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ألمراض غير السارية ومكافحتها: االجتماع الرسمي للدول األعضاء مـن أجـل ا  ١٣٢/٦م ت
ؤشـرات، اختتام العمل الخاص بإطـار الرصـد العـالمي الشـامل، بمـا فـي ذلـك الم

ومجموعة مـن األهـداف العالميـة االختياريـة للوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية 
  ومكافحتها

  
  ١٣٢/٧م ت

  ١صويب ت ١٣٢/٧م تو 
ســـّودة خطـــة العمـــل الخاصـــة بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا م

٢٠٢٠-٢٠١٣  
  

  ٢٠٢٠-٢٠١٣سّودة خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية م  ١٣٢/٨م ت
  

  ٢٠١٩-٢٠١٤وفير صحة العين للجميع: خطة عمل عالمية للفترة ت  ١٣٢/٩م ت
  

  لعجزا  ١٣٢/١٠م ت
  

تقريــر عــن اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات   ١إضافة  ١٣٢/١٠م ت
  المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  صد بلوغ األهداف (المرامي) اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحةر   ١٣٢/١١م ت
  

صد بلوغ األهداف (المرامـي) اإلنمائيـة لأللفيـة المتعلقـة بالصـحة: الصـحة فـي ر   ١٣٢/١٢م ت
  ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام 

  
جراءات متابعة توصيات اللجـان الرفيعـة المسـتوى المعقـودة مـن أجـل النهـوض إ  ١٣٢/١٣م ت

  بصحة المرأة والطفل
  

  لمحّددات االجتماعية للصحةا  ١٣٢/١٤م ت
  

  )٢٠٠٥نفيذ اللوائح الصحية الدولية (ت  ١٣٢/١٥م ت
  ١إضافة  ١٣٢/١٥م تو 
  

إلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة التقريــر الثنــائي الســنوات ا  ١٣٢/١٦م ت
  ٢٠١٣لعام 

  
  لل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفالش  ١٣٢/١٧م ت
  

  لعمل العالمية الخاصة باللقاحاتطة اخ  ١٣٢/١٨م ت
  

ـــة منهـــا ومكاأ  ١٣٢/١٩م ت ـــة: الوقاي ـــتخلص منهـــا مـــراض المنـــاطق المداريـــة المهمل فحتهـــا وال
  واستئصال شأفتها

  
تقريــر عــن اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات   ١إضافة  ١٣٢/١٩م ت

  المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  

/ المغشوشـــة التوســـيم/ المغشوشـــة/ لمنتجـــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المـــزورةا  ١٣٢/٢٠م ت
  المزيفة
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تابعة تقرير فريق الخبراء االستشـاريين العامـل المعنـي بتمويـل وتنسـيق البحـث م  ١٣٢/٢١م ت
  التطويرو 

  
تقريــر عــن اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات   ١إضافة  ١٣٢/٢١م ت

  المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  

  لتغطية الصحية الشاملةا  ١٣٢/٢٢م ت
  

والهجــــرة، وفــــي  ي معالجــــة مســــألتي الــــنقصلقــــوى العاملــــة الصــــحية: التقــــدم فــــا  ١٣٢/٢٣م ت
  االستعداد لالحتياجات المستجدة

  
  لصحة اإللكترونية وأسماء نطاقات المواقع الصحية على شبكة اإلنترنتا  ١٣٢/٢٤م ت
  

  : أحدث المعلومات٢٠١٣-٢٠١٢نفيذ الميزانية البرمجية ت  ١٣٢/٢٥م ت
  

ســـّودة برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة: مســـّودة م  ١٣٢/٢٦م ت
  ٢٠١٣للمناقشة من ِقَبل المجلس التنفيذي في كانون الثاني/ يناير 

  
  ٢٠١٥-٢٠١٤لميزانية البرمجية المقترحة ا  ١٣٢/٢٧م ت
  

  مشروع مقرر إجرائي  ١إضافة  ١٣٢/٢٧م ت
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤دول تقدير االشتراكات ج  ١٣٢/٢٨م ت
  

  إدارة مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية  ١إضافة  ١٣٢/٢٨م ت
  

  ١٣٢/٢٩م ت
  ١ إضافة ١٣٢/٢٩م تو 
  ٢ إضافة ١٣٢/٢٩م تو 

تقريـــر الفريـــق العامـــل المعنـــي بانتخـــاب المـــدير العـــام لمنظمـــة الصـــحة تابعـــة م
  العالمية

  
تقريــر عــن اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات   ٣إضافة  ١٣٢/٢٩م ت

  المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  

  ٢٠١٣لتقييم: أحدث المعلومات وخطة العمل المقترحة لعام ا  ١٣٢/٣٠م ت
  

  ضوية لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبةع  ١٣٢/٣١م ت
  

  جنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة: االختصاصاتل  ١٣٢/٣٢م ت
  

  لعقاراتا  ١٣٢/٣٣م ت
  

قـــــارير لجـــــان المجلـــــس التنفيـــــذي: اللجنـــــة الدائمـــــة المعنيـــــة بالمنظمـــــات غيـــــر ت  ١٣٢/٣٤م ت
  الحكومية

  
  لجوائزا  ١٣٢/٣٥م ت
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  دول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية السادسة والستينج  ١٣٢/٣٦م ت
  

  عيين المدير اإلقليمي لألمريكتينت  ١٣٢/٣٧م ت
  

  لتقرير السنوي عن الموارد البشريةا  ١٣٢/٣٨م ت
  ١صويب ت ١٣٢/٣٨م تو 
  

  قرير لجنة الخدمة المدنية الدوليةت  ١٣٢/٣٩م ت
  

  عديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفينت  ١٣٢/٤٠م ت
  

تقريــر عــن اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات   ١إضافة  ١٣٢/٤٠م ت
  المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  راسةية: لجان الخبراء ومجموعات الدقارير الهيئات االستشار ت  ١٣٢/٤١م ت
  

مجموعـــات  –قـــارير الهيئـــات االستشـــارية: لجـــان الخبـــراء ومجموعـــات الدراســـة ت  ١إضافة  ١٣٢/٤١م ت
  ولجان الخبراء االستشاريين وعضويتها

  
  قارير مرحليةت  ١٣٢/٤٢م ت

  ١ ضافةإ ١٣٢/٤٢م تو 
  ١ تصويب ١ضافة إ ١٣٢/٤٢م تو 
  

  قرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذيت  ١٣٢/٤٣م ت
  

  ظام الماليعديالت الالئحة المالية والنت  ١٣٢/٤٤م ت
  

  معلوماتوثائق 
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١معلومات/ /١٣٢م ت
  

  لشراكات التي تستضيفها المنظمةا  ٢معلومات/ /١٣٢م ت
  

  المستوى لرفيعةا: خطة التنفيذ ٢٠١٢نفيذ برنامج إصالح المنظمة، ت  ٣معلومات/ /١٣٢م ت
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤لميزانية البرمجية المقترحة ا  ٤معلومات/ /١٣٢م ت
  

  متنوعاتوثائق ال
  

  قائمة بأسماء األعضاء والمشاركين اآلخرين [ باإلنكليزية والفرنسية فقط ]  ١تنقيح  ١متنوعات/ /١٣٢م ت
  

  لجدول الزمني اليومي المبدئيا  ٢متنوعات/ /١٣٢م ت
  

  وقائمة القرارات المقررات اإلجرائية  ٣متنوعات/ /١٣٢م ت
  

  قائمة الوثائق  ٤متنوعات/ /١٣٢م ت

=     =     =  


