
  
  ٤برنامج العمل رقم   المجلس التنفيذي
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Programme of Work No.4 
 

  
  ١٢,٠٠-٩,٠٠الساعة   ٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ٣٠ ،الجمعة

  ١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة   
  ٢١,٠٠-١٨,٠٠الساعة  

  
  

نبـــذة عـــن : ٣-٥اجتمـــاع فريـــق الصـــياغة بشـــأن البنـــد الفرعـــي 
ــــــي   /١٣٦م تتنفيــــــذ عمليــــــة اإلصــــــالح (مشــــــروع المقــــــرر اإلجرائ

 )١ تنقيح ٦مؤتمر/

  

  ١٤,٣٠ -١٢,٤٥الساعة  B القاعة

  برنامج العمل    
  

  جدول األعمال بنود
  

  (تابع) الُنظم الصحية  -١٠
  

  المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفةالمنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/   ٣-١٠
  

  ١٣٦/٢٩م تالوثيقة 
  

  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير  ٤-١٠
  

  ١إضافة  ١٣٦/٣٠ت  مو ١٣٦/٣٠م تالوثيقتان 
  

  والملكية الفكريةاالستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار   ٥-١٠
  

  ١إضافة  ٧مؤتمر/ /١٣٦م تو ٧مؤتمر/ /١٣٦م تو ١٣٦/٣١م ت الوثائق
  

  منتجات الدم والمنتجات الطبية األخرى البشرية المنشأ  ٦-١٠
  

  ٣مؤتمر/ /١٣٦م تو ١٣٦/٣٢م تالوثيقان 
  
  (تابع) تعزيز الصحة طيلة العمر  -٧

  
  رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ١-٧

  
  ١٣٦/١٤م تالوثيقة 
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  (تابع)الصحة والبيئة   ٢-٧
  

  التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحة  •
  

 ١تنقــــيح  ٩مــــؤتمر/ /١٣٦م تو ١تنقــــيح  ٩مــــؤتمر/ /١٣٦م تو ١٣٦/١٥م ت الوثــــائق
  ١إضافة 

  
  المناخ والصحة: حصيلة مؤتمر منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة والمناخ  •
  

  ١٣٦/١٦م تالوثيقة 
  
  المراهقينصحة   ٣-٧

  
  ١٣٦/١٧م تالوثيقة 

  
    بيجين عمل ومنهاج إعالنعامًا على  ٢٠المرأة والصحة:   ٤-٧

  
  ١٣٦/١٨م تالوثيقة 

  
  إصالح منظمة الصحة العالمية (تابع)  -٥
  

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول (تابع)  ١-٥
  

  ١تنقيح  ٥مؤتمر/ /١٣٦م تو ٢/ معلومات/١٣٦ت  مو ١٣٦/٥م تالوثائق 
  

  وٕاذا سمح الوقت
  
  السارية غير األمراض  -٦
  

   التغذية بشأن الثاني الدولي المؤتمر حصيلة  ١-٦
  

  ١إضافة  ٨مؤتمر/ /١٣٦ت مو ١تنقيح  ٨مؤتمر/ /١٣٦ت مو ١٣٦/٨ت م الوثائق
  

  األساسية المؤشرات مجموعة وضع: األطفال وصغار والرّضع األمهات تغذية  ٢-٦
  

  ١٣٦/٩ت م الوثيقة
  

  األطفال سمنة على بالقضاء المعنية اللجنة عن المعلومات أحدث  ٣-٦
  

  ١٣٦/١٠ت م الوثيقة
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 إجــراء بشــأن ٢٠١٤ عــام فــي المتحــدة لألمــم العامــة للجمعيــة المســتوى الرفيــع االجتمــاع متابعــة  ٤-٦
) الســارية غيــر( المعديــة غيــر األمــراض مــن الوقايــة فــي المحــرز للتقــدم شــاملين وتقيــيم اســتعراض
  ومكافحتها

  
  ١ إضافة ١٣٦/١١ت مو ١٣٦/١١ت م الوثيقتان

  
  والصحة العنف عن العالمي الحالة تقرير  ٥-٦

  
  ١ تصويب ١٣٦/١٢ت مو ١٣٦/١٢ت م الوثيقتان

  
 آلثـاره التصـدي أجـل مـن الُقطـري المسـتوى علـى المنسـق العمـل وضـرورة للصـرع العالمي العبء  ٦-٦

  العامة المعرفة على وآثاره واالجتماعية الصحية
  

  ١إضافة  ٤مؤتمر/ /١٣٦ت مو ١تنقيح  ٤مؤتمر/ /١٣٦ت مو ١٣٦/١٣ت م الوثائق
  
  

=     =     =  


