
  ٤متنوعات/ /١٤٠م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٧ فبراير/ شباط ٨  بعد المائة األربعونالدورة 

  EB140/DIV./4    
  
  
  

  قائمة الوثائق
  
  

  جدول األعمال  ١تنقيح  ١٤٠/١م ت

  جدول األعمال المؤقت (المشروح)  (المشروح)  ١٤٠/١م ت

ـــــى المجلـــــس التنفيـــــذي  ١٤٠/٢م ت دورتـــــه األربعـــــين  فـــــي تقريـــــر مـــــن المـــــديرة العامـــــة إل
  المائة بعد

  منصب المدير العام  ١٤٠/٣م ت
  مسودة العقد

  منصب المدير العام  ١٤٠/٤م ت
  خيارات إجراء االنتخاب على أساس التصويت الورقي

  واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي تقرير لجنة البرنامج والميزانية  ١٤٠/٥م ت

  المجلس التنفيذيإلى  تقرير اللجان اإلقليمية  ١٤٠/٦م ت

  الطوارئ الصحية  ١٤٠/٧م ت
  استجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق

ببرنـامج المنظمـة بشـأن الطـوارئ  لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة المعنية   ١٤٠/٨م ت
  الصحية

 البحث والتطوير فيما يتعلق باألمراض الوبائية المحتملة  ١٤٠/٩م ت
واالسـتجابة البحثيـة  التأهب في مجـال البحـث والتطـوير مخطط أولي بشأن

  السريعة

  ذات العواقب الصحية تنسيق القوى العاملة الصحية في الطوارئ  ١٤٠/١٠م ت

  مقاومة مضادات الميكروبات  ١٤٠/١١م ت
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  والتدبير السريري لإلنتان تحسين الوقاية والتشخيص   ١٤٠/١٢م ت

  شلل األطفال  ١٤٠/١٣م ت

 )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١٤٠/١٤م ت
  مسّودة خطة التنفيذ العالمية

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١٤٠/١٥م ت
  اآلثار الصحية العمومية المترتبة على تنفيذ بروتوكول ناغويا

  لمواجهة األنفلونزا الجائحة اإلطار الخاص بالتأهباستعراض   ١٤٠/١٦م ت

ــــة المترتبــــة بالنســــبة  ١إضافة  ١٤٠/١٦م ت ــــة نتيجــــة للمقــــررات  اآلثــــار الماليــــة واإلداري ــــى األمان إل
  من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة اإلجرائية المقترح اعتمادها

األمـــــم المتحـــــدة الرفيعـــــة  المـــــوارد البشـــــرية الصـــــحية وتنفيـــــذ مضـــــامين هيئـــــة  ١٤٠/١٧م ت
  االقتصاديالمستوى المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو 

التبــرع بالــدم ومكونــات  مبــادئ التوصــل إلــى توافــق عــالمي فــي اآلراء بشــأن  ١٤٠/١٨م ت
  الطبية البشرية المنشأ وٕادارتها الدم والمنتجات

  معالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات  ١٤٠/١٩م ت

ــــيم واســــتعراض   ١٤٠/٢٠م ت  وخطــــة العمــــل العــــالميتين بشــــأن الصــــحة االســــتراتيجيةتقي
  واالبتكار والملكية الفكرية العمومية

إلى األمانة نتيجـة للقـرارات المقتـرح  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  ١إضافة  ١٤٠/٢٠م ت
  من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة اعتمادها

وتنســـيق المعنـــي بتمويـــل  متابعـــة تقريـــر فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل  ١٤٠/٢١م ت
  البحث والتطوير

المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق  متابعـــة تقريـــر فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل  ١٤٠/٢٢م ت
لجنــة الخبــراء المعنيــة بالبحــث والتطــوير فــي اختصاصــات  البحــث والتطــوير
  مجال الصحة

  ١٤٠/٢٣م ت
  ١إضافة  ١٤٠/٢٣م تو 

ـــة  ـــدول األعضـــاء بشـــأن المنتجـــات الطبي ـــةآليـــة ال ـــة/ المـــزورة/  المتدني النوعي
  المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة

  تعزيز صحة المهاجرين  ١٤٠/٢٤م ت
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  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ١٤٠/٢٥م ت

  االستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل  ١٤٠/٢٦م ت

العامــة بشــأن الوقايــة التحضــير لالجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى للجمعيــة   ١٤٠/٢٧م ت
مــن األمــراض غيــر الُمعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا، المقــرر عقــده فــي 

  ٢٠١٨عام 

إلى األمانة نتيجـة للقـرارات المقتـرح  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  ١إضافة  ١٤٠/٢٧م ت
  من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة اعتمادها

  خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرفمسودة   ١٤٠/٢٨م ت

ــــة المترتبــــة بالنســــبة  ١إضافة  ١٤٠/٢٨م ت ــــة نتيجــــة للمقــــررات  اآلثــــار الماليــــة واإلداري ــــى األمان إل
  من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة اإلجرائية المقترح اعتمادها

  المخدرات العالميةالُبعد الصحي العمومي لمشكلة   ١٤٠/٢٩م ت

  سمنة األطفال: خطة التنفيذ تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على  ١٤٠/٣٠م ت

  في سياق نهج متكامل  الوقاية من السرطان ومكافحته  ١٤٠/٣١م ت

إلى األمانة نتيجـة للقـرارات المقتـرح  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  ١إضافة  ١٤٠/٣١م ت
  جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةمن  اعتمادها

  ٢٠٣٠المستدامة لعام  التقدم الُمحرز في تنفيذ خطة التنمية  ١٤٠/٣٢م ت

 للمـواد الكيميائيـة دور قطاع الصحة في النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية   ١٤٠/٣٣م ت
  وما بعده ٢٠٢٠من أجل تحقيق الهدف المنشود لعام 

  االســـــــــــتراتيجية العالميـــــــــــة بشـــــــــــأن صـــــــــــحة المـــــــــــرأة والطفـــــــــــل والمراهـــــــــــق   ١٤٠/٣٤م ت
  ): صحة المراهقين٢٠٣٠-٢٠١٦(

  ٢٠١٧-٢٠١٦نبذة عامة عن الوضع المالي: الميزانية البرمجية   ١٤٠/٣٥م ت

  ٢٠١٩-٢٠١٨مسودة الميزانية البرمجية المقترحة   ١٤٠/٣٦م ت

  ٢٠١٩-٢٠١٨جدول تقدير االشتراكات للفترة   ١٤٠/٣٧م ت
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  نبذة عن تنفيذ عملية إصالح المنظمة  ١٤٠/٣٨ت م

  ١٤٠/٣٩م ت
  ١٤٠/٤٠م تو 
  ١إضافة  ١٤٠/٤٠م تو 

  )٢٠١٦) (٨(٦٩ج ص عالمقرر اإلجرائي  إصالح تصريف الشؤون: متابعة

  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ١٤٠/٤١م ت

  المشاركة مع الجهات الفعالة غير الدول   ١٤٠/٤٢م ت
  غير الدول ذات العالقات الرسمية مع المنظمة الجهات الفاعلة

  المؤسسات والجوائز  ١٤٠/٤٣م ت

الســـبعين وموعـــد ومكـــان  جـــدول األعمـــال المؤقـــت لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة  ١٤٠/٤٤م ت
  المجلس التنفيذي الحادية واألربعين بعد المائة انعقاد دورة

  تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط  ١٤٠/٤٥م ت

  الموارد البشرية: أحدث المعلومات  ١٤٠/٤٦م ت

  الموارد البشرية: أحدث المعلومات  ١٤٠/٤٧م ت
غيـر الحكوميـة  المعايير والمبادئ الخاصة بانتداب الموظفين من المنظمـات

  والمؤسسات الخيرية والمؤسسات األكاديمية

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ١٤٠/٤٨م ت

إلى األمانة نتيجـة للقـرارات المقتـرح  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  ١إضافة  ١٤٠/٤٨م ت
  من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة اعتمادها

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ١٤٠/٤٩م ت

  تقارير الهيئات االستشارية  ١٤٠/٥٠م ت
  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة

  تقارير الهيئات االستشارية  ١إضافة  ١٤٠/٥٠م ت
  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة

  مجموعات ولجان الخبراء االستشاريين وعضويتها
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  معلومات وثائق

  منصب المدير العام  ١معلومات/ /١٤٠م ت
  ترشيح المرشحين

  ٢٠١٥تقرير عام  حضور المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق:  ٢معلومات/ /١٤٠م ت

  )٢٠١٦) (٨(٦٩ج ص عإصالح تصريف الشؤون: متابعة المقرر اإلجرائي   ٣معلومات/ /١٤٠ت م
مســـّودة برنـــامج التخطـــيط الزمنـــي التطلعـــي لبنـــود جـــدول األعمـــال المتوقعـــة 

  للمجلس التنفيذي وجمعية الصحة

  موظفي منظمة الصحة العالمية بيان ممثل جمعيات  ٤معلومات/ /١٤٠م ت

تسـبة تشـير إلـى االشتراكات المقدرة على الـدول األعضـاء والـدول األعضـاء المن  ٥معلومات/ /١٤٠م ت
  ٢٠١٩-٢٠١٨٪ زيادة في إجمالي تمويل االشتراكات المقدرة للفترة ١٠

    وثائق متنوعات

  قائمة بأسماء المندوبين وسائر المشاركين [ باإلنكليزية والفرنسية فقط ]  ١تنقيح  ١متنوعات/ /١٤٠م ت

  الجدول الزمني اليومي المبدئي   ٢متنوعات/ /١٤٠م ت

  القراراتو المقررات اإلجرائية قائمة   ٣متنوعات/ /١٤٠م ت

  قائمة الوثائق  ٤متنوعات/ /١٤٠م ت
 
 

=     =     =  


