
  ٤متنوعات/ /١٣٤م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٤ آذار/ مارس ٧  بعد المائة والثالثون ةرابعالالدورة 

  EB134/DIV/4    
  
  
  

  ائمة الوثائقق
  
  

  جدول األعمال   ١تنقيح  ١٣٤/١م ت
  

  (المشروح) جدول األعمال المؤقت  (المشروح) ١٣٤/١م ت
  

  اقتراح بخصوص إدراج بند تكميلي في جدول األعمال  ١إضافة  ١٣٤/١م ت
  ٢إضافة  ١٣٤/١م تو
  

والثالثـــين بعـــد  الرابعـــةإلـــى المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه  ةالعامـــ ةتقريـــر المـــدير   ١٣٤/٢م ت
  المائة

  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي   ١٣٤/٣م ت
  

  تقارير اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي  ١٣٤/٤م ت
  

  المنظمة: خطة تنفيذ اإلصالح والتقرير الخاص بهإصالح   ١٣٤/٥م ت
  

  األجهزة الرئاسيةخيارات تحسين صنع القرارات من جانب   ١٣٤/٦م ت
  

  ستخدام نظام التصويت اإللكتروني لتعيين المدير العاما  ١إضافة  ١٣٤/٦م ت
  

  مشروع مقرر إجرائي .أساليب عمل األجهزة الرئاسية  ٢إضافة  ١٣٤/٦م ت
  

  تبسيط التبليغ الوطني والتواصل مع الدول األعضاء  ١٣٤/٧م ت
  

  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدولإطار   ١٣٤/٨م ت
  

  الحوار الخاص بالتمويل  ١٣٤/٩م ت
  

  التخصيص االستراتيجي للموارد  ١٣٤/١٠م ت
  

  مشروع مقرر إجرائي .التخصيص االستراتيجي للموارد  ١إضافة  ١٣٤/١٠م ت
  

  تمويل تكاليف التنظيم واإلدارة  ١٣٤/١١م ت
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للوقاية من السل ورعايـة مرضـاه ومكافحتـه بعـد  االستراتيجية واألهداف العالمية  ١٣٤/١٢م ت
  ٢٠١٥عام 

  
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ١٣٤/١٣م ت
  

  مـــــــة لألمــــمتابعة اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العام  ١٣٤/١٤م ت
  ومكافحتهاالمتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية)   ١إضافة  ١٣٤/١٤ت  مو
  

 متابعــــة اإلعــــالن السياســــي لالجتمــــاع الرفيــــع المســــتوى للجمعيــــة العامــــة لألمــــم  ٢إضافة  ١٣٤/١٤م ت
 .ومكافحتهــاالمتحــدة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) 

  مشروع مقرر إجرائي 
  

تقريــر عــن اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات   ٣إضافة  ١٣٤/١٤م ت
  المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  وصغار األطفالتغذية األمهات والرّضع   ١٣٤/١٥م ت
  

-٢٠١٤مســّودة خطــة العمــل العالميــة لمنظمــة الصــحة العالميــة بشــأن العجــز   ١٣٤/١٦م ت
  : تحسين صحة جميع المصابين بالعجز٢٠٢١

  
  رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ١٣٤/١٧م ت
  

  صحة المولود  ١إضافة  ١٣٤/١٧م ت
  

  ٢٠١٥لصحة في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام ا  ١٣٤/١٨م ت
  

العمل المتعدد القطاعات من أجل اتباع نهج يمتد طيلـة العمـر للتمتـع بالصـحة   ١٣٤/١٩م ت
  في مرحلة الشيخوخة

  
  

  قة ُألغيت ]الوثي [  ١٣٤/٢٠م ت
  

العالميــة المتعلقــة بــالعنف، وخصوصــًا العنــف ضــد النســاء التصــدي للتحــديات   ١٣٤/٢١م ت
  والفتيات

  
  المدونة الدولية لقواعد السلوك الخاصة بإدارة مبيدات اآلفات  ١٣٤/٢٢م ت
  

اآلثار الصحية العموميـة المترتبـة علـى التعـرض للزئبـق ومركباتـه: دور منظمـة   ١٣٤/٢٣م ت
  اتفاقية ميناماتاالصحة العالمية ووزارات الصحة العمومية في تنفيذ 

  
  الطب التقليدي (الشعبي)  ١٣٤/٢٤م ت
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المنتجـــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المـــزورة/ المغشوشـــة التوســـيم/ المغشوشـــة/   ١٣٤/٢٥م ت
  المزيفة

  
متابعة تقرير فريق الخبراء االستشـاريين العامـل المعنـي بتمويـل وتنسـيق البحـث   ١٣٤/٢٦م ت

  والتطوير
  

فريق الخبراء االستشـاريين العامـل المعنـي بتمويـل وتنسـيق البحـث  متابعة تقرير  ١٣٤/٢٧م ت
  اإليضاحية للبحث والتطوير في مجال الصحة. المشاريع والتطوير

  
  تعزيز الرعاية الُملطِّفة كعنصر من عناصر العالج المتكامل طيلة العمر  ١٣٤/٢٨م ت
  

  تعزيز الُنظم التنظيمية  ١٣٤/٢٩م ت
  

  الشاملةتقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية دعمًا للتغطية الصحية   ١٣٤/٣٠م ت
  

  إتاحة األدوية األساسية  ١٣٤/٣١م ت
  

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١٣٤/٣٢م ت
  

تقريــر عــن اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات   ١إضافة  ١٣٤/٣٢م ت
  المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
التأهــب لألنفلــونزا الجائحــة: تبــادل فيروســات األنفلــونزا والتوصــل إلــى اللقاحــات   ١٣٤/٣٣م ت

  التأهب لألنفلونزا الجائحة. إطار والفوائد األخرى
  

  استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري  ١٣٤/٣٤م ت
  

  شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  ١٣٤/٣٥م ت
  

  تحسين صحة المرضى المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي  ١٣٤/٣٦م ت
  

  مقاومة األدوية المضادة للميكروبات  ١٣٤/٣٧م ت
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤التقرير الُمحدَّث وخطة العمل المقترحة للثنائية  .التقييم  ١٣٤/٣٨م ت
  

  المرحلة الثانية من تقييم إصالح منظمة الصحة العالمية  ١٣٤/٣٩م ت
  

  التصديق على تعديالت النظام المالي  ١٣٤/٤٠م ت
  

  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  ١٣٤/٤١م ت
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  الشراكات الصحية الُمسّتضافة  ١٣٤/٤٢م ت
  

متابعـــة تقريـــر الفريـــق العامـــل المعنـــي بانتخـــاب المـــدير العـــام لمنظمـــة الصـــحة   ١٣٤/٤٣م ت
  العالمية

  
الدائمـــــة المعنيـــــة بالمنظمـــــات غيـــــر . اللجنـــــة س التنفيـــــذيتقـــــارير لجـــــان المجلـــــ  ١٣٤/٤٤م ت

  الحكومية
  

  الجوائز  ١٣٤/٤٥م ت
  

  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية السابعة والستين  ١٣٤/٤٦م ت
  

  تعيين المدير اإلقليمي لجنوب شرق آسيا  ١٣٤/٤٧م ت
  

  تعيين المدير اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ  ١٣٤/٤٨م ت
  

  ٢٠١٣السنوي المؤقت لعام . التقرير الموارد البشرية  ١٣٤/٤٩م ت
  

  المدنية الدوليةتقرير لجنة الخدمة   ١٣٤/٥٠م ت
  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ١٣٤/٥١م ت
  

تقريــر عــن اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات   ١إضافة  ١٣٤/٥١م ت
  المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة .الستشاريةتقارير الهيئات ا  ١٣٤/٥٢م ت
  

  أفرقة ولجان الخبراء االستشاريين وعضويتها .تقارير الهيئات االستشارية  ١إضافة  ١٣٤/٥٢م ت
  

  تقارير مرحلية  ١٣٤/٥٣م ت
  

ـــــة واالقتصـــــادية: إجـــــراءات مســـــتدامة   ١٣٤/٥٤م ت ـــــة االجتماعي ـــــي التنمي عبـــــر المســـــاهمة ف
القطاعـــات مـــن أجـــل تحســـين الصـــحة واإلنصـــاف فـــي مجـــال الصـــحة (متابعـــة 

  المؤتمر العالمي الثامن بشأن تعزيز الصحة)
  

متابعـــــة إعـــــالن ريســـــيفي السياســـــي بشـــــأن المـــــوارد البشـــــرية الصـــــحية: تجديـــــد   ١٣٤/٥٥م ت
  االلتزامات بتحقيق التغطية الصحية الشاملة

  
الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات تقريــر عــن اآلثــار   ١إضافة  ١٣٤/٥٥م ت

  المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
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  وثائق معلومات
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١معلومات/ /١٣٤م ت
  

  استراتيجية الموارد البشرية المنقحة  ٢معلومات/ /١٣٤م ت
  

  متنوعاتوثائق ال
  

  قائمة بأسماء األعضاء والمشاركين اآلخرين [ باإلنكليزية والفرنسية فقط ]  ١تنقيح  ١متنوعات/ /١٣٤م ت
  

  الجدول الزمني اليومي المبدئي  ٢متنوعات/ /١٣٤م ت
  

  المقررات اإلجرائية وقائمة القرارات  ٣متنوعات/ /١٣٤م ت
  

  قائمة الوثائق  ٤متنوعات/ /١٣٤م ت
  
  
  

=    =    =  


