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  ١٢,٣٠-٩,٠٠الساعة   ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٢٩ ،جمعةال

  ١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة   
  

  :ات أخرىاجتماع
  

المــدير العــام لمنظمــة  عــن عمليــة انتخــابجلســة إحاطــة 
  الصحة العالمية

  ١٤,١٥-١٣,١٥الساعة المجلس التنفيذي قاعة  

      اجتماعات غير رسمية:

غيــــر رســــمي لمناقشــــة استصــــدار مشــــروع قــــرار اجتمــــاع 
خطــــــة العمــــــل العالميــــــة : ٢-٦بموجــــــب البنــــــد الفرعــــــي 

فــي إطــار اســتجابة  للمنظمــة لتعزيــز دور النظــام الصــحي
للعنـــف بـــين األفـــراد،  للتصـــدي القطاعـــاتوطنيـــة متعـــددة 

(الوثيقــة  ضــد النســاء والفتيــات وضــد األطفــال وخصوصــاً 
 )٢مؤتمر/ /١٣٨ت م

  ١١,٠٠-٩,٣٠الساعة   Dالقاعة   

مشــــروع قــــرار استصــــدار رســــمي لمناقشــــة اجتمــــاع غيــــر 
دور قطـاع الصــحة المتعلــق : ٦-٧بموجـب البنــد الفرعــي 

للمــواد الكيميائيــة مــن بــالنهج االســتراتيجي لــإلدارة الدوليــة 
 ومـــــا بعـــــده ٢٠٢٠أجـــــل تحقيـــــق الهـــــدف المنشـــــود لعـــــام 

  )٧مؤتمر/ /١٣٨ت م(الوثيقة 

  ١٤,١٥-١٢,٤٥الساعة  Cالقاعة   

  برنامج العمل  
  
  

  جدول األعمال بنود
  

  (تابع) النظم الصحية  -١٠
  

 والملكيـة واالبتكـار العموميـة الصـحة العـالميتين بشـأن العمل التقييم الشامل لالستراتيجية وخطة  ٢-١٠
  الفكرية: أحدث المعلومات عن التقدم الُمحرز

  
  ١إضافة  ١٣٨/٣٨م تو ١٣٨/٣٨م تالوثيقتان 

 – فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامــل المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق البحـــث والتطـــويرمتابعــة تقريـــر   ٣-١٠
  التخطيط لعقد اجتماع مفتوح العضوية للدول األعضاء لمناقشة التقدم الُمحرز

  
  ١٣٨/٣٩م تالوثيقة 
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   المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة/ المزورة/ النوعية المتدنية الطبية المنتجات  ٤-١٠
  

  ١٣٨/٤٠م تالوثيقة 
  

  األطفال وٕامكانية إتاحتهامعالجة حاالت نقص األدوية عالميًا، ومأمونية أدوية   ٥-١٠
  

  ١تنقيح  ٣/ مؤتمر/١٣٨م تو ١٣٨/٤١م ت الوثيقتان

  الشؤون اإلدارية والقانونية  -١٢
  

  عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ٣-١٢
  

  ١٣٨/٤٦م تالوثيقة 
  
  األمراض غير السارية  -٦

  
  وصغار األطفال والرّضعتغذية األمهات   ١-٦

  
  ١إضافة  ١٣٨/٨م تو ١٣٨/٨م ت تانالوثيق

  
  مسودة خطة العمل العالمية بشأن العنف  ٢-٦

  
  ٢/ مؤتمر/١٣٨م تو ١إضافة  ١٣٨/٩ت  مو ١٣٨/٩م تالوثائق 

  ١إضافة  ٢/ مؤتمر/١٣٨م تو

غيـر السـارية ومكافحتهـا: االسـتجابة للتكليفـات المحـددة مـن أجـل التحضـير  األمـراض من الوقاية  ٣-٦
 األمـــراض مـــن الوقايـــة بشـــأن المتحـــدة لألمـــم العامـــة للجمعيـــة المســـتوى الرفيـــع لالجتمـــاع الثالـــث

  ٢٠١٨ومكافحتها في عام ) السارية غير( المعدية غير
  

  ١إضافة  ١٣٨/١٠م تو ١٣٨/١٠م تالوثيقتان 
  

 االســتثنائية الــدورة ســياق فــي ذلــك فــي بمــا يــة،العالم المخــدرات مشــكلةل الُبعــد الصــحي العمــومي  ٤-٦
  ٢٠١٦ عاممقّرر عقدها في ال العالمية المخدرات مشكلة بشأن المتحدة لألمم العامة للجمعية

  
  ١٣٨/١١م تالوثيقة 

  
للتحـــــــديات الماثلـــــــة أمـــــــام عقـــــــد األمـــــــم المتحـــــــدة للعمـــــــل مـــــــن أجـــــــل الســـــــالمة علـــــــى التصـــــــدي   ٥-٦

العــالمي الثــاني الرفيــع المســتوى بشــأن الســالمة علــى  ): حصــيلة المــؤتمر٢٠٢٠-٢٠١١( الطــرق
  آن األوان لتحقيق النتائج – الطرق

  
  ١إضافة  ٤/ مؤتمر/١٣٨م تو ٤/ مؤتمر/١٣٨ت  مو ١٣٨/١٢م تالوثائق 
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  وٕاذا سمح الوقت
  

  الشؤون المالية  -١١
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦تمويل الميزانية البرمجية   ١-١١
  

  ١٣٨/٤٢م تالوثيقة 
  

  جدول تقدير االشتراكات  ٢-١١
  

  ١إضافة  ١٣٨/٤٣م تو ١٣٨/٤٣م ت تانالوثيق
  

  ] ذفحُ [   ٣-١١
  

  الشؤون اإلدارية والقانونية  -١٢
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦التقييم: أحدث المعلومات وخطة العمل المقترحة للفترة   ١-١٢
  

  ١٣٨/٤٤م تالوثيقة 
  

  جنيف مباني تجديد استراتيجية عن المعلومات أحدث: العقارات  ٢-١٢
  

  ١٣٨/٤٥م تالوثيقة 
  

  الشراكات الصحية الُمستضافة  ٤-١٢
  

  ٢إضافة  ١٣٨/٤٧م تو ١إضافة  ١٣٨/٤٧م تو ١٣٨/٤٧م ت ائقالوث
  

  شؤون العاملين  -١٣
  

  العالمية الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل بيان  ٤-١٣
  

  ١/ معلومات/١٣٨م تالوثيقة 
  

  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ١-١٣
  

  ١إضافة  ١٣٨/٥١م تو ١٣٨/٥١م تالوثيقتان 
  

  المدنية الدوليةتقرير لجنة الخدمة   ٢-١٣
  

  ١٣٨/٥٢م تالوثيقة 
  

  الموظفين والئحة للموظفين األساسي النظام تعديالت  ٣-١٣
  

  ١إضافة  ١٣٨/٥٤م ت و ١٣٨/٥٤م تالوثيقتان 

=     =     =  


