
  ٢متنوعات/ /١٤٢م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٩  بعد المائة األربعونالثانية و الدورة 
     EB142/DIV./2  المؤقت من جدول األعمال ١البند 

  
  
  

 الجدول الزمني اليومي المبدئي
  
  
  

  اجتماعات ُأخرى   ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير 
      ٢٢االثنين 
  ١٢,٣٠–٩,٣٠الساعة 

  و
  ١٧,٣٠–١٤,٣٠الساعة 

 واعتماد جدول األعمال افتتاح الدورة  ١البند 

  حوار مع المدير العام  ٢البند 
  المسائل االستراتيجية ذات األولوية  ٣البند 
مســــــــــــودة برنــــــــــــامج العمــــــــــــل العــــــــــــام الثالــــــــــــث   ١-٣البند 

  ٢٠٢٣-٢٠١٩ عشر
 إصالح المنظمة  ٢-٣البند 

  

  ٢٣الثالثاء 
  ١٢,٣٠–٩,٠٠ الساعة

  و
  ١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة 

  
  
  
  
  
  

   ١اجتماع مفتوح
الشــؤون اإلداريــة والتنظيميــة ومســائل تصــريف   ٥البند 

 الشؤون األخرى

  تعيين المدير اإلقليمي لألمريكتين  ٨-٥البند 

  علنية جلسة ذلك تلي
  (تابع) تعيين المدير اإلقليمي لألمريكتين  ٨-٥البند 
 تابع)المسائل االستراتيجية ذات األولوية (  ٣البند 

التأهـــــــب واالســـــــتجابة فـــــــي مجـــــــال الصـــــــحة   ٣-٣البند 
  العمومية

  تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال  ٤-٣البند 
  الصحة والبيئة وتغير المناخ  ٥-٣البند 

  
  

                                                           
  يقتصر الحضور على أعضاء المجلس والدول األعضاء غير الممثلة في المجلس والدول األعضاء المنتسبة واألمانة.   ١
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  اجتماعات ُأخرى   ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير 
  (تابع) ٢٣الثالثاء 
  ١٧,٣٠الساعة 

   
ــــــائزين  ــــــار الف ــــــة اختي هيئ
بجــــائزة مؤسســــة إحســــان 
  دغرمجي لصحة األسرة

ــــــائزين  ــــــار الف ــــــة اختي هيئ
جـــــــــائزة ســـــــــمو الشـــــــــيخ ب

صـــــباح األحمـــــد الجـــــابر 
الصـــــــباح للبحـــــــوث فـــــــي 
مجــالي الرعايــة الصــحية 
  للمسنين وتعزيز الصحة

ـــــــــائزين  ـــــــــار الف ـــــــــة اختي هيئ
بجائزة مؤسسة الدكتور لي 

  ووك التذكارية -جونغ 
  ٢٤األربعاء 

  
    

  ١٢,٣٠-٩,٠٠الساعة 
  و

  ١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة 

 تابع)المسائل االستراتيجية ذات األولوية (  ٣البند 

 النقص العالمي في األدويـة واللقاحـاتمعالجة   ٦-٣البند 
  وٕاتاحتها

ن بشــــأن الســــتراتيجية وخطــــة العمــــل العالميتــــاا  ٧-٣البند 
  الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

لالجتمــــاع الثالــــث الرفيــــع المســــتوى  التحضــــير  ٨-٣البند 
الوقايـة مـن األمـراض ب المعنـي للجمعية العامـة

الســــــارية) ومكافحتهــــــا،  غيــــــر المعديــــــة (غيــــــر
  ٢٠١٨المقرر عقده في عام 

التحضــير لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة   ٩-٣البند 
  العامة لألمم المتحدة المعني بإنهاء السل

  األخرىالمسائل التقنية   ٤البند 
  العبء العالمي للدغ الثعابين  ١-٤البند 
 النشاط البدني من أجل الصحة  ٢-٤البند 

  

ـــــــــائزين     ١٧,٣٠الساعة  ـــــــــار الف ـــــــــة اختي هيئ
  بجائزة ساساكاوا للصحة

هيئة اختيار الفائزين 
بجائزة مؤسسة اإلمارات 

  العربية
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  اجتماعات ُأخرى   ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير 
  ٢٥الخميس 

  
  ١٢,٣٠–٩,٠٠الساعة 

  و
  ١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة 

  

  

  (تابع) المسائل التقنية األخرى  ٤البند 
  

العالميـــــة بشـــــأن صـــــحة المـــــرأة االســـــتراتيجية   ٣-٤البند 
النمـــاء ): ٢٠٣٠-٢٠١٦والطفـــل والمراهـــق (

  في مرحلة الطفولة المبكرة
  المحمولة في مجال الصحة التكنولوجيات  ٤-٤البند 
  تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة  ٥-٤البند 
  والرضع وصغار األطفالاألمهات تغذية   ٦-٤البند 

ــــة خطــــة   • ــــذ الشــــاملة الخاصــــة بتغذي التنفي
: األمهــــــات والرّضــــــع وصــــــغار األطفــــــال

  تقرير ثنائي السنوات
الحمايــة مــن تضــارب المصــالح المحتمــل   •

  في برامج التغذية
اإلدارية والتنظيمية ومسائل تصـريف الشؤون   ٥البند 

  (تابع) الشؤون األخرى
بالتأهــــــب لمواجهــــــة األنفلــــــونزا اإلطــــــار الخــــــاص   ١-٥البند 

الجائحة لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلـى 
  اللقاحات والفوائد األخرى

تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة   ٢-٥البند 
  للمجلس التنفيذي

  

  ٢٦الجمعة 
  

  ١٢,٣٠-٩,٠٠الساعة 
  و

  ١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة 
  
  
  
  

  
  

اإلدارية والتنظيمية ومسائل تصـريف الشؤون   ٥البند 
  (تابع) الشؤون األخرى

  ١مفتوحاجتماع 
عمليـــة انتخـــاب المـــدير العـــام لمنظمـــة تقيـــيم   ٣-٥البند 

  الصحة العالمية
  ذلك جلسة علنية:يلي 
التقيـــــيم: أحـــــدث المعلومـــــات وخطـــــة العمـــــل   ٤-٥البند 

  ٢٠١٩-٢٠١٨المقترحة 

  

                                                           
  يقتصر الحضور على أعضاء المجلس والدول األعضاء غير الممثلة في المجلس والدول األعضاء المنتسبة واألمانة.   ١
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  اجتماعات ُأخرى   ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير 
  مع الجهات الفاعلة غير الدولالمشاركة   ٥-٥البند   (تابع) ٢٦الجمعة 

  لجان المجلس التنفيذيتقارير   ٦-٥البند 
  المؤسسات والجوائز  •

  االجتماعات المقبلة لألجهزة الرئاسية  ٧-٥البند 
جدول األعمـال المؤقـت لجمعيـة الصـحة   •

  العالمية الحادية والسبعين
دورة المجلـــــــــس مكـــــــــان وموعـــــــــد انعقـــــــــاد   •

  ة واألربعين بعد المائةلثالتنفيذي الثا
 الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل بيان  ٩-٥البند 

  وتقرير أمين المظالم العالمية
 منظمـــــة مـــــوظفي جمعيـــــات ممثـــــل بيـــــان  •

  العالمية الصحة
  تقرير أمين المظالم  •

 والئحــة للمــوظفين األساســي النظــام تعــديالت  ١٠-٥البند 
       الموظفين

    ٢٧ السبت
  ١٢,٣٠–٩,٠٠الساعة 

  و
  ١٧,٣٠–١٤,٣٠الساعة 

  
  مسائل للعلم  ٦البند 
  اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذيتقرير   ١-٦البند 
  العمل العالمية الخاصة باللقاحات خطة  ٢-٦البند 
  تقارير الهيئات االستشارية  ٣-٦البند 

  الدراسة ومجموعات الخبراء لجان  •
  استئصال شلل األطفال  ٤-٦البند 
  اختتام الدورة  ٧البند 

  

 
  

=     =     = 


