
  ٢متنوعات/ /١٤٤م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٨ ديسمبراألول/ كانون  ١٨  بعد المائة األربعونو  الرابعةالدورة 
     EB144/DIV./2  المؤقت من جدول األعمال ١البند 

  
  
  

 الجدول الزمني اليومي المبدئي
  
  

  اجتماعات ُأخرى ٢٠١٩كانون الثاني/ يناير 
     ٢٤ الخميس
 ١٢,٣٠–٩,٣٠الساعة 

  و
 ١٧,٣٠–١٤,٣٠الساعة 

 واعتماد جدول األعمالالدورةأعمالافتتاح ١البند
  تقرير المدير العام  ٢البند 
  تقرير اللجان اإلقليمية  ٣البند 
ــة  ٤البند  ـــابعـــ ــة واإلدارة التــ ـــامج والميزانيـــ ــة البرنــ  تقرير لجنـــ

  للمجلس التنفيذي
  المسائل االستراتيجية ذات األولوية  ٥البند 
 ٢٠٢١-٢٠٢٠الميزانية البرمجية المقترحة   ١-٥د البن

  

  ٢٥ الجمعة
  ١٢,٣٠–٩,٠٠ الساعة

  و
١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٧,٣٠الساعة 
  
  
  

   
 (تابع) المسائل االستراتيجية ذات األولوية ٥البند

  شلل األطفال  ٣-٥البند 
  استئصال شلل األطفال  •
  االنتقال في مجال شلل األطفال  •

  ٢٠٣٠تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام   ٤-٥البند 
  التغطية الصحية الشاملة  ٥-٥البند 

ــحية األولية من أجل تحقيق   • توفير الرعاية الصــ
  التغطية الصحية الشاملة

ـــــحيون المجتمعيون من مقدمي   • ـــ ــ ــ ـــ العاملون الصـ
  األولية: الفرص والتحدياتالرعاية الصحية 

ــتوى للجمعية   • ــ ــير لالجتماع الرفيع المســـ ـــ التحضــ
 العامة لألمم المتحدة المعني بالتغطية الصحية

  الشاملة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هيئة اختيار الفائزين بجائزة 
مؤســــســــة الدكتور لي جونغ 

  ووك التذكارية -
هيئة اختيار الفائزين بجائزة 
ســمو الشــيخ صــباح األحمد 

الصــــــــــــــــباح للبحوث الجابر 
في مجالي الرعاية الصحية 

  للمسنين وتعزيز الصحة
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  اجتماعات ُأخرى  ٢٠١٩كانون الثاني/ يناير 
   ٢٦ السبت
  ١٢,٣٠–٩,٠٠ الساعة

  و
١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة 

  

 خاصاجتماع
  الموارد البشرية  ٩البند 
  تعيين المدير اإلقليمي لجنوب شرق آسيا  ١-٩البند 
  تعيين المدير اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ  ٢-٩البند 

  عام يليه اجتماع
  الموارد البشرية (تابع)  ٩البند 
  (تابع) تعيين المدير اإلقليمي لجنوب شرق آسيا  ١-٩البند 
  (تابع) تعيين المدير اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ  ٢-٩البند 
 (تابع) المسائل االستراتيجية ذات األولوية  ٥البند 
  الصحة والبيئة وتغّير المناخ  ٦-٥البند 
  واللقاحات والمنتجات الصحيةدوية األ  ٧-٥البند 

  إتاحة األدوية واللقاحات  •
  أدوية السرطان  •

متابعة االجتماعات الرفيعة المســــتوى للجمعية العامة   ٨-٥البند 
  لألمم المتحدة المعنية بالمسائل المتعلقة بالصحة

  مقاومة مضادات الميكروبات  •
  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها  •
 السلإنهاء   •

  

   ٢٨ االثنين
   

  ١٢,٣٠-٩,٠٠الساعة
  و

١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة 

 المسائل االستراتيجية ذات األولوية (تابع) ٥البند
التأهب واالســـــــــــــتجابة في مجال الصـــــــــــــحة العمومية:   ٢-٥البند 

تقرير لجنة الخبراء المســـتقلين االســـتشـــارية في مجال 
  الصحيةالمراقبة المعنية ببرنامج المنظمة للطوارئ 

 المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراض  ٩-٥البند 
 األخرىالمسائل التقنية   ٦البند 
لمواجهـــة األنفلونزا الجـــائحـــة لتبـــادل  إطـــار التـــأهـــب  ١-٦البند 

فيروســات األنفلونزا والتوصــل إلى اللقاحات والفوائد 
  األخرى

ـــة   ٢-٦البند  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــأن المنتجات الطبيــ ــ ــاء بشـــ ــ آلية الدول األعضـــ
  المتدنيـة النوعيـة والمغشوشة

  الموارد البشرية الصحية  ٣-٦البند 
 صحة الالجئين والمهاجرين تعزيز  ٤-٦البند 

  

هيئة اختيار الفائزين بجائزة    ١٧,٣٠الساعة 
  ساساكاوا للصحة

هيئة اختيار الفائزين بجائزة 
 مؤســـــــســـــــة اإلمارات العربية

  المتحدة للصحة
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  اجتماعات ُأخرى ٢٠١٩كانون الثاني/ يناير 
  ٢٩ الثالثاء

  
  ١٢,٣٠–٩,٠٠الساعة 

  و
١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة 

  

   
 (تابع)األخرىالمسائل التقنية ٦البند

  تسريع وتيرة التخّلص من سرطان عنق الرحم  ٥-٦البند 
  سالمة المرضى  ٦-٦البند 

 العمل العالمي بشأن سالمة المرضى 
  ــحاح والنظافة العامة في مرافق ــ ـــ ــ ــ ـــ المياه واإلصــ

  الرعاية الصحية
ــؤون اإلدارية والتنظيمية   ٧ البند ــ ـــ ــ ـــــريف الشــ ــ ــ ــائل تصــ ـــ ـــ ــ ومسـ

 الشؤون
ــــالح المنظمة، بما فيها برنامج عمل   ١-٧البند  ـــ ــ ــ عمليات إصــ

ــــالح منظومــة األمم المتحــدة  ــ ـــ ــ ــ التحّول، وتنفيــذ إصـــ
  اإلنمائية

ــحة   ٢-٧البند  ــ ــ ــ تقييم عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصــ
  ةالعالمي

  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٣-٧البند 
ــوية   ٤-٧البند  ــتقلين لجنةعضـــ ــارية في  الخبراء المســـ ــتشـــ االســـ

  ] إن وجدت مجال المراقبة [

  

  ٣٠ األربعاء
  

  ١٢,٣٠-٩,٠٠الساعة 
  و

١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة 
  
  
  
  
 

 
  

ـــــريف   ٧ البند ــ ــ ــائل تصــ ـــ ـــ ــ ــؤون اإلدارية والتنظيمية ومسـ ــ ـــ ــ الشــ
 الشؤون (تابع)

  التعّددية اللغوية  ٥-٧البند 
  أيام الصحة العالمية  ٦-٧البند 
  الماليةالمسائل   ٨البند 
  لمحة عامة عن تمويل الميزانية البرمجية   ١-٨البند 

  وتنفيذها ٢٠١٩-٢٠١٨  
  ٢٠٢١-٢٠٢٠جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٢-٨البند 
ــديالت   ٣-٨البند  ــ ــ ــالي تعــ ــ ــ ــام المــ ــ ــ ــة والنظــ ــ ــ ــ ــالي ــ ــ ــة المــ ـــ ــ الالئحـ

 ُوِجدت ]  [ إن

  

    



  DIV./44EB1/2      ٢متنوعات/ /١٤٤م ت

4 

  اجتماعات ُأخرى  ٢٠١٩كانون الثاني/ يناير 
    ٣١الخميس
  ١٢,٣٠–٩,٠٠الساعة 

  و
 ١٧,٣٠–١٤,٣٠الساعة 

 
 الموارد البشرية (تابع)  ٩البند 
ــحـــة   ٣-٩البند  ـــ ـــ ـــ ــ ــ بيـــان ممثـــل جمعيـــات موظفي منظمـــة الصـ

  العالمية
  تقرير أمين المظالم  ٤-٩البند 
ــرية، بما فيها   ٥-٩البند  ـــ ـــ ــ ــ ـــ أحدث المعلومات عن الموارد البشـ

  عن البرنامج العالمي للتدريب الداخلي
  تقرير اللجنة الدولية للخدمة المدنية  ٦-٩البند 
ــــي للموظفين والئحــة تعــديالت   ٧-٩البند  ــ ــ ـــ ــ ــ ــاسـ ـــ ـــ ــ ــ ـــ النظــام األســـ

  الموظفين
ـــــريف   ٧البند  ــ ــ ــائل تصــ ــ ــ ــ ــؤون اإلدارية والتنظيمية ومســـ ــ ـــ ــ الشــ

  الشؤون (تابع)
  لجان المجلس التنفيذي قاريرت  ٧-٧البند 

 المؤسسات والجوائز 
  االجتماعات المقبلة لألجهزة الرئاسية  ٨-٧البند 

  ــحــــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــال المؤقــــت لجمعيــــة الصـــ ــدول األعمــ جــ
 الثانية والسبعينالعالمية 

  ـــذي ــاد دورة المجلس التنفيــ ــان انعقـــ ــد ومكـــ موعـــ
  الخامسة واألربعين بعد المائة

  

     ٢٠١٩شباط/ فبراير 
مسائل للعلم ١٠البند  ١الجمعة

  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية  ١-١٠البند 
  التقييم: أحدث المعلومات  ٢-١٠البند 
  االستشارية تقارير الهيئات  ٣-١٠البند 

  الدراسة ومجموعات الخبراء لجان  •

  

 
  

= = =


