
   ١تنقيح  ٢متنوعات/ /١٣٨م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٦ يناير/ الثانيكانون  ١٨  بعد المائة والثالثون ةلثامناالدورة 
     EB138/DIV./2 Rev.1  المؤقت من جدول األعمال ١البند 

  
  
  

  المبدئي الجدول الزمني اليومي

  

  اجتماعات ُأخرى   ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير 
      ٢٥االثنين 
  افتتاح الدورة واعتماد جدول األعمال  ١البند   ١٢,٣٠–٩,٣٠الساعة 

  ةالعام ةتقرير المدير   ٢البند 
تقرير لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة   ٣البند 

  للمجلس التنفيذي
  اإلقليمية إلى المجلس التنفيذيتقرير اللجان   ٤البند 

  

  األمراض السارية  ٩البند   ١٧,٣٠–١٤,٣٠الساعة 
 ٢٠١٤فاشية مـرض فيـروس اإليبـوال فـي عـام   ١-٩البند 

والمسائل المطروحة: متابعة الدورة االستثنائية 
للمجلس التنفيذي بشـأن طارئـة اإليبـوال (القـرار 

EBSS3.R1 وجمعية الصحة العالمية الثامنة (
  ))١٠(٦٨ج ص عوالستين (المقرر اإلجرائي 

أحدث المعلومات عن فاشية مرض فيروس  •
واســـتجابة األمانـــة  ٢٠١٤اإليبـــوال فـــي عـــام 

  لسائر المسائل المطروحة
خيـــــــارات تعزيـــــــز تبـــــــادل المعلومـــــــات عـــــــن   •

منتجـــــــــات التشـــــــــخيص والوقايـــــــــة والعـــــــــالج 
تســهيل إتاحــة وتحســين قــدرة المنظمــة علـــى 

تلــك المنتجــات، بوســائل منهــا إنشــاء قاعــدة 
  بيانات عالميـة، ابتداًء من الحمى النزفية

  التأهب والترصد واالستجابة  ٨البند 
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١-٨البند 

 التقريـــــــــــر المرحلـــــــــــي عـــــــــــن عمـــــــــــل لجنـــــــــــة •
المعنيـــــة بـــــدور اللـــــوائح الصـــــحية  المراجعـــــة
اجهة فاشـية اإليبـوال ) في مو ٢٠٠٥الدولية (

  واالستجابة لها
اســـــــتجابة المنظمـــــــة فـــــــي الطـــــــوارئ الوخيمـــــــة   ٤-٨البند 

  الواسعة النطاق

  



    EB138/DIV./2 Rev.1     ١تنقيح  ٢متنوعات/ /١٣٨م ت

2 

  اجتماعات ُأخرى   ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير 
      ٢٦الثالثاء 
  إصالح منظمة الصحة العالمية  ٥البند   ١٢,٣٠–٩,٠٠ الساعة

  نبذة عن تنفيذ عملية اإلصالح  ١-٥البند 
عمليــة تشــاور الــدول األعضــاء بشــأن إصــالح   ٢-٥البند 

  الشؤونتصريف 
  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٣-٥البند 

  

  تعزيز الصحة طيلة العمر  ٧البند   ١٧,٣٠–١٤,٣٠الساعة 
رصد بلـوغ األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة المتعلقـة   ١-٧البند 

  بالصحة
الصــــــــــحة فــــــــــي خطــــــــــة التنميــــــــــة المســــــــــتدامة   ٢-٧البند 

  ٢٠٣٠ لعام

  
  
  

للتقدم في االستراتيجية العالمية الخطة العملية   ٣-٧البند   
  بشأن صحة األمهات واألطفال والمراهقين

العمل المتعدد القطاعـات مـن أجـل اتبـاع نهـج   ٤-٧البند 
يمتــد طيلــة العمــر للتمتــع بالصــحة فــي مرحلــة 
الشيخوخة: مسـّودة االسـتراتيجية وخطـة العمـل 

  العالميتين بشأن الشيخوخة والصحة
لتعزيــز  خارطـة طريـقمســّودة الصـحة والبيئـة:   ٥-٧البند 

االستجابة العالمية آلثـار تلـوث الهـواء الضـارة 
  بالصحة

دور قطــاع الصــحة فــي اإلدارة الســليمة للمــواد   ٦-٧البند 
  الكيميائية

  

ــــــة     ١٧,٣٠الساعة  اللجنــــــة الدائمــــــة المعني
ــــــــــــــــــــر  بالمنظمــــــــــــــــــــات غي

  الحكومية
هيئـــــــة اختيـــــــار الفـــــــائزين 

جـــــــــــائزة ســـــــــــمو الشـــــــــــيخ ب
صــــــباح األحمــــــد الجــــــابر 
الصــــــــباح للبحــــــــوث فــــــــي 
مجـــالي الرعايـــة الصـــحية 
  للمسنين وتعزيز الصحة 

هيئـــــــة اختيـــــــار الفـــــــائزين 
بجـــائزة مؤسســـة اإلمـــارات 
  العربية المتحدة للصحة

هيئـــــــة اختيـــــــار الفـــــــائزين 
بجــائزة الــدكتور لــي جونــغ 

ووك التذكاريــة للصــحة  -
  العمومية
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  اجتماعات ُأخرى   ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير 
      ٢٧األربعاء 
  ١٢,٣٠-٩,٠٠الساعة 

  و
  ١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة 

  (تابع) التأهب والترصد واالستجابة  ٨البند 
التأهـــب لألنفلـــونزا الجائحـــة: تبـــادل فيروســـات   ٢-٨البند 

األنفلــــــونزا والتوصــــــل إلــــــى اللقاحــــــات والفوائــــــد 
  األخرى

استئصــال الجــدري: تــدمير مخزونــات فيــروس   ٣-٨البند 
  الجدري

  

العالميــة بشــأن مقاومــة مضــادات خطــة العمــل   ٥-٨البند   
  الميكروبات

  شلل األطفال   ٦-٨البند 
  تعزيز صحة المهاجرين  ٧-٨البند 

  

  األمراض السارية (تابع)  ٩البند   
مســــــــّودات االســــــــتراتيجيات العالميــــــــة لقطــــــــاع   ٢-٩البند 

  الصحة
 فيــــــــــــــروس العــــــــــــــوز المنــــــــــــــاعي البشــــــــــــــري، •

٢٠٢١-٢٠١٦  
  ٢٠٢١-٢٠١٦التهاب الكبد الفيروسي،  •
  ٢٠٢١-٢٠١٦المنقولة جنسيًا،  العدوى •

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ٣-٩البند 
  الورم الفطري  ٤-٩البند 

  

هيئة اختيار الفائزين     ١٧,٣٠الساعة 
  بجائزة ساساكاوا للصحة

هيئة اختيار الفائزين 
بجائزة مؤسسة إحسان 
  دغرمجي لصحة األسرة

  مقترح
  ٢١,٠٠ – ١٨,٠٠الساعة 
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  اجتماعات ُأخرى   ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير 
      ٢٨الخميس 
  الُنظم الصحية  ١٠البند   ١٢,٣٠ – ٩,٠٠الساعة 

  القوى العاملة والخدمات الصحية  ١-١٠البند 
مســــــّودة االســــــتراتيجية العالميــــــة بشــــــأن  •

المـــــــــوارد البشـــــــــرية الصـــــــــحية: القـــــــــوى 
  ٢٠٣٠ العاملة

التي إطار الخدمات الصحية المتكاملة  •
  على الناس تركز

وخطـــة العمـــل التقيـــيم الشـــامل لالســـتراتيجية   ٢-١٠البند 
العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكـار 
ــــة: أحــــدث المعلومــــات عــــن  ــــة الفكري والملكي

  التقدم الُمحرز
متابعـــــة تقريـــــر فريـــــق الخبـــــراء االستشـــــاريين   ٣-١٠البند 

العامــــــل المعنــــــي بتمويــــــل وتنســــــيق البحــــــث 
التخطـــيط لعقـــد اجتمـــاع مفتـــوح  –والتطـــوير 

  حرزللدول األعضاء لمناقشة التقدم المُ 
المنتجات الطبية المتدنيـة النوعيـة/ المـزورة/   ٤-١٠البند 

  المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
ــــــًا،   ٥-١٠البند  معالجــــــة حــــــاالت نقــــــص األدويــــــة عالمي

  ومأمونية أدوية األطفال وٕامكانية إتاحتها

  

  الشؤون اإلدارية والقانونية  ١٢البند   ١٤,٣٠الساعة 
المدير العام لمنظمة الصـحة عملية انتخاب   ٣-١٢البند 

  العالمية

  

  األمراض غير السارية  ٦البند   ١٧,٣٠الساعة 
  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال  ١-٦البند 
  مسّودة خطة العمل العالمية بشأن العنف  ٢-٦البند 
ـــــــــر الســـــــــارية   ٣-٦البند  ـــــــــة مـــــــــن األمـــــــــراض غي الوقاي

ومكافحتهــــا: االســــتجابة للتكليفــــات المحــــددة 
ل التحضـير لالجتمــاع الثالـث الرفيــع مـن أجــ

المســـــتوى للجمعيـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة 
بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة 

  ٢٠١٨(غير السارية) ومكافحتها في عام 
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  اجتماعات ُأخرى   ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير 
  ٢٨الخميس 

  (تابع)
 المخــــدرات مشــــكلةموميــــة لالع ةالصــــح عــــدبُ   ٤-٦البند 

ــــدورة ســــياق فــــي ذلــــك فــــي بمــــا يــــة،العالم  ال
 المتحـــدة لألمـــم العامـــة للجمعيـــة االســـتثنائية

مقـــــّرر ال العالميـــــة المخـــــدرات مشـــــكلة بشـــــأن
  ٢٠١٦ عامعقدها في 

التصـــــدي للتحـــــديات الماثلـــــة أمـــــام عقـــــد األمـــــم   ٥-٦البند 
للعمــل مــن أجــل الســالمة علــى الطــرق  المتحــدة

العـــــالمي  حصـــــيلة المـــــؤتمر): ٢٠٢٠-٢٠١١(
الثـــــاني الرفيـــــع المســـــتوى بشـــــأن الســـــالمة علـــــى 

  آن األوان لتحقيق النتائج – الطرق

  

  مقترح
  ٢١,٠٠ – ١٨,٠٠الساعة 

    

      ٢٩الجمعة 
  ١٢,٣٠ – ٩,٠٠الساعة 

  و
  ١٧,٣٠ – ١٤,٣٠الساعة 

  الشؤون المالية  ١١البند 
  ٢٠١٧-٢٠١٦تمويل الميزانية البرمجية   ١-١١البند 
  جدول تقدير االشتراكات  ٢-١١البند 
والنظام المالي [ الية تعديالت الالئحة الم  ٣-١١البند 

  إن وجدت ]
  الشؤون اإلدارية والقانونية (تابع)  ١٢البند 
التقييم: أحدث المعلومات وخطة العمل   ١-١٢البند 

  ٢٠١٧-٢٠١٦المقترحة للفترة 
العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية   ٢-١٢البند 

  تجديد مباني جنيف

  

  الشراكات الصحية الُمستضافة  ٤-١٢البند   
  شؤون العاملين  ١٣البند 
بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة   ٤-١٣البند 

  العالمية
  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ١-١٣البند 
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٢-١٣البند 
تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة   ٣-١٣البند 

  الموظفين [ إن وجدت ]
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  اجتماعات ُأخرى   ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير 
      ٣٠السبت 
  ١٢,٣٠ – ٩,٣٠الساعة 

  و
  ١٧,٣٠ – ١٤,٣٠الساعة 

  مسائل للعلم  ١٤البند 
  تقارير الهيئات االستشارية  ١-١٤البند 
  الشؤون اإلدارية والقانونية (تابع)  ١٢البند 
  تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٥-١٢البند 

اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غيـر  •
  الحكومية

  المؤسسات والجوائز •
جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة   ٦-١٢البند 

العالمية التاسعة والستين وموعد ومكان 
دورة المجلس التنفيذي التاسعة والثالثين 
  بعد المائة ومسّودة جدول أعمالها المؤقت

  

  
  

=     =     =  


