
  ٢متنوعات/ /١٤٦م ت  المجلس التنفيذي      
  ٢٠١٩كانون األول/ ديسمبر  ٢  بعد المائة األربعونو  السادسةالدورة 
    EB146/DIV./2  المؤقت من جدول األعمال ١البند 

  
  
  

  الزمني اليومي المبدئي الجدول
  
  

  اجتماعات ُأخرى    ٢٠٢٠فبراير  شباط/
   ٣االثنين 
  ١٢,٣٠–٩,٣٠الساعة 

  و
  ١٧,٣٠–١٤,٣٠الساعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  افتتاح أعمال الدورة   ١البند 
 اعتماد جدول األعمال  ٢البند 
  تقرير المدير العام  ٣البند 
تقرير لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التــابعــة   ٤البند 

  للمجلس التنفيذي
  تقرير اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي  ٥البند 

  
  اجتماع خاص

  شؤون العاملين  ٢٥البند 
  تعيين المدير اإلقليمي ألفريقيا   ١-٢٥البند 
  تعيين المدير اإلقليمي ألوروبا  ٢-٢٥البند 

  
  يليه اجتماع عام

  شؤون العاملين (تابع)  ٢٥البند 
  (تابع)تعيين المدير اإلقليمي ألفريقيا   ١-٢٥البند 
  (تابع)تعيين المدير اإلقليمي ألوروبا   ٢-٢٥البند 
  لجان المجلس التنفيذي  ٢٤البند 
   جائزة نيلسون مانديال لتعزيز الصحة  ٤-٢٤البند 

 
مليار شــــــــخص آخر من التغطية : اســــــــتفادة ١الركيزة 

 الصحية الشاملة

  الرعاية الصحية األولية  ٦البند 
ـــتوى للجمعية متابعة االجتماعات الرفيعة   ٧البند  ـــ ــ المسـ

ــائل المتعلقة  ــ ــ ـــأن المســ ــ العامة لألمم المتحدة بشـــ
  بالصحة

ـــاملة: التحرك معًا لبناء   ١-٧البند  ــ ــ ــحية الشــ ــ ــ التغطية الصـــ
  عالم أوفر صحة
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  اجتماعات ُأخرى    ٢٠٢٠فبراير  شباط/
   ٣االثنين
  (تابع)

  
١٧,٣٠  

  

   
  
  

هيئة اختيار الفائزين بجائزة 
ــان دغمرجي  ــ ـــة إحســ ـــســـ مؤســـ

  لصحة األسرة
الفائزين بجائزة هيئة اختيار 

  ساساكاوا للصحة
هيئة اختيار الفائزين بجائزة 
ــة اإلمارات العربية  ــ ـــ ــســـ ــ ـــ ــ مؤسـ

  المتحدة للصحة
  ٤الثالثاء 
  ١٢,٣٠–٩,٠٠ الساعة

  و
  ١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
كفــاءة المنظمــة وفــاعليتهــا في مجــال  : تعزيز٤الركيزة 

  تزويد البلدان بدعم أفضل
  الميزانية والمسائل المالية  ٢١البند 
  ٢٠٢١-٢٠٢٠الميزانية البرمجية   ١-٢١البند 
ـــة   ٢-٢١البند  ــ ــ ـــة البرمجيـ ـــ ــل الميزانيــ ــ   ٢٠١٩-٢٠١٨تمويــــ

ـــأن تمويــل الميزانيــة  ــ ــ ـــ ــ ــ وتنفيــذهــا، والتوقعــات بشــــ
  ٢٠٢١-٢٠٢٠  البرمجية

الالئحــة المــاليــة والنظــام المــالي [ إن تعــديالت   ٣-٢١البند 
  ُوِجدت ]

  تصريف الشؤونمسائل   ٢٢البند 
  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٢-٢٢البند 

  ــاركة مع الجهات ــ ــ ــ ـــ ــ ــ تقرير عن تنفيذ إطار المشـ
 الفاعلة غير الدول

  ــا ــدول التي تربطهــــ ــة غير الــــ ــاعلــــ ــ ــات الفــ ــ الجهــ
 عالقات رسمية بالمنظمة

  الشؤون اإلدارية  ٢٣البند 
ـــل   ١-٢٣البند  ـــ ــة العمــ ـــ ـــــات وخطـــ ــدث المعلومـــ ــ التقييم: أحــــ

  ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة  المقترحة
  صندوق البنية التحتيةأحدث المعلومات عن   ٣-٢٣البند 

  إدارة وتكنولوجيا المعلومات 
 استراتيجية تجديد مباني جنيف 

  (تابع) شؤون العاملين  ٢٥البند 
ــحة   ٣-٢٥البند  ــ ــ ـــ ـــ ــ بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصــ

  العالمية
  تقرير أمين المظالم  ٤-٢٥البند 
  المعلومات عن الموارد البشريةأحدث   ٥-٢٥البند 
ــــي للموظفين والئحة تعديالت   ٦-٢٥البند  ــ ـــ ـــاســ ـــ ــ النظام األســـ

  الموظفين
  تقرير اللجنة الدولية للخدمة المدنية  ٧-٢٥البند 
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  اجتماعات ُأخرى    ٢٠٢٠فبراير  شباط/
  ٤الثالثاء 

  (تابع)
١٧,٣٠  

    
  
  
  

هيئـــة اختيـــار الفـــائزين بجـــائزة 
 -مؤســـســـة الدكتور لي جونغ 

  ووك التذكارية
  

هيئـــة اختيـــار الفـــائزين بجـــائزة 
ســــــمو الشــــــيخ صــــــباح األحمد 
الجابر الصــــــــــباح للبحوث في 
مجــــالي الرعــــايــــة الصــــــــــــــــحيــــة 

  الصحة للمسنين وتعزيز
  ٥األربعاء 
  ١٢,٣٠–٩,٠٠ الساعة

  و
  ١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة 

  و
  ٢١,٠٠-١٨,٠٠الساعة 

  
  

مليار شــخص آخر من التغطية : اســتفادة ١الركيزة 
 (تابع) الصحية الشاملة

ــتوى للجمعية   ٧البند  ــ ـــ ــ ــ ـــ متابعة االجتماعات الرفيعة المســ
ــائل المتعلقة  ـــ ـــ ـــأن المســــ ـــ ــ ــ العامة لألمم المتحدة بشــ

  بالصحة (تابع)
ــياســـــي المنبثق عن االجتماع الرفيع   ٢-٧البند  اإلعالن الســـ

ــتوى الثالث للجمعية العامة المعني بالوقاية  ـــ المســ
ــاريــــة)  ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــة (غير الســـ ــديــ من األمراض غير الُمعــ

  ومكافحتها
  العمل العالمية الخاصة باللقاحاتخطة   ٨البند 
وتيرة التخّلص من ســــــــــــــرطان عنق تســــــــــــــريع   ٩البند 

الرحم بوصـــفه من مشـــاكل الصـــحة العمومية 
   العالمية

  إنهاء السل  ١٠البند 
  الصــرع  ١١البند 
خـــدمـــات رعـــايـــة صـــــــــــــــحـــة العيون المتكـــاملـــة   ١٢البند 

، بمــــا في ذلــــك العمى والمركزة على النــــاس
  الممكن توّقيهماوضعف البصر 

  أمراض المناطق المدارية الُمهملة  ١٣البند 
االســــــتراتيجية وخطة العمل العالميتان بشــــــأن   ١٤البند 

  الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  

هيئة اختيار الفائزين بجائزة    ١٧,٣٠
ــديال لتعزيز  ــ ــانــ ـــــون مــــ ــ ــ ـــ ـــ نيلسـ

  الصحة
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  اجتماعات ُأخرى    ٢٠٢٠فبراير  شباط/
    ٦الخميس 

  ١٢,٣٠-٩,٠٠الساعة 
  و

  ١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة 
  و 

  ٢١,٠٠-١٨,٠٠الساعة 
  

  
حماية مليار شــــــــخص آخر من الطوارئ : ٢الركيزة 

 الصحية على نحو أفضل
ـــــحة العمومية: التأهب لمواجهتها   ١٥البند  ـــ ــ ــ طوارئ الصــــ

  واالستجابة لها
ــتشــــارية في مجال   ١-١٥البند  ــتقلين االســ لجنة الخبراء المســ

ــة  ــ ــة للطوارئ المراقبــ ــ ـــامج المنظمــ ــة ببرنـــ ــ المعنيــ
  الصحية

  عمل المنظمة في مجال الطوارئ الصحية  ٢-١٥البند 
  التأهب لمواجهة األنفلونزا  ٣-١٥البند 
ــحـــة   ٤-١٥البند  ــ ـــ ــ ــ ـــ آثـــار تنفيـــذ بروتوكول نـــاغويـــا على الصــ

  العمومية
  الوقاية من الكوليرا ومكافحتها  ٥-١٥البند 
  شلل األطفال  ١٦البند 
  استئصال شلل األطفال  ١-١٦البند 
ــال   ٢-١٦البند  ــل األطفــ ـــلــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــال شــ تخطيط االنتقــــال في مجــ

  والمرحلة الالحقة لإلشهاد على استئصاله

  

  ٧الجمعة 
  

  ١٢:٣٠-٩:٠٠الساعة 
  و

-١٤:٣٠الساعة 
١٧:٣٠  

  
  
  
  
  

  
  

تمتُّع مليار شـــخص آخر بمزيد من الصـــحة : ٣الركيزة 
  والعافية

  الشيخوخةعقد التمتع بالصحة في مرحلة   ١٧البند 
  األطفالصغار تغذية األمهات والرضع و   ١٨البند 
    تسريع الجهود في مجال السالمة الغذائية  ١٩البند 

كفــاءة المنظمــة وفــاعليتهــا في مجــال  : تعزيز٤الركيزة 
  تزويد البلدان بدعم أفضل (تابع)

ــتراتيجيــة   ٢٠البند  ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــودة االســ ـــ ــ ــ ـــ البيــانــات واالبتكــار: مســـ
  لمية بشأن الصحة الرقميةاالع

  مسائل تصريف الشؤون (تابع)  ٢٢البند 
  إصالح منظمة الصحة العالمية  ١-٢٢البند 
  أيام الصحة العالمية  ٣-٢٢البند 
ــة   ٤-٢٢البند  ــحــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــة الصــ ــال المؤقــــت لجمعيــ ــدول األعمــ جــ

ــبعين وموعد  ــ ــ ومكان انعقاد العالمية الثالثة والســ
ــابعة واألربعين بعد  ــ ــ ــ دورة المجلس التنفيذي الســــ

  المائة
  (تابع) ؤون اإلداريةالش  ٢٣البند 
ــام لمنظ  ٢-٢٣البند  ــ ــدير العـ ــ ـــاب المـ ــة انتخــ ــ ــة تقييم عمليـ ــ مـ

 العالميةالصحة 
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  اجتماعات ُأخرى    ٢٠٢٠فبراير  شباط/
    ٨السبت 
  ١٢,٣٠–٩,٠٠الساعة 

  و
  ١٧,٣٠–١٤,٣٠الساعة 

  
 (تابع) لجان المجلس التنفيذي  ٢٤البند 
ـــوي  ١-٢٤البند  ــارية ة عضــ ـــتشـــ ــتقلين االســ لجنة الخبراء المســـ

  في مجال المراقبة
  المشاركة في لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة  ٢-٢٤البند 
ـــــات الجوائز وهيئــات اختيــار   ٣-٢٤البند  ــ ــ ـــ ــ ــ ــســ ــ ـــ ــ ــ ـــ لجــان مؤســ

  الفائزين بها
  مسائل للعلم  ٢٦البند 
  تقارير الهيئات االستشارية  ١-٢٦البند 

 لجان الخبراء ومجموعات الدراسة 
  اختتام الدورة  ٢٧البند 

  

 
  

=     =     = 


