
  
  ٦برنامج العمل رقم   المجلس التنفيذي

  ٢٠١٥ شباط/ فبراير ٢ ثنيناال ليوم   بعد المائة الثالثونو  السادسة الدورة
Programme of Work No.6 
 

  ١٢,٣٠-٩,٠٠الساعة    ٢٠١٥شباط/ فبراير  ٢ االثنين،
  ١٧,٣٠-١٤,٣٠الساعة    

  
  

  البنــداالجتماع غير الرسمي لمناقشة مشروع القــرار في إطار 
  التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحة: ٢-٧الفرعي 

  

  Bالقاعة 
  

  ١٥,٠٠-١٢,٣٠الساعة 
  ٢١,٠٠-١٨,٠٠الساعة 

  
  برنامج العمل  
  
  

  جدول األعمال بنود
  
  (تابع) السارية غير األمراض  -٦
  

  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
  

 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
  (تابع) 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
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  الُنظم الصحية (تابع)  -١٠
  

  وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية (تابع) االستراتيجية  ٥-١٠
  

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

  شؤون البرنامج والميزانية (تابع)  -١١
  

  لحيز الميزانية (تابع) االستراتيجيالتخصيص   ٣-١١
  

  ١إضافة ١١/ مؤتمر/١٣٦م تو ١تنقيح  ١١/ مؤتمر/١٣٦م تو ١٣٦/٣٥م تالوثائق 
  

  الشؤون المالية  -١٢
  

  المالية للمنظمة االستراتيجيةمسّودة   ١-١٢
  

  ١٣٦/٣٦م تالوثيقة 
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٢-١٢
  

  ١٣٦/٣٧م تالوثيقة 
  

  الشؤون اإلدارية ومسائل تصريف الشؤون  -١٣
  

  التقييم  ١-١٣
  

  ١٣٦/٣٨م تالوثيقة 
  

  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  ٢-١٣
  

  ١٣٦/٣٩م تالوثيقة 
  

  تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٣-١٣
  

 اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية 
  

  ١٣٦/٤٠م تالوثيقة 
  

 المؤسسات والجوائز 
 

   ١٣٦/٤١م تالوثيقة 
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  (تابع) شؤون العاملين  -١٤
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٣-١٤
  

  ١/ معلومات/١٣٦م تالوثيقة 
  

  أحدث المعلومات عن الموارد البشرية  ٤-١٤
  

  ٩/ معلومات/١٣٦م تو ١٣٦/٤٥م تالوثيقتان 
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٥-١٤
  

  ١٣٦/٤٦م تالوثيقة 
  

  والئحة الموظفينتعديالت النظام األساسي للموظفين   ٦-١٤
  

  ١إضافة  ١٣٦/٤٧م تو ١٣٦/٤٧م تالوثيقتان 
  

  وٕاذا سمح الوقت
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية (تابع)  -٥
  

  (تابع) نبذة عن تنفيذ عملية اإلصالح  ٣-٥
  

  ١ إضافة ٦/ مؤتمر/ ١٣٦م تو ٢تنقيح  ٦/ مؤتمر/١٣٦م تو ١٣٦/٧م ت الوثائق
  
  (تابع) تعزيز الصحة طيلة العمر  -٧
  

  (تابع) الصحة والبيئة  ٢-٧
  

 التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحة  •
  

 ١تنقــــيح  ٩/ مــــؤتمر/ ١٣٦م تو ١تنقــــيح  ٩/ مــــؤتمر/١٣٦م تو ١٣٦/١٥م تالوثيقــــة 
  ١ إضافة

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

  
  ١٣٦/١٦م ت الوثيقة
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 (تابع) ومسائل تصريف الشؤونالشؤون اإلدارية   -١٣
  

جــدول األعمــال المؤقــت لجمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتين وموعــد ومكــان دورة المجلــس   ٤-١٣
  التنفيذي السابعة والثالثين بعد المائة ومسّودة جدول أعمالها المؤقت

  
  ١٣٦/٤٢م تالوثيقة 

  
  مسائل للعلم  -١٥

  
  تقارير الهيئات االستشارية  ١-١٥
  

  الخبراء ومجموعات الدراسة لجان  •
  

  ١إضافة  ١٣٦/٤٨م تو ١تنقيح  ١٣٦/٤٨م تالوثيقتان 
  
  
  

=     =     =  


