١٣٤/١١م تالوثيقة 
  
  األمراض السارية  -٦

  
   ٢٠١٥االستراتيجية واألهداف العالمية للوقاية من السل ورعاية مرضاه ومكافحته بعد عام   ١-٦
  

   ١٣٤/١٢م تالوثيقة 
  
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ٢-٦
 

   ١٣٤/١٣م تالوثيقة 
  
  غير السارية األمراض  -٧

  
بشـأن الوقايــة مـن األمــراض  متابعـة اإلعـالن السياســي لالجتمـاع الرفيــع المسـتوى للجمعيـة العامــة  ١-٧

  غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها
  

 ١إضافة  ١٣٤/١٤م تو ١٣٤/١٤م ت الوثيقتان
  
  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال  ٢-٧
 

    ١٣٤/١٥م تالوثيقة 
 

  العجز  ٣-٧
 

   ١٣٤/١٦م تالوثيقة 
  

  تعزيز الصحة طيلة العمر  -٨
  
  اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحةرصد بلوغ األهداف   ١-٨
  

  ١ إضافة ١٣٤/١٧م تو ١٣٤/١٧م ت الوثيقتان

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_9-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_10-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_11-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_12-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_13-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_14-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_14Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_15-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_16-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_17-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_17Add1-ar.pdf
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  ٢٠١٥الصحة في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 
 

   ١٣٤/١٨م تالوثيقة 
  

نهـــج يمتـــد طيلـــة العمـــر للتمتـــع بالصـــحة فـــي مرحلـــة  اتبـــاعالعمـــل المتعـــدد القطاعـــات مـــن أجـــل   ٢-٨
  الشيخوخة

  
   ١٣٤/١٩م تالوثيقة 

 
١  ٣-٨  
  
  التصدي للتحديات العالمية المتعلقة بالعنف، وخصوصًا العنف ضد النساء والفتيات  ٤-٨

  
   ١٣٤/٢١م تالوثيقة 

 
  المدونة الدولية لقواعد السلوك الخاصة بإدارة مبيدات اآلفات  ٥-٨

  
    ١٣٤/٢٢تم الوثيقة 

 
اآلثـار الصــحية العموميــة المترتبــة علــى التعـرض للزئبــق ومركباتــه: دور منظمــة الصــحة العالميــة   ٦-٨

  ووزارات الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا
  

   ١٣٤/٢٣م تالوثيقة 
  
المســـاهمة فـــي التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية: إجـــراءات مســـتدامة عبـــر القطاعـــات مـــن أجـــل   ٧-٨

  تحسين الصحة واإلنصاف في مجال الصحة 
  

  ١٣٤/٥٤م تالوثيقة 
  

  الُنظم الصحية  -٩
  
  لطب التقليدي (الشعبي) ا  ١-٩

  
   ١٣٤/٢٤م تالوثيقة 

  
  المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفةالمنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/   ٢-٩

 
   ١٣٤/٢٥م تالوثيقة 

  
  

                                                           
 حذف من جدول أعمال دورة المجلس التنفيذي الرابعة والثالثين بعد المائة.    ١

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_18-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_19-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_21-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_22-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_23-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_54-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_24-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_25-ar.pdf
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  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير  ٣-٩
 

    ١٣٤/٢٧م تو ١٣٤/٢٦م ت الوثيقتان
 

  تعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر العالج المتكامل طيلة العمر  ٤-٩
 

   ١٣٤/٢٨م تالوثيقة 
  
  التنظيمية النظمتعزيز   ٥-٩

  
   ١٣٤/٢٩م تالوثيقة 

  
  تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية دعمًا للتغطية الصحية الشاملة  ٦-٩

  
   ١٣٤/٣٠م تالوثيقة 

  
  إتاحة األدوية األساسية  ٧-٩

  
   ١٣٤/٣١م تالوثيقة 

  
الصحية: تجديد االلتزامات بتحقيق التغطية متابعة إعالن ريسيفي السياسي بشأن الموارد البشرية   ٨-٩

  الصحية الشاملة
  

  ١٣٤/٥٥م تالوثيقة 
  

  التأهب والترصد واالستجابة  -١٠
  

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١-١٠
  

 ١إضافة  ١٣٤/٣٢م تو ١٣٤/٣٢م ت الوثيقتان
  

  اللقاحات والفوائد األخرى التأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى  ٢-١٠
  

   ١٣٤/٣٣م تالوثيقة 
  

  استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري  ٣-١٠
 

   ١٣٤/٣٤م تالوثيقة 
  

  شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  ٤-١٠
 

   ١٣٤/٣٥م تالوثيقة 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_26-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_27-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_28-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_29-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_30-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_31-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_55-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_32-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_32Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_33-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_34-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_35-ar.pdf
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  التهاب الكبد  ٥-١٠
 

   ١٣٤/٣٦م تالوثيقة 
  

  األدوية المضادة للميكروباتمقاومة   ٦-١٠
 

   ١٣٤/٣٧م تالوثيقة 
  

  والقانونيةوالمالية  الشؤون اإلدارية  -١١
  

  التقييم  ١-١١
 

   ١٣٤/٣٨م ت الوثيقة
 

  تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي  ٢-١١
 

   ١٣٤/٤٠م تالوثيقة 
  

  عن استراتيجية تجديد مباني جنيف أحدث المعلوماتالعقارات:   ٣-١١
  

   ١٣٤/٤١م تالوثيقة 
  

  الشراكات الصحية المستضافة  ٤-١١
 

    ١٣٤/٤٢م تالوثيقة 
 

  الفريق العامل المعني بانتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالميةتقرير متابعة   ٥-١١
 

   ١٣٤/٤٣م تالوثيقة 
  

  تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٦-١١
  

  الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكوميةاللجنة   •
  

   ١٣٤/٤٤م تالوثيقة 
  

  المؤسسات والجوائز  •
 

   ١٣٤/٤٥م تالوثيقة 
  

والســتين وموعــد ومكــان دورة المجلــس  الســابعةجــدول األعمــال المؤقــت لجمعيــة الصــحة العالميــة   ٧-١١
  والثالثين بعد المائة الخامسةالتنفيذي 

 
   ١٣٤/٤٦م تالوثيقة 

  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_36-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_37-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_38-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_40-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_41-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_42-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_43-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_46-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_44-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_45-ar.pdf
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  شؤون العاملين  -١٢
  

  لجنوب شرق آسياتعيين المدير اإلقليمي   ١-١٢
  

   ١٣٤/٤٧م تالوثيقة 
  

  تعيين المدير اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ  ٢-١٢
 

   ١٣٤/٤٨م تالوثيقة 
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٣-١٢
  

 ١/ معلومات/١٣٤م تالوثيقة 
  

  الموارد البشرية  ٤-١٢
  

 ٢/ معلومات/١٣٤م تو ١٣٤/٤٩م تالوثيقتان 
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٥-١٢
  

    ١٣٤/٥٠م تالوثيقة 
 

   تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٦-١٢
  

  ١إضافة  ١٣٤/٥١م تو ١٣٤/٥١م ت الوثيقتان
  

  مسائل للعلم  -١٣
  

  الهيئات االستشاريةتقارير   ١-١٣
  

  ومجموعات الدراسةلجان الخبراء   •
 

 ١إضافة  ١٣٤/٥٢م تو ١٣٤/٥٢م تالوثيقتان 
  

  التقارير المرحلية  ٢-١٣
  

 ١٣٤/٥٣م تالوثيقة 
  

  األمراض السارية
  

-٢٠١١بشـأن األيـدز والعـدوى بفيروسـه فـي الفتـرة  لقطاع الصحة االستراتيجية العالمية  ألف:
  )١٤-٦٤ع  ص  ج(القرار  ٢٠١٥

  
  )١٦-٦٤ع  ص  جاستئصال داء التنينات (القرار   باء:

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_47-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_48-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_INF1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_INF2-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_49-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_50-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_51-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_51Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_52-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_52Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_53-ar.pdf


   EB134/1 Rev.1    ١تنقيح  ١٣٤/١ت  م

7 

  األمراض غير السارية
  

  )٢٧-٦٤ع  ص  ج(القرار  وقاية األطفال من اإلصابات  جيم:
  

  تعزيز الصحة طيلة العمر
  

الصحة اإلنجابية: مسّودة استراتيجية تسريع التقدم نحو بلوغ األهداف والمرامي اإلنمائية   دال:
  )١٢-٥٧ع  ص  ج(القرار  الدولية

  
  )١٦-٦١ع  ص  ج(القرار  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية  هاء:

  
  )٢٨-٦٤ع  ص  جالشباب والمخاطر الصحية (القرار   واو:

  
ـــذ توصـــيات لجنـــة األمـــم المتحـــدة المعنيـــة بالســـلع الُمنقـــذة ألرواح النســـاء واألطفـــال  زاي:  تنفي

  )٧-٦٦ع  ص  ج(القرار 
  

  )٥ق١٢٤م تتغير المناخ والصحة (القرار   حاء:
  

  الُنظم الصحية
  

 االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة  طاء:
  )٢١-٦١ع  ص  ج(القرار 

  
  )١٢-٦٣ع  ص  ج(القرار  توافر منتجات الدم ومأمونيتها وجودتها  ياء:

  
  )٢٢-٦٣ع  ص  جزرع األعضاء والُنسج البشرية (القرار   كاف:

  
  منظمة الصحة العالمية بشأن البحوث من أجل الصحةاستراتيجية   الم:

  
  التأهب والترصد واالستجابة

  
اســتجابة منظمــة الصــحة العالميــة، ودورهــا بصــفتها قائــد مجموعــة الصــحة، فــي مجــال   ميم:

  )٢٠-٦٥ع  ص  ج(القرار  تلبية الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية
  

  يةالخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكين
  

  )١٢-٦١ج ص ع(القرار  التعددية اللغوية: تنفيذ خطة العمل  :نون
  

  اختتام أعمال الدورة  -١٤
  
  

=     =     =  




