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  قائمة الوثائق
  
  

  جدول األعمال  ٢تنقيح  ١٣٨/١م ت

  جدول األعمال المؤقت (المشروح)  (المشروح)  ١٣٨/١م ت

ر المــديرة العامــة إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة والثالثــين بعــد تقريــ  ١٣٨/٢م ت
  المائة

  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  ١٣٨/٣م ت

  تقرير اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي  ١٣٨/٤م ت

  نبذة عن تنفيذ اإلصالح  ١٣٨/٥م ت

  تشاور الدول األعضاء بشأن إصالح تصريف الشؤون عملية  ١٣٨/٦م ت

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ١٣٨/٧م ت

  تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال  ١٣٨/٨م ت

إلـى األمانـة نتيجـة للقـرارات المقتـرح  اآلثار الماليـة واإلداريـة المترتبـة بالنسـبة  ١إضافة  ١٣٨/٨م ت
  جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة اعتمادها من

  مسودة خطة العمل العالمية بشأن العنف  ١٣٨/٩م ت

للمقـــــررات إلـــــى األمانـــــة نتيجـــــة  اآلثـــــار الماليـــــة واإلداريـــــة المترتبـــــة بالنســـــبة  ١إضافة  ١٣٨/٩م ت
  المقترح اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة اإلجرائية

غير السارية ومكافحتهـا: االسـتجابة للتكليفـات المحـددة  األمراض من الوقاية  ١٣٨/١٠م ت
 لألمــم العامــة للجمعيــة المســتوى الرفيــع مــن أجــل التحضــير لالجتمــاع الثالــث

ومكافحتهـا ) السـارية غيـر( المعديـة غيـر األمراض من الوقاية بشأن المتحدة
  ٢٠١٨في عام 
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إلـى األمانـة نتيجـة للقـرارات المقتـرح  المترتبـة بالنسـبةاآلثار الماليـة واإلداريـة   ١إضافة  ١٣٨/١٠م ت
  اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

الصحي العمـومي لمشـكلة المخـدرات العالميـة، بمـا فـي ذلـك فـي سـياق  الُبعد  ١٣٨/١١م ت
الـــدورة االســـتثنائية للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة بشـــأن مشـــكلة المخـــدرات 

ر عْقدها في عام    ٢٠١٦العالمية الُمقرَّ

 السـالمة أجـل مـن للعمـل المتحـدة األمـم عقـد أمـام الماثلة للتحديات التصدي  ١٣٨/١٢م ت
 الرفيــــع الثــــاني العــــالمي المــــؤتمر حصــــيلة): ٢٠٢٠-٢٠١١( الطــــرق علــــى

  النتائج لتحقيق األوان آن -الطرق  على السالمة بشأن المستوى

  المتعلقة بالصحة لأللفية رصد بلوغ األهداف اإلنمائية  ١٣٨/١٣م ت

  ٢٠٣٠الصحة في خطة التنمية المستدامة لعام   ١٣٨/١٤م ت

مــرأة بشــأن صــحة ال فــي االســتراتيجية العالميــةالُمحــرز الخطــة العمليــة للتقــدم   ١٣٨/١٥م ت
  والطفل والمراهق

ـــة العمـــر للتمتـــع   ١٣٨/١٦م ت ـــد طيل العمـــل المتعـــدد القطاعـــات مـــن أجـــل اتبـــاع نهـــج يمت
االستراتيجية وخطة العمـل العـالميتين  بالصحة في مرحلة الشيخوخة: مسودة

  بشأن الشيخوخة والصحة

   الصحــة والبيئـة  ١٣٨/١٧م ت
آلثــار تلــّوث الهــواء الضــارة  مســودة خارطــة طريــق تعزيــز االســتجابة العالميــة

  بالصحة

  دور قطاع الصحة في اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  ١٣٨/١٨م ت

  )٢٠٠٥(تنفيذ اللوائح الصحية الدولية   ١٣٨/١٩م ت

   )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١٣٨/٢٠م ت
) ٢٠٠٥للجنــة المراجعــة بشــأن دور اللــوائح الصــحية الدوليــة ( مرحلــيتقريــر 

  واالستجابة لها في فاشية اإليبوال

 اللقاحـات إلى والتوصل األنفلونزا فيروسات تبادل: الجائحة التأهب لألنفلونزا  ١٣٨/٢١م ت
   األخرى والفوائد

والتوصل إلى اللقاحـات  األنفلونزاالتأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات   ١إضافة  ١٣٨/٢١م ت
   والفوائد األخرى

باإلطـار الخـاص بالتأهـب  فريق االستشاري المعنيتقرير الدورة االستثنائية لل
  لألنفلونزا الجائحة
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   استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري  ١٣٨/٢٢م ت

   استجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق  ١٣٨/٢٣م ت

   مقاومة مضادات الميكروبات خطة العمل العالمية بشأن  ١٣٨/٢٤م ت
الخيارات، بما فيها المنجزات المستهدفة، الالزمة لعقد اجتماع رفيع المستوى 

  على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة ٢٠١٦في عام 

   شلل األطفال  ١٣٨/٢٥م ت

  تعزيز صحة المهاجرين  ١٣٨/٢٦م ت

المطروحــة: متابعــة  والمســائل ٢٠١٤فاشــية مــرض فيــروس اإليبــوال فــي عــام   ١٣٨/٢٧م ت
بشــــــــأن طارئــــــــة اإليبــــــــوال (القــــــــرار  الــــــــدورة االســــــــتثنائية للمجلــــــــس التنفيــــــــذي

EBSS3.R1(  المقــرر اإلجرائــي وجمعيــة) الصــحة العالميــة الثامنــة والســتين
   ))١٠(٦٨ع  ص  ج

 ٢٠١٤فـــــي عـــــام  أحـــــدث المعلومـــــات عـــــن فاشـــــية مـــــرض فيـــــروس اإليبـــــوال
  واستجابة األمانة لسائر المسائل المطروحة

خيـارات تعزيـز تبـادل المعلومـات عــن منتجــات التشــخيص والوقايــة والعــالج   ١٣٨/٢٨م ت
المنظمـــة علـــى تســـهيل إتاحـــة تلـــك المنتجـــات، بوســـائل منهـــا  وتحســـين قـــدرة

  الحمى النزفيةابتداًء من  إنشـاء قاعـدة بيانـات عالميـة،

   االستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة ةدوّ مس  ١٣٨/٢٩م ت
  ٢٠٢١-٢٠١٦ ،فيروس العوز المناعي البشري

   مسّودة االستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة  ١٣٨/٣٠م ت
  ٢٠٢١-٢٠١٦ التهاب الكبد الفيروسي،

  االستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة  سّودةم  ١٣٨/٣١م ت
  ٢٠٢١-٢٠١٦جنسيًا،  األمراض الُمعدية المنقولة

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ١٣٨/٣٢م ت

  الورم الفطري  ١٣٨/٣٣م ت

  القوى العاملة الصحية: أحدث المعلومات  ١٣٨/٣٤م ت

مدونة المنظمـة العالميـة لقواعـد الممارسـة بشـأن توظيـف العـاملين الصـحيين   ١٣٨/٣٥م ت
  الثانية من التقارير الوطنية سلسلة: العلى المستوى الدولي
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   الصحية والخدمات العاملة القوى  ١٣٨/٣٦م ت
 القــــــوى :الصــــــحية البشــــــرية المــــــوارد بشــــــأن العالميــــــة االســــــتراتيجية مســــــّودة
  ٢٠٣٠ العاملة

  إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس  ١٣٨/٣٧م ت

العمل العالميتين بشـأن الصـحة العموميـة التقييم الشامل لالستراتيجية وخطة   ١٣٨/٣٨م ت
   واالبتكار والملكية الفكرية

  أحدث المعلومات عن التقدم المحرز

التقييم الشامل لالستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشـأن الصـحة العموميـة   ١إضافة  ١٣٨/٣٨م ت
   واالبتكار والملكية الفكرية

ألولـي لفريـق التقيـيم والتعليقـات النقاط الرئيسية المستمدة من مسودة التقريـر ا
  األولية التي أدلى بها فريق إدارة التقييم

 وتنســـيق بتمويـــل المعنـــي العامـــل االستشـــاريين الخبـــراء فريـــق تقريـــر متابعـــة  ١٣٨/٣٩م ت
   والتطوير البحث

  الُمحرز التقدم لمناقشة للدول األعضاء مفتوح اجتماع لعقد التخطيط

/ المغشوشـة/ التوسـيم المغشوشـة/ المـزورة/ النوعية المتدنية الطبيةالمنتجات   ١٣٨/٤٠م ت
  المزيفة

ومأمونيـــة أدويـــة األطفـــال وٕامكانيـــة  معالجـــة حـــاالت نقـــص األدويـــة عالميـــًا،  ١٣٨/٤١م ت
  إتاحتها

  ٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجية الميزانية تمويل  ١٣٨/٤٢م ت

  جدول تقدير االشتراكات   ١٣٨/٤٣م ت

   تقدير االشتراكاتجدول   ١إضافة  ١٣٨/٤٣م ت
  مشروع قـــرار

  ٢٠١٧-٢٠١٦التقييم: أحدث المعلومات وخطة العمل المقترحة للفترة   ١٣٨/٤٤م ت

  تجديد مباني جنيف أحدث المعلومات عن استراتيجية :العقارات  ١٣٨/٤٥م ت

  عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ١٣٨/٤٦م ت

  لشراكات الصحية الُمستضافةا  ١٣٨/٤٧م ت
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   لشراكات الصحية الُمستضافةا  ١إضافة  ١٣٨/٤٧م ت
  استعراض التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية

   لشراكات الصحية الُمستضافةا  ٢إضافة  ١٣٨/٤٧م ت
  استعراض شراكة صحة األم والوليد والطفل

  التنفيذي  المجلس لجان تقارير  ١٣٨/٤٨م ت
  الحكومية غير بالمنظمات المعنية الدائمة اللجنة

  المؤسسات والجوائز  ١٣٨/٤٩م ت

التاســعة والســتين وموعــد  لجمعيــة الصــحة العالميــة جــدول األعمــال المؤقــت  ١٣٨/٥٠م ت
ومكــان انعقــاد دورة المجلــس التنفيــذي التاســعة والثالثــين بعــد المائــة ومســودة 

  جدول أعمالها المؤقت

  السنوي عن الموارد البشريةالتقرير   ١٣٨/٥١م ت

   التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ١إضافة  ١٣٨/٥١م ت
  استعراض نظام ترشيح واختيار وتدريب الممثلين القطريين للمنظمة

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ١٣٨/٥٢م ت

   تقارير الهيئات االستشارية  ١٣٨/٥٣م ت
  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة

   تقارير الهيئات االستشارية  ١إضافة  ١٣٨/٥٣تم 
   لجان الخبراء ومجموعات الدراسة

  أفرقة ولجان الخبراء االستشاريين وعضويتها

  للموظفين والئحة الموظفين تعديالت النظام األساسي  ١٣٨/٥٤م ت

للقـرارات المقتـرح اآلثار الماليـة واإلداريـة المترتبـة بالنسـبة إلـى األمانـة نتيجـة   ١إضافة  ١٣٨/٥٤م ت
  اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

والمســائل المطروحــة: متابعــة  ٢٠١٤فاشــية مــرض فيــروس اإليبــوال فــي عــام   ١٣٨/٥٥م ت
الــــــــدورة االســــــــتثنائية للمجلــــــــس التنفيــــــــذي بشــــــــأن طارئــــــــة اإليبــــــــوال (القــــــــرار 

EBSS3.R1(  المقــر) ر اإلجرائــي وجمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتين
   ))١٠(٦٨ص ع  ج

  تصميم رفيع المستوى لبرنامج المنظمة الجديد بشأن الطوارئ الصحية
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    وثيقة معلومات

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١معلومات/ /١٣٨م ت

    وثائق متنوعات

  بأسماء المندوبين وسائر المشاركين [ باإلنكليزية والفرنسية فقط ] قائمة  ١تنقيح  ١متنوعات/ /١٣٨م ت

  الجدول الزمني اليومي المبدئي  ١تنقيح  ٢متنوعات/ /١٣٨م ت

  المقررات اإلجرائية وقائمة القرارات  ٣متنوعات/ /١٣٨م ت

  قائمة الوثائق  ٤متنوعات/ /١٣٨م ت
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