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  جدول األعمال
 
 

 واعتماد جدول األعمال الدورة افتتاح -1
 

 (المشروح) 142/1م تو 142/1م تالوثیقتان 
 
 المدیر العام حوار مع -2
 

 142/2م ت الوثیقة
 
 المسائل االستراتیجیة ذات األولویة -3
 
 2023-2019مسودة برنامج العمل العام الثالث عشر  3-1
 

  2إضافة  142/3تم و   1تنقیح  1إضافة  142/3تم و 2تنقیح  142/3م تالوثائق 
 
 1إصالح المنظمة 3-2
 

   1 تنقیح 142/7م ت یقةالوث
 
 الصحة العمومیة  مجال التأهب واالستجابة في 3-3
 

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

 1افة إض 142/11م تو 142/11م ت تانالوثیق
 
 الصحة والبیئة وتغیر المناخ 3-5
 

 142/12م تالوثیقة 
 
 وٕاتاحتها النقص العالمي في األدویة واللقاحاتمعالجة  3-6
 

 142/13م تالوثیقة 
                                                           

 142/5م ت الوثیقتــان) إرجــاء مناقشــة المســائل التــي تغطیهــا ینــایر/ كــانون الثــاني 22(قــرر المجلــس فــي جلســته األولــى    1
المحتــوى  ألن 142/4م تالوثیقــة  . ولــم تصــدر2018بعــد المائــة فــي أیــار/ مــایو  واألربعــینإلــى دورتــه الثالثــة  142/6ت مو

 .142/3م ت أدرج في الوثیقة
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 ن بشأن الصحة العمومیة واالبتكار والملكیة الفكریةالستراتیجیة وخطة العمل العالمیتاا 3-7
 

   2إضافة  142/14م تو 1إضافة  142/14م تو 1 تنقیح 142/41م ت ائقالوث
 
ــ التحضــیر 3-8 الوقایــة مــن األمــراض غیــر المعدیــة ب المعنــي ة العامــةلالجتمــاع الثالــث الرفیــع المســتوى للجمعی

 2018الساریة) ومكافحتها، المقرر عقده في عام  (غیر
 

 1إضافة  142/15م تو 142/15م تالوثیقتان 
 
 السل المعني بإنهاء الجتماع الرفیع المستوى للجمعیة العامة لألمم المتحدةلالتحضیر  3-9
 

 142/16م ت الوثیقة
 
 المسائل التقنیة األخرى -4
 
 العبء العالمي للدغ الثعابین 4-1
 

 142/17م ت الوثیقة
 
 من أجل الصحةالنشاط البدني  4-2
 

 142/18م تالوثیقة 
 
النمــاء فــي مرحلــة الطفولــة ): 2030-2016العالمیــة بشــأن صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق (االســتراتیجیة  4-3

 المبكرة
 

 142/19م تالوثیقة 
 
 المحمولة في مجال الصحة التكنولوجیات 4-4
 

 142/20م تالوثیقة 
 
 تحسین إتاحة التكنولوجیات المساعدة 4-5
 

 142/21م تالوثیقة 
 
 األمهات والرضع وصغار األطفالتغذیة  4-6

 : تقریر ثنائي السنواتالتنفیذ الشاملة الخاصة بتغذیة األمهات والرّضع وصغار األطفالخطة  •
 

 142/22م تالوثیقة 
 

 الحمایة من تضارب المصالح المحتمل في برامج التغذیة •
 

 142/23م ت الوثیقة
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 األخرى ومسائل تصریف الشؤون والتنظیمیة اإلداریةالشؤون  -5
 
اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة لتبــادل فیروســات األنفلــونزا والتوصــل إلــى اللقاحــات والفوائــد  5-1

 األخرى
 

 1إضافة  142/24م تو 142/24م ت تانالوثیق
 
 تقریر لجنة البرنامج والمیزانیة واإلدارة التابعة للمجلس التنفیذي 5-2
 

 142/25م تالوثیقة 
 
 عملیة انتخاب المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیةتقییم  5-3
 

 142/26م تالوثیقة 
 
 2019-2018التقییم: أحدث المعلومات وخطة العمل المقترحة  5-4
 

 142/27م تالوثیقة 
 
 مع الجهات الفاعلة غیر الدولالمشاركة  5-5
 

 142/29م تو 142/28م تالوثیقتان 
 
 تقاریر لجان المجلس التنفیذي 5-6
 

 المؤسسات والجوائز •
 

 142/30م تالوثیقة 
 
 االجتماعات المقبلة لألجهزة الرئاسیة 5-7

 جدول األعمال المؤقت لجمعیة الصحة العالمیة الحادیة والسبعین •

 142/31م تالوثیقة 
 

 ة واألربعین بعد المائةلثدورة المجلس التنفیذي الثامكان وموعد انعقاد  •
 

 142/32م تالوثیقة 
 
 تعیین المدیر اإلقلیمي لألمریكتین 5-8
 

 1إضافة  142/33م تو 142/33م ت الوثیقتان
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 المظالم أمینوتقریر  العالمیة الصحة منظمة موظفي جمعیات ممثل بیان 5-9

   العالمیة الصحة منظمة موظفي جمعیات ممثل بیان •

 1/ معلومات/142م تالوثیقة 
 

 المظالم أمینتقریر  •
 

 2/ معلومات/142م تالوثیقة 
 
 الموظفین والئحة للموظفین األساسي النظام تعدیالت 5-10
 

  1إضافة  142/38م تو 142/38م تالوثیقتان 
 
 مسائل للعلم -6
 
 إلى المجلس التنفیذي تقریر اللجان اإلقلیمیة 6-1
 

 142/34م ت الوثیقة
 
 العمل العالمیة الخاصة باللقاحات خطة 6-2
 

 142/35م تالوثیقة 
 
 تقاریر الهیئات االستشاریة 6-3

 الدراسة ومجموعات الخبراء لجان •
 

 1إضافة  142/36م ت و 142/36م ت تانالوثیق
 

 استئصال شلل األطفال 6-4
 

 142/37م تالوثیقة 
 
 اختتام الدورة -7
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