
    
  ٣متنوعات/ /١٤٠م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠١٧ فبراير/ شباط ١٣  بعد المائة األربعونالدورة 
  EB140/DIV./3    

  
  
      القراراتو المقررات اإلجرائية قائمة   

  المقررات اإلجرائية  :أوالً 
  
  

أســاس التصــويت  االنتخــاب فــي المجلــس التنفيــذي علــى المــدير العــام: خيــارات إجــراءمنصــب   )١(١٤٠م ت
  الورقي

  
أســاس التصــويت  االنتخــاب فــي جمعيــة الصــحة علــى منصــب المــدير العــام: خيــارات إجــراء  )٢(١٤٠م ت

  الورقي
  

 بالعمالـة المعنية المستوى الرفيعة المتحدة األمم هيئة مضامين وتنفيذ الصحية البشرية الموارد  )٣(١٤٠م ت
  االقتصادي والنمو الصحة مجال في

  
  شلل األطفال  )٤(١٤٠م ت
  

والتوصـل إلـى  لتبـادل فيروسـات األنفلـونزا األنفلـونزا الجائحـة لمواجهة اإلطار الخاص بالتأهب  )٥(١٤٠م ت
  اللقاحات والفوائد األخرى

  
المغشوشــة التوســيم/  النوعيــة/ المــزورة/الطبيــة المتدنيــة  الــدول األعضــاء بشــأن المنتجــاتآليــة   )٦(١٤٠م ت

  المغشوشة/ المزيفة
  

  مسّودة خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرف  )٧(١٤٠م ت
  

 وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة لالســتراتيجيةاالســتعراض البرمجــي الشــامل   )٨(١٤٠م ت
  واالبتكار والملكية الفكرية

  
  تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين  )٩(١٤٠م ت
  

  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  )١٠(١٤٠م ت
  

  توفيق شوشة جائزة مؤسسة الدكتور علي  )١١(١٤٠م ت
  

  جائزة ساساكاوا للصحة  )١٢(١٤٠م ت
  



   EB140/DIV./3    ٣/ متنوعات/١٤٠م ت

2 

  جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  )١٣(١٤٠م ت
  

  التذكارية للصحة العمومية ووك –جائزة الدكتور لي جونغ   )١٤(١٤٠م ت
  

  السبعين جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية  )١٥(١٤٠م ت
  

  الحادية واألربعين بعد المائة  موعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي  )١٦(١٤٠م ت
  
  

  راراتـــالق :ثانياً 

  
  تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط  ١ق١٤٠ت م
  
  اإلعراب عن التقدير للمدير اإلقليمي لشرق المتوسط الذي انتهت مدة واليته  ٢ق١٤٠ت م
  
  الترشيح لمنصب المدير العام  ٣ق١٤٠ت م
  
  منصب المدير العام: مسودة العقد  ٤ق١٤٠ت م
  
  تحسين الوقاية من اإلنتان وتشخيصه وتدبيره العالجي  ٥ق١٤٠ت م
  
  ٢٠١٩-٢٠١٨جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٦ق١٤٠ت م
  
التحضـــير لالجتمـــاع الثالـــث الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر   ٧ق١٤٠ت م

  ٢٠١٨الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام 
  
التصــديق علــى تعــديالت الئحــة المــوظفين: مجموعــة منقحــة مــن عناصــر األجــر واالســتحقاقات   ٨ق١٤٠ت م

  الموظفين المتصلة بها ومرتبات
  
  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  ٩ق١٤٠ت م
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