
  ٢/متنوعات /١٣٦م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٤ ديسمبراألول/  كانون ١٢  بعد المائة الثالثونو  السادسةالدورة 
    EB136/DIV./2  من جدول األعمال المؤقت ١البند 

  
  
        المبدئياليومي الجدول الزمني  

كانون الثاني/ 
  ٢٠١٥ يناير

  اجتماعات أخرى    
        ٢٦، االثنين

١٢‚٣٠-٩‚٣٠  
  و

١٧‚٣٠-١٤‚٣٠  
  

   الدورة واعتماد جدول األعمال افتتاح ١البند 
   تقرير المدير العام  ٢البند 
تقريـــــر لجنـــــة البرنـــــامج والميزانيـــــة واإلدارة التابعـــــة  ٣البند 

 للمجلس التنفيذي
  

   اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي تقارير اللجان ٤البند   
    األمراض السارية  ٩البند   
المالريــــا: مســــّودة االســــتراتيجية التقنيــــة العالميــــة:   ١-٩البند   

  ٢٠١٥بعد عام  ما
  

    الوقاية من حمى الضنك ومكافحتها  ٢-٩البند   
    خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ٣-٩البند   
    ٢٠١٤فاشية مرض فيروس اإليبوال في عام   ٤-٩البند   

       ٢٧ الثالثاء،
١٢‚٣٠-٩‚٠٠  
  و

١٧‚٣٠-١٤‚٣٠  

    شؤون العاملين  ١٤البند 
    تعيين المدير اإلقليمي ألفريقيا  ١-١٤البند 
    تعيين المدير اإلقليمي ألوروبا  ٢-١٤البند 

    إصالح منظمة الصحة العالمية  ٥البند   
    المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدولإطار   ١-٥البند   
    أسلوب عمل األجهزة الرئاسية  ٢-٥البند   
    نبذة عن تنفيذ عملية اإلصالح  ٣-٥البند   

ــــــة       ١٧,٣٠ اللجنــــــة الدائمــــــة المعني
ــــــــــــــــــــر  بالمنظمــــــــــــــــــــات غي

  الحكومية
هيئـــــــة اختيـــــــار الفـــــــائزين       

بجـــائزة مؤسســـة اإلمـــارات 
  العربية المتحدة للصحة

الفـــــــائزين هيئـــــــة اختيـــــــار 
بجـــــــــــائزة الـــــــــــدكتور لـــــــــــي 

  ووك التذكارية-جونغ
هيئـــــــة اختيـــــــار الفـــــــائزين       

  بجائزة ساساكاوا للصحة
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كانون الثاني/ 
  ٢٠١٥ يناير

  اجتماعات أخرى    
         ٢٨األربعاء،
    شؤون البرنامج والميزانية   ١١البند   ١٢,٣٠-٩,٠٠

  و
١٧,٣٠-١٤,٣٠  

ــــة   ١-١١البند  ــــل الميزاني ــــذ وتموي أحــــدث المعلومــــات عــــن تنفي
  ٢٠١٥-٢٠١٤البرمجية 

  

    ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية المقترحة   ٢-١١البند 
    التخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية  ٣-١١البند   
    التأهب والترصد واالستجابة  ٨البند   
    مقاومة مضادات الميكروبات  ١-٨البند   
    شلل األطفال  ٢-٨البند   
    )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ٣-٨البند   

هيئـــة اختيـــار الحاصـــلين       ١٧,٣٠
علــــــــى منحــــــــة مؤسســــــــة 

  جاك باريزو
ــــــة ــــــار هيئ ــــــائزين اختي  الف

 دولــــــــة مؤسســـــــة بجـــــــائزة
   الصحة لتعزيز الكويت

        ٢٩، الخميس
    الُنظم الصحية  ١٠البند   ١٢,٣٠-٩,٠٠

  و
١٧,٣٠-١٤,٣٠  

تعزيـــــــز الرعايـــــــة الجراحيـــــــة الطارئـــــــة واألساســـــــية   ١-١٠البند 
والتخــدير كعنصــر مــن عناصــر التغطيــة الصــحية 

  الشاملة

  

مدونـــة المنظمـــة العالميـــة لقواعـــد الممارســـة بشـــأن   ٢-١٠البند 
  توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي

  

ــــــة/ المــــــزورة/   ٣-١٠البند    ــــــة النوعي ــــــة المتدني المنتجــــــات الطبي
  المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة

  

متابعـــة تقريـــر فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل   ٤-١٠البند   
  المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير

  

االســـــــتراتيجية وخطـــــــة العمـــــــل العالميتـــــــان بشـــــــأن   ٥-١٠البند   
  الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  

منتجــات الــدم والمنتجــات الطبيــة األخــرى البشــرية   ٦-١٠البند   
  المنشأ

  

    (إذا سمح الوقت) تعزيز الصحة طيلة العمر  ٧البند   
رصــــد بلــــوغ األهــــداف اإلنمائيــــة لأللفيــــة المتعلقــــة   ١-٧البند   

  بالصحة
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كانون الثاني/ 
  ٢٠١٥ يناير

  اجتماعات أخرى    
  ٢٩ ،الخميس

  (تابع)
  الصحة والبيئة   ٢-٧البند 

  التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحة  •
ـــــاخ والصـــــحة: حصـــــيلة مـــــؤتمر منظمـــــة   • المن

  الصحة العالمية بشأن الصحة والمناخ

  

    المراهقين صحة  ٣-٧البند   
 ومنهـــاج إعـــالنعامـــًا علـــى  ٢٠المـــرأة والصـــحة:   ٤-٧البند   

  بيجين عمل
  

         ٣٠الجمعة، 
    األمراض غير السارية  ٦البند    ١٢,٣٠-٩,٠٠

    حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية  ١-٦البند   و
الرّضـع وصـغار األطفـال: وضـع األمهات و تغذية   ٢-٦البند   ١٧,٣٠-١٤,٣٠

  مجموعة المؤشرات األساسية
  

لجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء الأحـــدث المعلومـــات عـــن   ٣-٦البند   
  على سمنة األطفال

  

االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة  متابعــة  ٤-٦البند   
بشــــــأن إجــــــراء  ٢٠١٤لألمــــــم المتحــــــدة فــــــي عــــــام 

اســـــتعراض وتقيـــــيم شـــــاملين للتقـــــدم المحـــــرز فـــــي 
الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السـارية) 

  ومكافحتها

  

    تقرير الحالة العالمي عن العنف والصحة  ٥-٦البند   
العــالمي للصــرع وضــرورة العمــل المنســق  العــبء  ٦-٦البند   

علــى المســتوى الُقطــري مــن أجــل التصــدي آلثــاره 
  الصحية واالجتماعية وآثاره على المعرفة العامة

  

        ٣١السبت، 
    الشؤون المالية  ١٢البند   ١٢,٣٠-٩,٠٠

    مسّودة االستراتيجية المالية للمنظمة  ١-١٢البند   
    ٢٠١٧-٢٠١٦االشتراكات للفترة جدول تقدير   ٢-١٢البند   
    الشؤون اإلدارية ومسائل تصريف الشؤون  ١٣البند   
    التقييم  ١-١٣البند   
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كانون الثاني/ 
  ٢٠١٥ يناير

  اجتماعات أخرى    
 ثنين،اال 
  شباط/ فبراير  ٢

      

    (تابع) شؤون العاملين  ١٤البند   ١٢,٣٠-٩,٠٠
  و

١٧,٣٠-١٤,٣٠  
بيـــــان ممثـــــل جمعيـــــات مـــــوظفي منظمـــــة الصـــــحة   ٣-١٤البند 

  العالمية
  

    أحدث المعلومات عن الموارد البشرية  ٤-١٤البند 
    تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٥-١٤البند   
تعــــــديالت النظــــــام األساســــــي للمــــــوظفين والئحــــــة   ٦-١٤البند   

  الموظفين
  

    (تابع) الشؤون اإلدارية ومسائل تصريف الشؤون  ١٣البند   
العقــــــارات: أحــــــدث المعلومــــــات عــــــن اســــــتراتيجية   ٢-١٣البند   

  تجديد مباني جنيف
  

  تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٣-١٣البند   
اللجنــــــة الدائمــــــة المعنيــــــة بالمنظمــــــات غيــــــر   •

  الحكومية

  

    المؤسسات والجوائز  •    
الثالثاء، 

  شباط/ فبراير  ٣
      

    (تابع) الشؤون اإلدارية ومسائل تصريف الشؤون  ١٣البند   ١٢,٣٠-٩,٠٠
  و

١٧,٣٠-١٤,٣٠  
األعمــال المؤقــت لجمعيــة الصــحة العالميــة  جــدول  ٤-١٣البند 

الثامنــــــة والســــــتين وموعــــــد ومكــــــان دورة المجلــــــس 
التنفيــــذي الســــابعة والثالثــــين بعــــد المائــــة ومســــّودة 

  جدول أعمالها المؤقت

  

    مسائل للعلم  ١٥البند 
  تقارير الهيئات االستشارية  ١-١٥البند   

  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  •
  

    اختتام الدورة  ١٦البند   
  
  

=     =     =  


