
  
  ٤برنامج العمل رقم   المجلس التنفيذي

  ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٦ ،الجمعةليوم   بعد المائة األربعونالثانية و  الدورة
Programme of Work No.4 
 

  
  ١٢,٣٠-٩,٠٠الساعة   ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٦، الجمعة

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

  برنامج العمل    
  
  

  جدول األعمال بنود
  
  (تابع) المسائل التقنية األخرى  -٤

  
  (تابع) النشاط البدني من أجل الصحة  ٢-٤
  

  ١إضافة  ٣/ مؤتمر/١٤٢م تو ٣/ مؤتمر/١٤٢م تو ١٤٢/١٨م ت الوثائق
  
  (تابع) المسائل االستراتيجية ذات األولوية  -٣

  
  (تابع) االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية  ٧-٣
  

   ٢إضافة  ١٤٢/١٤م تو ١إضافة  ١٤٢/١٤م تو ١٤٢/١٤م تالوثائق 
  
  (تابع) ٢٠٢٣-٢٠١٩مسودة برنامج العمل العام الثالث عشر   ١-٣
  

  ٢تنقيح  ١٤٢/٣م ت الوثيقة
  
  (تابع) الصحة والبيئة وتغير المناخ  ٥-٣
  

  ٦/ مؤتمر/١٤٢م تو ١إضافة  ١٤٢/١٢م تو ١٤٢/١٢م ت الوثائق
  
  (تابع) المسائل التقنية األخرى  -٤

  
  تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة  ٥-٤
  

  ١إضافة  ٢/ مؤتمر/١٤٢م تو ٢/ مؤتمر/١٤٢م تو ١٤٢/٢١م ت الوثائق
  
  األمهات والرضع وصغار األطفالتغذية   ٦-٤

  التنفيـــذ الشـــاملة الخاصـــة بتغذيـــة األمهـــات والرّضـــع وصـــغار األطفـــال: تقريـــر ثنـــائي خطـــة
 السنوات

 
  ١إضافة  ١٤٢/٢٢م تو ١٤٢/٢٢م ت الوثيقتان
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  (تابع) األخرى ومسائل تصريف الشؤون والتنظيمية اإلداريةالشؤون   -٥
  
اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة لتبــادل فيروســات األنفلــونزا والتوصــل إلــى اللقاحــات   ١-٥

  األخرىوالفوائد 
  

  ١إضافة  ١٤٢/٢٤م تو ١٤٢/٢٤م ت تانالوثيق
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  ٢-٥
  

  ١٤٢/٢٥م تالوثيقة 
  
  لسة مفتوحةج
  

  عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالميةتقييم   ٣-٥
  

  ١٤٢/٢٦م تالوثيقة 
  
  جلسة علنية ليهات
  

  ٢٠١٩-٢٠١٨المقترحة التقييم: أحدث المعلومات وخطة العمل   ٤-٥
  

  ١٤٢/٢٧م تالوثيقة 
  
  مع الجهات الفاعلة غير الدولالمشاركة   ٥-٥
  

  ١إضافة  ١٤٢/٢٩م تو ١٤٢/٢٩م تو ١٤٢/٢٨م ت لوثائقا
  
  االجتماعات المقبلة لألجهزة الرئاسية  ٧-٥
  

 العالمية الحادية والسبعين جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة 

  ١٤٢/٣١م تالوثيقة 
 

  ة واألربعين بعد المائةلثدورة المجلس التنفيذي الثامكان وموعد انعقاد 
  

  ١٤٢/٣٢م تالوثيقة 
  
  المظالم أمينوتقرير  العالمية الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل بيان  ٩-٥

 العالمية الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل بيان  

  ١/ معلومات/١٤٢م تالوثيقة 
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  المظالم أمينتقرير 
  

  ٢/ معلومات/١٤٢م تالوثيقة 
  
  الموظفين والئحة للموظفين األساسي النظام تعديالت  ١٠-٥
  

   ١إضافة  ١٤٢/٣٨م تو ١٤٢/٣٨م تالوثيقتان 
  
  

=     =     =  


