
  ٢متنوعات/ /١٤٠م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٦ ديسمبر/ كانون األول ١٢  بعد المائة األربعونالدورة 
     EB140/DIV./2  المؤقت من جدول األعمال ١البند 

  
  
  

 الجدول الزمني اليومي المبدئي
  
  

  اجتماعات ُأخرى   ٢٠١٧يناير  كانون الثاني/
      ٢٣االثنين 
 افتتاح الدورة  ١البند   ١٢,٣٠–٩,٣٠الساعة 

  اعتماد جدول األعمال  ٢البند 
  تقرير المدير العام  ٣البند 
لميزانيــة واإلدارة التابعــة تقريــر لجنــة البرنــامج وا  ٥البند 

  للمجلس التنفيذي
 التنفيذيتقرير اللجان اإلقليمية إلى المجلس   ٦البند 

  

  منصب المدير العام  ٤البند   ١٧,٣٠–١٤,٣٠الساعة 
خيـــــــــارات إجـــــــــراء االنتخـــــــــاب علـــــــــى أســـــــــاس   ٣-٤البند 

  التصويت الورقي
  التأهب والترصد واالستجابة  ٧البند 
  الطوارئ الصحية  ١-٧البند 

  اســــتجابة المنظمــــة فــــي الطــــوارئ الوخيمــــة
 الواسعة النطاق

 لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة  
  ــــاألمراض ــــق ب البحــــث والتطــــوير فيمــــا يتعل

 الوبائية المحتملة

 فـي الطـوارئ  تنسيق القوى العاملة الصحية
 ذات العواقب الصحية

 مقاومة مضادات الميكروبات  ٢-٧البند 

  

  ٢٤الثالثاء 
  ١٢,٣٠–٩,٠٠ الساعة

  و
  ١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة 

  
 مفتوحاجتماع 

  

 تابع)منصب المدير العام (  ٤البند 

  ترشيح المرشحين  ١-٤
  مسودة العقد  ٢-٤
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  اجتماعات ُأخرى   ٢٠١٧يناير  كانون الثاني/
  ٢٤الثالثاء 

  (تابع)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٧,٣٠الساعة 
  
  
  

  شؤون الموظفين  ١٥البند 
  تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط  ١-١٥البند 
  علنية جلسة ذلك تلي

  يين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط (تابع)تع  ١-١٥البند 
  تابع)( ترشيح المرشحين  ١-٤البند 
 تابع)التأهب والترصد واالستجابة (  ٧البند 

  شلل األطفال  ٣-٧البند 
  )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح تنفيذ  ٤-٧ البند

 مسودة خطة التنفيذ العالمية •

اآلثار الصحية العموميـة المترتبـة علـى  •
  تنفيذ بروتوكول ناغويا

استعراض اإلطـار الخـاص بالتأهـب لمواجهـة   ٥-٧البند 
 الجائحةاألنفلونزا 

  
  
  

  
 

 

ـــــــــائزين  ـــــــــار الف ـــــــــة اختي هيئ
بجائزة مؤسسة الدكتور لي 

  ووك التذكارية -جونغ 
ـــــــــائزين  ـــــــــار الف ـــــــــة اختي هيئ

  بجائزة ساساكاوا للصحة
ـــــــــائزين  ـــــــــار الف ـــــــــة اختي هيئ
بجــــائزة مؤسســــة اإلمــــارات 

  العربية
    ٢٥األربعاء 

    

  ١٣,٠٠-٩,٠٠الساعة 
  و

  ١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة 

  اجتماع مفتوح
  تابع)( منصب المدير العام  ٤البند 
  تابع)( ترشيح المرشحين  ١-٤البند 

  إجراء مقابالت مع المرشحين  •
التصويت بخصوص األشخاص المقترح   •

 ترشيحهم

  

  
  
  
  

  ٢١,٠٠–١٨,٠٠الساعة 

  
  علنية جلسة ذلك تلي

 تابع)منصب المدير العام (  ٤البند 

  تابع)(ترشيح المرشحين   ١-٤البند 
  تابع)(مسودة العقد   ٢-٤البند 
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  اجتماعات ُأخرى   ٢٠١٧يناير  كانون الثاني/
  ٢٦الخميس 

  
  ١٢,٣٠–٩,٠٠الساعة 

  و
  ١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة 

  

  
  شؤون البرنامج والميزانية  ١٢البند 

  

تنفيــــــــــــــــذ وتمويــــــــــــــــل الميزانيــــــــــــــــة البرمجيــــــــــــــــة   ١-١٢البند 
  : أحدث المعلومات٢٠١٧-٢٠١٦

  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية المقترحة   ٢-١٢البند 
 النظم الصحية  ٨البند 

المـــــوارد البشـــــرية الصـــــحية وتنفيـــــذ مضـــــامين   ١-٨البند 
هيئة األمـم المتحـدة الرفيعـة المسـتوى المعنيـة 
بالعمالـــــــــــة فـــــــــــي مجـــــــــــال الصـــــــــــحة والنمـــــــــــو 

  االقتصادي
مبادئ التوصـل إلـى توافـق عـالمي فـي اآلراء   ٢-٨البند 

بشــأن التبــرع بالــدم ومكونــات الــدم والمنتجــات 
  الطبية البشرية المنشأ وٕادارتها

معالجـــــــــة الـــــــــنقص العـــــــــالمي فـــــــــي األدويـــــــــة   ٣-٨ البند
  واللقاحات

تقيــيم واســتعراض االســتراتيجية وخطــة العمــل   ٤-٨البند 
العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار 

  والملكية الفكرية
متابعـــــة تقريـــــر فريـــــق الخبـــــراء االستشـــــاريين   ٥-٨البند 

العامـــــــل المعنـــــــي بتمويـــــــل وتنســـــــيق البحـــــــث 
  والتطوير

  تعزيز صحة المهاجرين  ٧-٨البند 
آلية الدول األعضـاء بشـأن المنتجـات الطبيـة   ٦-٨البند 

المتدنيــــــــــة النوعيــــــــــة/ المــــــــــزورة/ المغشوشــــــــــة 
  التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة

  

  ٢٧الجمعة 
  

  ١٢,٣٠-٩,٠٠الساعة 
  و

  ١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة 

  
  

  األمراض السارية  ٩البند 
  باللقاحاتخطة العمل العالمية الخاصة   ١-٩البند 
  االستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل  ٢-٩البند 
  األمراض غير السارية  ١٠البند 
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  اجتماعات ُأخرى   ٢٠١٧يناير  كانون الثاني/
التحضــير لالجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى   ١-١٠البند 

للجمعيــة العامــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض 
غيــــر الُمعديــــة (غيــــر الســــارية) ومكافحتهــــا، 

  ٢٠١٨المقرر عقده في عام 
ودة خطــــــــــة العمــــــــــل العالميــــــــــة بشــــــــــأن مســــــــــ  ٢-١٠البند 

  االستجابة الصحية العمومية للخرف
الُبعـــد الصـــحي العمـــومي لمشـــكلة المخـــدرات   ٣-١٠البند 

  العالمية
تقريـــر اللجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى ســـمنة   ٤-١٠البند 

  خطة التنفيذ األطفال:
الوقايـــة مـــن الســـرطان ومكافحتـــه فـــي ســـياق   ٥-١٠البند 

  نهج متكامل
  زيز الصحة طيلة العمرتع  ١١البند 
التقــــــدم المحــــــرز فــــــي تنفيــــــذ خطــــــة التنميــــــة   ١-١١البند 

  ٢٠٣٠المستدامة لعام 
دور قطـــاع الصـــحة فـــي الـــنهج االســـتراتيجي   ٢-١١البند 

لــــإلدارة الدوليــــة للمــــواد الكيميائيــــة مــــن أجــــل 
  وما بعده ٢٠٢٠تحقيق هدف عام 

ــــة بشــــأن صــــحة المــــرأة   ٣-١١البند  االســــتراتيجية العالمي
): صــحة ٢٠٣٠-٢٠١٦والطفــل والمراهــق (

       المراهقين
  ٢٨السبت 
  ١٢,٣٠-٩,٠٠الساعة 

  
  

  الشؤون المالية  ١٣البند 
جــــــــــــــــدول تقــــــــــــــــدير االشــــــــــــــــتراكات للفتــــــــــــــــرة   ١-١٣البند 

٢٠١٩-٢٠١٨  
تعـــــديالت الالئحـــــة الماليـــــة والنظـــــام المـــــالي   ٢-١٣البند 

 ] وجدت إن[ 

  

    ٣٠االثنين 
  ١٢,٣٠–٩,٠٠الساعة 

  و
  ١٧,٣٠–١٤,٣٠الساعة 

  
  الشؤون اإلدارية ومسائل تصريف الشؤون  ١٤البند 
  نبذة عن تنفيذ عملية إصالح المنظمة  ١-١٤البند 
إصـــالح تصـــريف الشـــؤون: متابعـــة المقــــرر   ٢-١٤البند 

  )٢٠١٦) (٨(٦٩ج ص عاإلجرائي 
  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٣-١٤البند 
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  اجتماعات ُأخرى   ٢٠١٧يناير  كانون الثاني/
  تابع)شؤون العاملين (  ١٥البند 
  الموارد البشرية: أحدث المعلومات  ٣-١٥البند 

المعـــــايير والمبـــــادئ الخاصـــــة بانتـــــداب   •
المـــــــــــوظفين مـــــــــــن المنظمـــــــــــات غيـــــــــــر 
ــــــــــــــة  الحكوميــــــــــــــة والمؤسســــــــــــــات الخيري

        والمؤسسات األكاديمية
  ٣١الثالثاء 
  ١٢,٣٠–٩,٠٠الساعة 

  و
  ١٧,٣٠–١٤,٣٠الساعة 

  

  
  تابع)( شؤون العاملين  ١٥البند 
بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة   ٢-١٥البند 

  العالمية
  تابع)موارد البشرية: أحدث المعلومات (ال  ٣-١٥البند 
تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة   ٤-١٥البند 

  الموظفين
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٥-١٥البند 

  

  شباط/ فبراير ١األربعاء 
  ١٢,٣٠-٩,٠٠الساعة 

  و
  ١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة 

  
  مسائل للعلم  ١٦البند 
  تقارير الهيئات االستشارية  ١-١٦البند 

  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  •
اإلداريـــة ومســـائل تصـــريف الشـــؤون  الشـــؤون  ١٤البند 

  تابع)(
  تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٤-١٤البند 

  المؤسسات والجوائز •
فــــــي  لجنــــــة الخبــــــراء االستشــــــاريين المســــــتقلة  ٥-١٤البند 

ـــــــــــــــد العضـــــــــــــــوية  ـــــــــــــــة: تجدي مجـــــــــــــــال المراقب
  ُوِجدت ] [ إن

ـــــة الصـــــحة   ٦-١٤البند  جـــــدول األعمـــــال المؤقـــــت لجمعي
العالميــــــــــة الســــــــــبعين وموعــــــــــد ومكــــــــــان دورة 
ـــــة واألربعـــــين بعـــــد  ـــــذي الحادي المجلـــــس التنفي

  المائة
  اختتام الدورة  ١٧البند 

  

 
  

=     =     = 


