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  تعزيز الصحة طيلة العمر  -٨
  
  اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحةرصد بلوغ األهداف   ١-٨
  
اتبـــاع نهـــج يمتـــد طيلـــة العمـــر للتمتـــع بالصـــحة فـــي مرحلـــة العمـــل المتعـــدد القطاعـــات مـــن أجـــل   ٢-٨

  الشيخوخة
  
١  ٣-٨  
  

  الُنظم الصحية  -٩
  
  لطب التقليدي (الشعبي) ا  ١-٩
  
  المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة  ٢-٩
  
  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير  ٣-٩
  
  لملطفة كعنصر من عناصر العالج المتكامل طيلة العمرتعزيز الرعاية ا  ٤-٩
  

  التأهب والترصد واالستجابة  -١٠
  

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١-١٠
  

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

  فيروس الجدرياستئصال الجدري: تدمير مخزونات   ٣-١٠
  

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

                                                           
  ) حذف بند من جدول األعمال١(١٣٣م ت    ١

  قّرر المجلس التنفيذي ما يلي:

  من جدول أعماله المؤقت؛ ٣-٦أن يحذف البند   )١(

رســمية مــع الــدول األعضــاء مــن جميــع األقــاليم بقصــد التوصــل أن يطلـب مــن المــدير العــام أن يعقــد مشــاورات غيــر   )٢(
  إلى توافق في اآلراء حول عنوان ذلك البند ومضمونه؛

أن ُيـدرج بنــدًا غيــر معنــون فــي مســودة جــدول األعمــال المؤقــت لــدورة المجلــس التنفيــذي الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة   )٣(
الفهـــم القائـــل إن عنـــوان البنـــد ومضـــمونه النهـــائيين سيجســـدان حصـــيلة  وحاشــية تشـــير إلـــى هـــذا المقـــرر اإلجرائـــي، بنـــاًء علـــى

  المشاورات غير الرسمية التي يعقدها المدير العام.
  

 )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٩(الجلسة الثانية، 
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  التهاب الكبد  ٥-١٠
  

  مقاومة مضادات الميكروبات  ٦-١٠
  

  والقانونيةوالمالية  الشؤون اإلدارية  -١١
  

  التقييم  ١-١١
  

  عديالت الالئحة المالية والنظام الماليت  ٢-١١
  

  المخطط العام لتجديد المباني  ٣-١١
  

  تجديد مباني جنيفالعقارات: تحديث للمعلومات عن استراتيجية   •
  

  الشراكات الصحية المستضافة  ٤-١١
  

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

  تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٦-١١
  

  اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  •
  

  لمؤسسات والجوائزا  •
  

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

  
  شؤون العاملين  -١٢

  
  لجنوب شرق آسياتعيين المدير اإلقليمي   ١-١٢
  

  تعيين المدير اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ  ٢-١٢
  

  الموارد البشرية  ٣-١٢
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٤-١٢
  

  [ إن وجدت ] تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٥-١٢
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٦-١٢
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  مسائل للعلم  -١٣
  

  الهيئات االستشاريةتقارير   ١-١٣
  

  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  •
  

  التقارير المرحلية  ٢-١٣
  

  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:

  
  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

  
 العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشـأن الصـحة  طاء:

  )١٦-٦٢ع  ص  ج(القرار 
  

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

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

  استراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن البحوث من أجل الصحة  الم:
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  ستجابةالتأهب والترصد واال
  

 مجــال فــي الصــحة، مجموعــة قائــد بصــفتها ودورهــا ،العالميــة الصــحة منظمــة اســتجابة  ميم:
  )٢٠-٦٥ع  ص  ج(القرار  اإلنسانية الطوارئ في المتنامية الصحية الطلبات تلبية

  
  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية

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

  
  اختتام أعمال الدورة  -١٤

  
  
  

=     =     =  


