
  ٤متنوعات/ /١٣٦م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٥ آذار/ مارس ٤  بعد المائة والثالثون السادسةالدورة 

  EB136/DIV/4    
  
  
  

  قائمة الوثائق
  
  

  جدول األعمال   ١تنقيح  ١٣٦/١م ت
  

  (المشروح) األعمال المؤقتجدول   (المشروح) ١٣٦/١م ت
  

  اقتراح بخصوص إدراج بند تكميلي في جدول األعمال  ١إضافة  ١٣٦/١م ت
  

ــــه  ةتقريــــر المــــدير   ١٣٦/٢م ت ــــذي فــــي دورت ــــى المجلــــس التنفي ــــين  لسادســــةاالعامــــة إل والثالث
  المائة بعد

  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي   ١٣٦/٣م ت
  

  تقارير اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي  ١٣٦/٤م ت
  

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ١٣٦/٥م ت
  

  األجهزة الرئاسية أسلوب عمل  ١٣٦/٦م ت
  

  إصالح منظمة الصحة العالمية: نبذة عن تنفيذ عملية اإلصالح  ١٣٦/٧م ت
  

  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية  ١٣٦/٨م ت
  

  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال: وضع مجموعة المؤشرات األساسية  ١٣٦/٩م ت
  

  أحدث المعلومات عن اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال  ١٣٦/١٠م ت
  

 ٢٠١٤تابعة االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة في عام م  ١٣٦/١١م ت
مـن األمـراض  بشأن إجراء اسـتعراض وتقيـيم شـاملين للتقـدم المحـرز فـي الوقايـة

  غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها
  

آلليـة التنسـيق العالميـة  ٢٠١٧-٢٠١٦طة العمل المقترحة التي تشـمل الفتـرة خ  ١إضافة  ١٣٦/١١م ت
  المعنية بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها

  
  قرير الحالة العالمي عن العنف والصحةت  ١٣٦/١٢م ت
  ١ تصويب ١٣٦/١٢ت  مو
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لعالمي للصرع وضرورة العمل المنسق على المستوى الُقطري من أجـل لعبء اا  ١٣٦/١٣م ت
  التصدي آلثاره الصحية واالجتماعية وآثاره على المعرفة العامة

  
  ية المتعلقة بالصحةصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفر   ١٣٦/١٤م ت
  

  لصحة والبيئة: التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحةا  ١٣٦/١٥م ت
  

  لصحة والبيئة.ا  ١٣٦/١٦م ت
  والصحة: حصيلة مؤتمر منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة والمناخالمناخ 

  
  حة المراهقينص  ١٣٦/١٧م ت
  

  عامًا على إعالن ومنهاج عمل بيجين ٢٠لمرأة والصحة: ا  ١٣٦/١٨م ت
  

  قاومة مضادات الميكروبات.م  ١٣٦/١٩م ت
بشـأن مقاومـة  ٢٥-٦٧ج ص عموجز عن التقدم المحرز في تنفيـذ القـرار تقرير 

  مضادات الميكروبات
  

  قاومة مضادات الميكروبات.م  ١٣٦/٢٠م ت
  خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروباتسّودة م

  
  لل األطفالش  ١٣٦/٢١م ت
  

قــرارات قريــر عــن اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للت  ١إضافة  ١٣٦/٢١م ت
  الصحةالمقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية 

  
  ).٢٠٠٥نفيذ اللوائح الصحية الدولية (ت  ١٣٦/٢٢م ت

  لطوارئ الصحة العموميةاالستجابة 
  

لجنــة المراجعــة المعنيــة بالتمديــدات الثانيــة الالزمــة لبنــاء القــدرات الوطنيــة تقريــر   ١إضافة  ١٣٦/٢٢م ت
  ل الصحة العمومية وبتنفيذ اللوائح الصحية الدوليةفي مجا

  
  ٢٠١٥م لمالريا: مسّودة االستراتيجية التقنية العالمية: ما بعد عاا  ١٣٦/٢٣م ت
  

  لوقاية من حمى الضنك ومكافحتهاا  ١٣٦/٢٤م ت
  

  طة العمل العالمية الخاصة باللقاحاتخ  ١٣٦/٢٥م ت
  

ي البلــدان واألقــاليم لســياق الــراهن والتحــديات الراهنــة؛ ووقــف الوبــاء؛ والتأهــب فــا  ١٣٦/٢٦م ت
  غير المتضررة.

  المجلس التنفيذي االستثنائية بشأن طارئة اإليبوالدورة 
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عزيـــز الرعايـــة الجراحيـــة الطارئـــة واألساســـية والتخـــدير كعنصـــر مـــن عناصـــر ت  ١٣٦/٢٧م ت
  التغطية الصحية الشاملة

  
دونـــة المنظمـــة العالميـــة لقواعـــد الممارســـة بشـــأن توظيـــف العـــاملين الصـــحيين م  ١٣٦/٢٨م ت

  على المستوى الدولي
  

لمنتجـــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المـــزورة/ المغشوشـــة التوســـيم/ المغشوشـــة/ ا  ١٣٦/٢٩م ت
  المزيفة

  
تابعة تقرير فريق الخبراء االستشـاريين العامـل المعنـي بتمويـل وتنسـيق البحـث م  ١٣٦/٣٠م ت

  والتطوير
  

  لمشاريع اإليضاحية للبحث والتطوير في مجال الصحةا  ١إضافة  ١٣٦/٣٠م ت
  

قيــيم االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار ت  ١٣٦/٣١م ت
  والملكية الفكرية

  
  نتجات الدم والمنتجات الطبية األخرى البشرية المنشأم  ١٣٦/٣٢م ت
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤حدث المعلومات عن تنفيذ وتمويل الميزانية البرمجية أ  ١تنقيح  ١٣٦/٣٣م ت
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦سّودة الميزانية البرمجية المقترحة م  ١٣٦/٣٤م ت
  ١ صويبت ١٣٦/٣٤ت  مو
  

  لتخصيص االستراتيجي لحّيز الميزانيةا  ١٣٦/٣٥م ت
  

  سّودة االستراتيجية المالية للمنظمةم  ١٣٦/٣٦م ت
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦دول تقدير االشتراكات للفترة ج  ١٣٦/٣٧م ت
  

  لتقييما  ١٣٦/٣٨م ت
  

  المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيفلعقارات: أحدث ا  ١٣٦/٣٩م ت
  

  قارير لجان المجلس التنفيذي.ت  ١٣٦/٤٠م ت
  ة بالمنظمات غير الحكوميةالدائمة المعنياللجنة 

  
  لجوائزا  ١٣٦/٤١م ت
  

الثامنة والسـتين وموعـد ومكـان دول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية ج  ١٣٦/٤٢م ت
دة جــــدول ســــوّ انعقــــاد دورة المجلــــس التنفيــــذي الســــابعة والثالثــــين بعــــد المائــــة وم

  أعمالها المؤقت
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  عيين المدير اإلقليمي ألفريقيات  ١٣٦/٤٣م ت
  

  اإلقليمي ألوروبا عيين المديرت  ١٣٦/٤٤م ت
  

  حدث المعلومات عن الموارد البشريةأ  ١٣٦/٤٥م ت
  

  قرير لجنة الخدمة المدنية الدوليةت  ١٣٦/٤٦م ت
  

  عديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفينت  ١٣٦/٤٧م ت
  

تقريــر عــن اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات   ١إضافة  ١٣٦/٤٧م ت
  المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  رير الهيئات االستشارية.قات  ١تنقيح  ١٣٦/٤٨م ت

   الخبراء ومجموعات الدراسةلجان 
  

  رير الهيئات االستشارية.قات  ١ ضافةإ ١٣٦/٤٨م ت
ولجـــان الخبـــراء االستشـــاريين مجموعـــات  – الخبـــراء ومجموعـــات الدراســـةلجـــان 

  وعضويتها
  

تقبلية مان قــدرة المنظمــة علــى التأهــب واالســتجابة للفاشــيات والطــوارئ المســضــ  ١٣٦/٤٩م ت
  الواسعة النطاق والمستمرة

  المجلس التنفيذي االستثنائية بشأن طارئة اإليبوالدورة 
  

  وثائق معلومات
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١معلومات/ /١٣٦م ت
  

  طار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.إ  ٢معلومات/ /١٣٦م ت
  عن مناقشات اللجان اإلقليميةمعلومات 

  
  ٢٠١٧-٢٠١٦قترحة ملية إعداد الميزانية البرمجية المع  ٣معلومات/ /١٣٦م ت
  

جـــات ووســـائل التشـــخيص وبـــدء تطبيقهـــا إلســـراع فـــي تطـــوير اللقاحـــات والعالا  ٤معلومات/ /١٣٦م ت
  الُمرتقب استجابة لمرض فيروس اإليبوال.

  المجلس التنفيذي االستثنائية بشأن طارئة اإليبوالدورة 
  

  .ناء ُنظم صحية قادرة على الصمود في البلدان المتضررة من اإليبوالب  ٥معلومات/ /١٣٦م ت
  المجلس التنفيذي االستثنائية بشأن طارئة اإليبوالدورة 

  
الجهــــود المبذولــــة حتــــى اآلن لتأهــــب البلــــدان واألقــــاليم غيــــر المتضــــررة  بــــرازإ  ٦معلومات/ /١٣٦م ت

  للتصدي الحتمال وفود مرض فيروس اإليبوال.
  المجلس التنفيذي االستثنائية بشأن طارئة اإليبوالدورة 
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  .للوائح الصحية الدولية واإليبوالا  ٧معلومات/ /١٣٦م ت
  المجلس التنفيذي االستثنائية بشأن طارئة اإليبوالدورة 

  
  : الوصول إلى الصفر.٢٠١٤يبوال في نهاية عام إلا  ٨معلومات/ /١٣٦م ت

  المجلس التنفيذي االستثنائية بشأن طارئة اإليبوالدورة 
  

  حدث المعلومات عن الموارد البشرية.أ  ٩معلومات/ /١٣٦م ت
  عن وضع منظمة الصحة للبلدان األمريكيةمالحظة 

  
  وثائق المتنوعات

  
  والمشاركين اآلخرين [ باإلنكليزية والفرنسية فقط ]قائمة بأسماء األعضاء   ١تنقيح  ١متنوعات/ /١٣٦م ت
  

  الجدول الزمني اليومي المبدئي  ٢متنوعات/ /١٣٦م ت
  

  المقررات اإلجرائية وقائمة القرارات  ٣متنوعات/ /١٣٦م ت
  

  قائمة الوثائق  ٤متنوعات/ /١٣٦م ت
  
  
  

=    =    =  


