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  قائمة الوثائق
  
  

  جدول األعمال  ١تنقيح  ١٤٤/١م ت
  جدول األعمال المؤقت (المشروح)  (المشروح)  ١٤٤/١م ت
  المدير العام تقرير  ١٤٤/٢م ت
  اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي تقرير   ١٤٤/٣م ت
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  ١٤٤/٤م ت
  ٢٠٢١-٢٠٢٠الميزانية البرمجية المقترحة   ١٤٤/٥م ت
  ٢٠٢١-٢٠٢٠الميزانية البرمجية المقترحة   ١٤٤/٦م ت

قيمة أفضــل وصــحة أفضــل: االســتراتيجية وخطة التنفيذ لتحقيق القيمة مقابل 
  معلومات محدثة –المال في منظمة الصحة العالمية 

  ٢٠٢١-٢٠٢٠الميزانية البرمجية المقترحة   ١٤٤/٧م ت
  ٢٠٢٣-٢٠١٩برنامج العمل العام الثالث عشر، 

  إطار قياس األثر الصادر عن منظمة الصحة العالمية
  التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية   ١٤٤/٨م ت

االســـتشـــارية المعنية ببرنامج المنظمة للطوارئ الخبراء المســـتقلين تقرير لجنة 
  الصحية

  شلل األطفال   ١٤٤/٩م ت
  فالاستئصال شلل األط

  شلل األطفال   ١٤٤/١٠م ت
  ل شلل األطفالااالنتقال في مج

  ٢٠٣٠المستدامة لعام  تنفيذ خطة التنمية  ١تنقيح  ١٤٤/١١م ت
  التغطية الصحية الشاملة  ١٤٤/١٢م ت

  ر الرعاية الصحية األولية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملةتوفي
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  التغطية الصحية الشاملة  ١٤٤/١٣م ت
الصحيون المجتمعيون من مقدمي الرعاية الصحية األولية: الفرص العاملون 
  والتحديات

  ١٤٤/١٤م ت
  

  الصحية الشاملةالتغطية 
جتماع الرفيع المســــــــتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعني اللالتحضــــــــير 

  بالتغطية الصحية الشاملة
  الصحة والبيئة وتغير المناخ  ١٤٤/١٥م ت

المنظمة بشـــــأن الصـــــحة والبيئة االســـــتراتيجية العالمية الصـــــادرة عن مســـــّودة 
حياة الناس وعافيتهم بشـــــــــــكل ر المناخ: التحّول الالزم إحداثه لتحســـــــــــين وتغي

  مستدام من خالل إيجاد بيئات صحية
  الصحة والبيئة وتغير المناخ  ١٤٤/١٦م ت

دة خطة العمل العالمية بشــــأن تغير المناخ والصــــحة في الدول الجزرية مســــوّ 
  الصغيرة النامية

  األدوية واللقاحات والمنتجات الصحية  ١٤٤/١٧م ت
  األدوية واللقاحاتإتاحة 

  األدوية واللقاحات والمنتجات الصحية  ١٤٤/١٨م ت
  أدوية السرطان

متابعة االجتماعات الرفيعة المســـــــــــتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعنية   ١٤٤/١٩م ت
  بالمسائل المتعلقة بالصحة

متــابعــة االجتمــاع الرفيع المســـــــــــــــتوى للجمعيــة العــامــة لألمم المتحــدة المعني   ١٤٤/٢٠م ت
  بالصحةبالمسائل المتعلقة 

  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها
متــابعــة االجتمــاع الرفيع المســـــــــــــــتوى للجمعيــة العــامــة لألمم المتحــدة المعني   ١إضافة  ١٤٤/٢٠م ت

  بالمسائل المتعلقة بالصحة
  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها

الوقاية من العمل المقترحة الخاصـــــــــــة بآلية التنســـــــــــيق العالمية بشـــــــــــأن خطة 
  ٢٠٢٠األمراض غير السارية ومكافحتها لعام 

متــابعــة االجتمــاع الرفيع المســـــــــــــــتوى للجمعيــة العــامــة لألمم المتحــدة المعني   ١٤٤/٢١م ت
  بالمسائل المتعلقة بالصحة

  إنهاء السل
  المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراض  ١٤٤/٢٢م ت
المقترح  القراراتاآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنســــــــــــــبة إلى األمانة نتيجة   ١إضافة  ١٤٤/٢٢م ت

  اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي
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إطار التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروســات األنفلونزا والتوصــل   ١٤٤/٢٣م ت
  إلى اللقاحات والفوائد األخرى

  )٢٠١٨( )١١(٧١ج ص عتنفيذ المقرر اإلجرائي 

اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة المقررات اإلجرائية   ١إضافة  ١٤٤/٢٣م ت
  المقترح اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي

  آلية الدول األعضاء بشأن المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة  ١٤٤/٢٤م ت

  الصحيةالموارد البشرية   ١٤٤/٢٥م ت
المنظمة العالمية لقواعد الممارســـــة بشـــــأن توظيف العاملين الصـــــحيين مدونة 

  على المستوى الدولي: الجولة الثالثة من التقارير الوطنية

  الموارد الشرية الصحية  ١٤٤/٢٦م ت
  ٢٠٣٠االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة 

  الالجئين والمهاجرينتعزيز صحة   ١٤٤/٢٧م ت
  ٢٠٢٣-٢٠١٩خطة العمل العالمية، مسّودة 

  تسريع وتيرة التخلص من سرطان عنق الرحم  ١٤٤/٢٨م ت

  سالمة المرضى  ١٤٤/٢٩م ت
  العمل العالمي بشأن سالمة المرضى

  سالمة المرضى  ١٤٤/٣٠م ت
  المياه واإلصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية

عمليات إصــــــــــــــالح المنظمة، بما فيها برنامج عمل التحّول وتنفيذ إصــــــــــــــالح   ١٤٤/٣١م ت
  منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

عمليات إصــــــــــــــالح المنظمة، بما فيها برنامج عمل التحّول وتنفيذ إصــــــــــــــالح   ١٤٤/٣٢م ت
  منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

مســــــّودة جدول أولويات االقتراحات الخاصــــــة بإدراج بنود إضــــــافية في تحديد 
  األعمال المؤقت للمجلس التنفيذي

عمليات إصــــــــــــــالح المنظمة، بما فيها برنامج عمل التحّول وتنفيذ إصــــــــــــــالح   ١٤٤/٣٣م ت
  منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

  المنظمةإصالح 

اإلجرائية اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة المقررات   ١إضافة  ١٤٤/٣٣م ت
  المقترح اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي
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عمليات إصــــــــــــــالح المنظمة، بما فيها برنامج عمل التحّول وتنفيذ إصــــــــــــــالح   ١٤٤/٣٤م ت
  منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

تقرير رئيس المجلس التنفيذي حول حصـــــائل المشـــــاورة غير الرســـــمية بشـــــأن 
  إصالح تصريف الشؤون

اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة المقررات اإلجرائية   ١إضافة  ١٤٤/٣٤م ت
  المقترح اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي

  تقييم عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ١٤٤/٣٥م ت
األمانة نتيجة المقررات اإلجرائية اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى   ١إضافة  ١٤٤/٣٥م ت

  المقترح اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي
  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ١٤٤/٣٦م ت
  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ١٤٤/٣٧م ت

  الجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسمية مع المنظمة
المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة المقررات اإلجرائية اآلثار   ١إضافة  ١٤٤/٣٧م ت

  المقترح اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي
  التعدُّدّية اللغوّية  ١٤٤/٣٨م ت
  أيام الصحة العالمية ١تنقيح  ١٤٤/٣٩م ت
  المؤسسات والجوائز  ١٤٤/٤٠م ت
  المؤسسات والجوائز  ١إضافة  ١٤٤/٤٠م ت

  بإنشاء جائزة نيلسون مانديال لتعزيز الصحةاقتراح 
  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين  ١تنقيح  ١٤٤/٤١م ت
  مكان وموعد انعقاد دورة المجلس التنفيذي الخامسة واألربعين بعد المائة  ١٤٤/٤٢م ت
  وتنفيذها ٢٠١٩-٢٠١٨لمحة عامة عن تمويل الميزانية البرمجية   ١٤٤/٤٣م ت
  ٢٠٢١-٢٠٢٠جدول تقدير االشتراكات للفترة   ١٤٤/٤٤م ت
  تعيين المدير اإلقليمي لجنوب شرق آسيا  ١٤٤/٤٥م ت
  تعيين المدير اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ  ١٤٤/٤٦م ت
أحدث المعلومات عن الموارد البشرية، بما في ذلك البرنامج العالمي للتدريب   ١٤٤/٤٧م ت

  الداخلي
  تقرير اللجنة الدولية للخدمة المدنية  ١٤٤/٤٨م ت
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  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ١تنقيح  ١٤٤/٤٩م ت
المقترح  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنســــــــــــــبة إلى األمانة نتيجة القرارات  ١إضافة  ١تنقيح  ١٤٤/٤٩م ت

  اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي
  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية  ١تنقيح  ١٤٤/٥٠م ت
  التقييم: أحدث المعلومات  ١٤٤/٥١م ت
  تقارير الهيئات االستشارية  ١٤٤/٥٢م ت

  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة
  تقارير الهيئات االستشارية  ١إضافة  ١٤٤/٥٢م ت

  ولجان الخبراء االستشارية وعضويتهاأفرقة 
    معلومات وثائق
  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١معلومات/ /١٤٤م ت
  تقرير أمين المظالم  ٢معلومات/ /١٤٤م ت

أحـــدث المعلومـــات عن الموارد البشـــــــــــــــريـــة، بمـــا فيهـــا عن البرنـــامج العـــالمي   ٣معلومات/ /١٤٤م ت
  للتدريب الداخلي

اإلدارة لنهاية العام بشـــــــأن االســـــــتغالل الجنســـــــي واالنتهاك الجنســـــــي رســـــــالة 
  والتبليغ عن اإلدعاءات المتعلقة بهما

  حضور المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق  ٤معلومات/ /١٤٤م ت

    وثائق متنوعات
  وسائر المشاركين [ باإلنكليزية والفرنسية فقط ] األعضاءقائمة بأسماء   ١تنقيح  ١متنوعات/ /١٤٤م ت
  الجدول الزمني اليومي المبدئي  ٢متنوعات/ /١٤٤م ت
  قائمة القرارات والمقررات اإلجرائية   ٣متنوعات/ /١٤٤م ت
  قائمة الوثائق  ٤متنوعات/ /١٤٤م ت
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