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  ٤/ متنوعات/١٢٠م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٧ فبراير/ شباط ٢٦   المائةبعد العشرون  الدورة 
   EB120/DIV/4  

  
  
  
  

  قائمة بالوثائق
  

  
  جدول األعمال   ١  تنقيح١٢٠/١م ت
  
  )المشروح( جدول األعمال المؤقت  )المشروح (١٢٠/١م ت

 
  المجلس التنفيذي في دورته العشرين بعد المائةتقرير المديرة العامة إلى   ١٢٠/٢م ت
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  ١٢٠/٣م ت
  
  آلية إدارة المخاطر المحتملة التي تكتنف عملية االستئصال: شلل األطفال  ١ تنقيح ١٢٠/٤م ت
  
  المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقرارات تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية   ١ تنقيح ١٢٠/٤م ت

  المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة  ١إضافة 
  
  المالريا، بما في ذلك اقتراح بتكريس يوم عالمي للمالريا  ١٢٠/٥م ت
  
تيجة للقـرارات   تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة ن           ١ إضافة ١٢٠/٥م ت

  المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
  مسودة استراتيجية: نوع الجنس والمرأة والصحة  ١٢٠/٦م ت
  
تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات              ١ إضافة ١٢٠/٦م ت

  تنفيذي أو جمعية الصحةالمقترح اعتمادها من قبل المجلس ال
  
التقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد بما في ذلك استحداث أدوية               ١٢٠/٧م ت

  أفضل لعالج األطفال
  
تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات              ١ إضافة ١٢٠/٧م ت

  يذي أو جمعية الصحةالمقترح اعتمادها من قبل المجلس التنف
  
  التقدم المحرز والتخطيط الطويل األجل: مكافحة السل  ١٢٠/٨م ت
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تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات              ١ إضافة ١٢٠/٨م ت
  المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  توحيد المصطلحات: يةالصحة اإللكترون  ١٢٠/٩م ت
  
  خطة عمل ترويجية والوقاية المتكاملة من األمراض: صحة الفم  ١٢٠/١٠م ت
  

مشاريع القرارات التي أرجأت جمعية الصحة العالميـة التاسـعة والخمـسون              ١٢٠/١١م ت
: الجدرياستئصال   .ودورة المجلس التنفيذي الثامنة عشرة بعد المائة النظر فيها        

  تدمير مخزونات فيروس الجدري
  
لمالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات         تقرير عن اآلثار ا     ١ إضافة ١٢٠/١١م ت

  المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
مشاريع القرارات التي أرجأت جمعية الصحة العالميـة التاسـعة والخمـسون              ١٢٠/١٢م ت

ز الصحة في   تعزي. ودورة المجلس التنفيذي الثامنة عشرة بعد المائة النظر فيها        
  عالم تسوده العولمة

  
تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات              ١ إضافة ١٢٠/١٢م ت

  المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
ـ             ١٢٠/١٣م ت سون مشاريع القرارات التي أرجأت جمعية الصحة العالميـة التاسـعة والخم

التكنولوجيـات  . ودورة المجلس التنفيذي الثامنة عشرة بعد المائة النظر فيهـا         
  الصحية األساسية

  
تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات              ١ إضافة ١٢٠/١٣م ت

  المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
مشاريع القرارات التي أرجأت جمعية الصحة العالميـة التاسـعة والخمـسون              ١٢٠/١٤م ت

دور منظمـة   . ودورة المجلس التنفيذي الثامنة عشرة بعد المائة النظـر فيهـا          
  الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية

  
األمانة نتيجة للقـرارات    تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى           ١ إضافة ١٢٠/١٤م ت

  المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
التطورات واالستجابة والمتابعة وتطبيـق     : أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة     ١٢٠/١٥م ت

  )٢٠٠٥(أحكام اللوائح الصحية الدولية 
  
مترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات       تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية ال       ١ إضافة ١٢٠/١٥م ت

  المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
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التطورات واالستجابة والمتابعة وتطبيـق     : أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة     ١٢٠/١٦م ت
  )٢٠٠٥(أحكام اللوائح الصحية الدولية 

  
سطة األجل بما في ذلك الميزانية البرمجية المقترحـة         مسودة االستراتيجية المتو    ١٢٠/١٧م ت

  موجز. ٢٠٠٩-٢٠٠٨
  
  مسودة الخطة الرئيسية لألصول الرأسمالية: صندوق العقارات  ١٢٠/١٨م ت
  
  مسودة الخطة الرئيسية لألصول الرأسمالية: العقارات  ١ تصويب ١٢٠/١٨م ت
  
  ول الرأسماليةمسودة الخطة الرئيسية لألص: العقارات  ١ إضافة ١٢٠/١٨م ت
  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك الدول األعضاء المتـأخرة فـي               ١٢٠/١٩م ت

   من الدستور٧سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول تقدير االشتراكات   ١٢٠/٢٠م ت
  
  تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي  ١٢٠/٢١م ت
  ١ تصويب ١٢٠/٢١م تو
  
   العالميةتنفيذ االستراتيجية: توقي ومكافحة األمراض غير السارية  ١٢٠/٢٢م ت
  
تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات              ١ إضافة ١٢٠/٢٢م ت

  المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
  تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط  ١٢٠/٢٣م ت
  
  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ١٢٠/٢٤م ت
  
  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ١ إضافة ١٢٠/٢٤م ت
  ١ إضافة ١٢٠/٢٤م تو

  ١تصويب
  
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ١٢٠/٢٥م ت
  
تأكيد موافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة على اإلطار العـام للجنـة الخدمـة                ١٢٠/٢٦م ت

المدنية الدولية بما في ذلك تنفيذ التعديالت المدخلة على الئحة الموظفين وتحديد            
  نفاذ تأجيل تاريخ دخول التعديالت على الئحة الموظفين حيز ال.تكلفتها

  
تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات              ١ إضافة ١٢٠/٢٦م ت

  المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
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  نُظم الرعاية الخاصة بالطوارئ. النُظم الصحية  ١٢٠/٢٧م ت
  
 واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات         تقرير عن اآلثار المالية     ١ إضافة ١٢٠/٢٧م ت

  المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
  مسودة خطة عمل عالمية: صحة العمال  ١ تنقيح ١٢٠/٢٨م ت
  
ـ             ١ إضافة ١٢٠/٢٨م ت رارات تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للق

  المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١٢٠/٢٩م ت
  
تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات              ١ إضافة ١٢٠/٢٩م ت

   الصحةالمقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية
  
اسـتعراض المـسائل    : المدير العام ونائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية         ١٢٠/٣٠م ت

التي طُرحت في دورة المجلس التنفيذي االستثنائية ودورته الثامنة عشرة بعـد            
  المائة

  
  منظمة الصحة العالمية وإصالح منظومة األمم المتحدة  ١٢٠/٣١م ت
  ١ تصويب ١٢٠/٣١م تو
  
  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الستين  ١٢٠/٣٢م ت
  
  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  ١٢٠/٣٣م ت
  
عضوية مجموعات الخبراء االستـشاريين     . لجان الخبراء ومجموعات الدراسة     ١٢٠/٣٤م ت

  واجتماعات لجان الخبراء
  
  تقارير مرحلية: تنفيذ القرارات  ١٢٠/٣٥م ت
  ١ إضافة ١٢٠/٣٥م تو
  
  تقارير مرحلية  ١٢٠/٣٥م ت
  ١إضافة  ١٢٠/٣٥م تو

  ١تصويب 
  
  أوراق الكوكا: في الصحة العمومية) الشعبي(مساهمة الطب التقليدي   ١٢٠/٣٦م ت
  
التقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد، بما في ذلك استحداث أدوية               ١٢٠/٣٧م ت

  أدوية أساسية أفضل لعالج األطفالاستحداث . أفضل لعالج األطفال
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ثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقرارات         تقرير عن اآل    ١ إضافة ١٢٠/٣٧م ت
  المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  النُظم الصحية  ١٢٠/٣٨م ت
  
  نُظم إدارة ضمان الجودة. النُظم الصحية  ١ إضافة ١٢٠/٣٨م ت
  
العالمية التاسـعة والخمـسون     مشاريع القرارات التي أرجأت جمعية الصحة         ١٢٠/٣٩م ت

استئـصال  . ودورة المجلس التنفيذي الثامنة عشرة بعد المائـة النظـر فيهـا      
االجتماع الثامن للجنة االستشارية    . تدمير مخزونات فيروس الجدري   : الجدري

  التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية ببحوث فيروس الجدري
  
ة السابق المقدم إلى دورة المجلس التنفيذي العـشرين         تقرير المدير العام بالنياب     ١٢٠/٤٠م ت

  بعد المائة
  
اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير     . تقارير اللجان التابعة للمجلس التنفيذي      ١٢٠/٤١م ت

  الحكومية
  
تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقرارات             ١ إضافة ١٢٠/٤١م ت

  قترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةالم
  

MTSP/2008-2013         دة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل٢٠١٣-٢٠٠٨مسو  
PPB2008-2009             دة الميزانية البرمجية المقترحة٢٠٠٩-٢٠٠٨مسو  

  
MTSP/2008-2013          دة الميزانية البرمجية المقترحة٢٠٠٩-٢٠٠٨مسو  
PPB2008-2009,           
and Corr.1                    

  
  وثائق المعلومات

  
نحـو  : الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريـة     : واو. التقارير المرحلية   ١/ وثيقة معلومات/١٢٠م ت

  وضع استراتيجية وخطة عمل عالميتين
  
  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٢/ وثيقة معلومات/١٢٠م ت
  
التطورات واالستجابة والمتابعة وتطبيق    : أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة     ٣/قة معلومات وثي/١٢٠م ت

أفضل الممارسات لتبادل المعطيـات     ). ٢٠٠٥(أحكام اللوائح الصحية الدولية     
  الخاصة بفيروسات األنفلونزا وسلسلتها الجينية
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نحو وضع استراتيجية وخطـة     : ة الفكرية الصحة العمومية واالبتكار والملكي     ٤/ وثيقة معلومات/١٢٠م ت
  عمل عالميتين

  
نحو وضع استراتيجية وخطـة     : الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية      ٥/ وثيقة معلومات/١٢٠م ت

  متابعة أعمال الدورة األولى للفريق العامل الحكومي الدولي. عمل عالميتين
  

  وثائق متنوعة
  
  ]باإلنكليزية والفرنسية فقط  [ ة بأسماء األعضاء والمشاركين اآلخرينقائم   ١ تنقيح ١/ متنوعات/١٢٠م ت
  
   اليومي المبدئيالجدول الزمني  ٢/ متنوعات/١٢٠م ت
  
   اإلجرائية وقائمة بالقرارات المقررات  ٣/ متنوعات/١٢٠م ت
  
  قائمة بالوثائق  ٤/ متنوعات/١٢٠م ت
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