
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ٤/ متنوعات/١١٥م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٥ فبراير/ شباط ٨   المائةبعد عشرة  الخامسةالدورة 

   EB115/DIV/4  
  
  
  
  

  قائمة بالوثائق
  

  
  جدول األعمال   ١  تنقيح١١٥/١م ت
  
  )المشروح( جدول األعمال المؤقت  )المشروح (١١٥/١م ت

 
  ميليكمال المؤقت التجدول األع  ١إضافة  ١١٥/١م ت
  
  تقرير المدير العام إلى المجلس التنفيذي في دورته الخامسة عشرة بعد المائة  ١١٥/٢م ت
  
  متابعة مداوالت المجلس التنفيذي بشأن التعددية اللغوية  ١١٥/٣م ت
  
  تنقيح اللوائح الصحية الدولية  ١١٥/٤م ت
  
  تقرير عن الحالة السائدة: لصحةبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة با  ١١٥/٥م ت
  
  االستجابة لمقتضيات الجوانب الخاصة بالصحة في األزمات  ١١٥/٦م ت
  
  تغذية الرضع وصغار األطفال  ١١٥/٧م ت
  
  التأمين الصحي االجتماعي  ١١٥/٨م ت
  
  اقتراح بتكريس اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: مأمونية الدم  ١١٥/٩م ت
  
  المالريا  ١١٥/١٠م ت
  

  إجراءات منقحة: األسماء الدولية غير المسجلة الملكية  ١١٥/١١م ت
  
  مبادئ توجيهية تكميلية: المواد النفسانية التأثير التي تؤدي إلى االعتماد عليها  ١١٥/١٢م ت
  
  مسودة االستراتيجية العالمية للتمنيع  ١١٥/١٣م ت
  
  المبادئ التوجيهية للتخصيص االستراتيجي للموارد  ١١٥/١٤م ت
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استعراض عمليـة اإلعـداد ومـسودة       : ٢٠١٥-٢٠٠٦برنامج العمل العام      ١١٥/١٥م ت
  الخطوط العريضة

  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة فـي              ١١٥/١٦م ت

   من الدستور٧سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المقدرة للفترة  االشتراكات.تقدير االشتراكات  ١١٥/١٧م ت
  
  تعيين المدير اإلقليمي ألفريقيا  ١١٥/١٨م ت
  
  تعيين المدير اإلقليمي ألوروبا  ١١٥/١٩م ت
  
  أساليب عمل جمعية الصحة  ١١٥/٢٠م ت
  
 جدول األعمال المؤقت لجمعية الـصحة       .المسائل الخاصة باألجهزة الرئاسية     ١١٥/٢١م ت

  العالمية الثامنة والخمسين
  
 تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات      .العالقات مع المنظمات غير الحكومية      ١١٥/٢٢م ت

  غير الحكومية
  
 التقارير السابقة لوحدة    .تقارير وحدة التفتيش المشتركة والمسائل ذات الصلة        ١١٥/٢٣م ت

  تنفيذ التوصيات: التفتيش المشتركة
  
التقارير الحديثة لوحدة   : ت الصلة تقارير وحدة التفتيش المشتركة والمسائل ذا       ١١٥/٢٤م ت

  التفتيش المشتركة
  
  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ١ وتصويب ١١٥/٢٥م ت
  
   الصورة البيانية لمالك الموظفين.التقرير السنوي: الموارد البشرية  ١ إضافة ١١٥/٢٥م ت
  
  حيةتقرير عن الدورة الثانية واألربعين للجنة االستشارية للبحوث الص  ١١٥/٢٦م ت
  
  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  ١١٥/٢٧م ت
  
عضوية مجموعات الخبراء االستشاريين    . لجان الخبراء ومجموعات الدراسة     ١ إضافة ١١٥/٢٧م ت

  واجتماعات لجان الخبراء
  
  استئصال شلل األطفال  ١١٥/٢٨م ت
  
  تقرير عن التنفيذ: خطة العمل الدولية بشأن الشيخوخة  ١١٥/٢٩م ت
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   الصحيةبالبحوثؤتمر القمة الوزاري المعني م  ١١٥/٣٠م ت
  )٢٠٠٤نوفمبر /  تشرين الثاني٢٠-١٦مدينة المكسيك، (  

  
  التقارير التي طُلب تقديمها بموجب قرارات سابقة  ١ وتصويب ١١٥/٣١م ت
  
  األدوية المضادة للفيروسات القهقرية والبلدان النامية  ١١٥/٣٢م ت
  
   تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية.الموارد البشرية  ١١٥/٣٣م ت
  
إعادة النظر في طلبين مقـدمين للـدخول فـي          : المنظمات غير الحكومية    ١١٥/٣٤م ت

  عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية
  
  اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة  ١١٥/٣٥م ت
  
  االحتياطي العالمي للقاح الجدري  ١١٥/٣٦م ت
  
  مشاكل الصحة العمومية الناجمة عن الكحول  ١  وتصويب١١٥/٣٧م ت
  
  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١ تصويب ١١٥/٣٨م ت

  ٢وتصويب 
  ١ إضافة ١١٥/٣٨م ت
  
  الصحة اإللكترونية  ١١٥/٣٩م ت
  
  استخدام األدوية على نحو رشيد من قبل الواصفين والمرضى  ١١٥/٤٠م ت
  
 صـندوق   .٢٠٠٧-٢٠٠٦لفتـرة الماليـة     الميزانية البرمجية المقترحة ل     ١١٥/٤١م ت

  العقارات
  
  التقرير الخاص بتقييم األداء: ٢٠٠٣-٢٠٠٢الميزانية البرمجية   ١١٥/٤٢م ت
  

PBPA/2002-2003  التقرير الخاص بتقييم األداء: ٢٠٠٣-٢٠٠٢الميزانية البرمجية 
 

  تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي  ١١٥/٤٣م ت
  
  التأهب لجائحة األنفلونزا واالستجابة لمقتضياتها  ١ وتصويب ١١٥/٤٤م ت
  
تقرير االجتماع األول للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلـس            ١١٥/٤٥م ت

  التنفيذي
  

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحة   ٢٠٠٧-٢٠٠٦/م ب م
  

 جداول الروابط. ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحة   ١ إضافة ٢٠٠٧-٢٠٠٦/م ب م
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  وثائق المعلومات
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١/ وثيقة معلومات/١١٥م ت
  
حالة النقاش الدائر في الجمعية العامـة  : استنساخ البشر ألغراض اإلنجاب    ٢/ وثيقة معلومات/١١٥م ت

  لألمم المتحدة
  
 في تنفيذ قرارات جمعية الصحة والعراقيل التي انعكاس اإلنجازات المحققة  ٣/ وثيقة معلومات/١١٥م ت

تقييم الوضع  : ٢٠٠٧-٢٠٠٦حالت دونها في الميزانية البرمجية المقترحة       
  ٢٠٠٤-٢٠٠١بالنسبة للفترة 

  
مقارنة مع الميزانية البرمجية . ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحة   ٤/ وثيقة معلومات/١١٥م ت

٢٠٠٥-٢٠٠٤  
  
  زيادة الفعالية والكفاءة اإلدارية في منظمة الصحة العالمية  ٥/مات وثيقة معلو/١١٥م ت
  
  المبادئ التوجيهية للتخصيص االستراتيجي للموارد  ٧/ وثيقة معلومات/١١٥م ت
  
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ آلية التسوية في الفترة .االشتراكات المقدرة  ٨/ وثيقة معلومات/١١٥م ت
  

  متنوعات
  
  أسماء األعضاء والمشاركين اآلخرينقائمة ب   ١ تنقيح ١/ متنوعات/١١٥م ت
  
  الجدول الزمني اليومي  ١ تنقيح ٢/ متنوعات/١١٥م ت
  
   اإلجرائية وقائمة بالقرارات المقررات  ٣/ متنوعات/١١٥م ت
  
  قائمة بالوثائق  ٤/ متنوعات/١١٥م ت
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