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  ] ُحذف[   -٦
  
  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  -٧
  
  الجوائز  -٨
  
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  -٩
  

  اختتام أعمال الجمعية  -١٠
  
  

  "أ"اللجنة 
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١١
  

  منظمة الصحة العالمية إصالح  -١٢
  

  ٦٥/٤٣وج ٦٥/٤٠وج ٢إضافة  ٦٥/٥وج ١إضافة  ٦٥/٥وج ٦٥/٥ج الوثائق
  ٦/ وثيقة معلومات/٦٥وج

  
  الشؤون التقنية والصحية  -١٣
  

  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها  ١-١٣
  

   ٦ق١٣٠م تالقرار  ،١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تالوثيقة 
  

حصيلة االجتماع الرفيع المسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية   •
المـــؤتمر الـــوزاري العـــالمي األول بشـــأن أنمـــاط الحيـــاة حصـــيلة ا و (غيـــر المعديـــة) ومكافحتهـــ

  الصحية ومكافحة األمراض غير السارية

  ١إضافة  ٦٥/٦وج ٦٥/٦ج الوثيقتان

الخيــارات واإلطــار الزمنــي لتعزيــز وتيســير العمــل المتعــدد القطاعــات للوقايــة مــن األمــراض   •
  غير السارية ومكافحتها عن طريق الشراكة

   ٦٥/٧ج الوثيقة

  تنفيذ االستراتيجية العالمية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها وخطة العمل  •

  ٦٥/٨الوثيقة ج

                                                           
  بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر.     ١
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  تنفيذ خطة العمل الخاصة بالوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  •
  

  ٦٥/٩الوثيقة ج
  

ســقة مــن جانــب قطــاع العــبء العــالمي لالضــطرابات النفســية وضــرورة االســتجابة الشــاملة والمن  ٢-١٣
  الصحة والقطاع االجتماعي على المستوى القطري

  
  ٨ق١٣٠م تالقرار ، ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/١٠الوثيقتان ج

  
  التغذية  ٣-١٣
  

  الرّضع وصغار األطفالاألمهات و تغذية   •
  

  ١تصويب  ٦٥/١١وج ٦٥/١١ج الوثيقتان
  
  واإلرضاع تغذية المرأة في الفترة السابقة للحمل وأثناء الحمل  •

  
  ٦٥/١٢الوثيقة ج

  
  الزواج المبكر وحمل المراهقات وصغيرات السن  ٤-١٣
  

  ٦٥/١٣الوثيقة ج
  

  اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة (المرامي) رصد بلوغ األهداف  ٥-١٣

اإلنمائيـــة لأللفيـــة المتعلقـــة بالصـــحة والمرامـــي  (المرامـــي) التقـــدم المحـــرز فـــي بلـــوغ األهـــداف  •
  ٢٠١٥ة بعد عام الصحية العالمي

  
  ٦٥/١٤الوثيقة ج

  
  تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل  •

  
  ٣ق١٣٠م تالقرار ، ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/١٥الوثيقتان ج

  
المحددات االجتماعية للصحة: حصيلة المؤتمر العالمي المعنـي بالمحـددات االجتماعيـة للصـحة   ٦-١٣

  )٢٠١١ي جانيرو، البرازيل، تشرين األول/ أكتوبر (ريو د
  

  ١١ق١٣٠م تالقرار ، ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/١٦الوثيقتان ج
  

  )٢٠٠٥تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية (  ٧-١٣
  

  ١إضافة  ٦٥/١٧وج ١تصويب  ٦٥/١٧وج ٦٥/١٧ج الوثائق
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  ى األمن الصحي العالميالتجمعات البشرية العالمية: اآلثار والفرص بالنسبة إل  ٨-١٣
  

  ٦٥/١٨الوثيقة ج
  

التأهــب لألنفلــونزا الجائحــة: تبــادل فيروســات األنفلــونزا والتوصــل إلــى اللقاحــات والفوائــد األخــرى:   ٩-١٣
  التقرير الخاص بعمل الفريق االستشاري

  
  ٦٥/١٩الوثيقة ج

  
  شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  ١٠-١٣
  

  ١٠ق١٣٠م تالقرار ، ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/٢٠الوثيقتان ج
  

  داء البلهارسيات القضاء على  ١١-١٣
  

  ٩ق١٣٠م تالقرار ، ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/٢١الوثيقتان ج
  

  مسّودة خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ١٢-١٣
  

   ،١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ١إضافة  ٦٥/٢٢وج ٦٥/٢٢ج الوثائق
  ١٢ق١٣٠م تلقرار ا

  
المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة: تقرير الفريق   ١٣-١٣

  العامل المكون من الدول األعضاء
  

  ١٣ق١٣٠م تالقرار ، ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/٢٣الوثيقتان ج
  

  فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير  ١٤-١٣
  

  ١تصويب  ٦٥/٢٤وج ٦٥/٢٤ج الوثيقتان
  

اســــتجابة منظمــــة الصــــحة العالميــــة، ودورهــــا بصــــفتها قائــــد مجموعــــة الصــــحة، فــــي مجــــال تلبيــــة  ١٥-١٣
  الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية

  
  ١٤ق١٣٠م تالقرار ، ١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/٢٥الوثيقتان ج

  
  التقارير المرحلية  ١٦-١٣
  

  ٦٥/٢٦الوثيقة ج
  

  الُنظم والبحوث الصحية
  

 ٢٧-٦٣ع  ص  جو ٨-٦٤ع  ص  جو ٩-٦٤ع  ص  جتعزيــــــز الــــــُنظم الصــــــحية (القــــــرارات   ألف:
  ) ٢٧-٦٠ع  ص  جو ١٢-٦٢ع  ص  جو
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(القــــــرار  دور منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة ومســــــؤولياتها فــــــي مجــــــال البحــــــوث الصــــــحية  باء:
  )٢١-٦٣ع  ص  ج

  
 االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة  جيم:

  )٢١-٦١ع  ص  ج(القرار 
  

  استئصال األمراض والوقاية منها ومكافحتها
  

  )١-٦٠ع  ص  ج(القرار  استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري  دال:
  

  )١٦-٦٤ع  ص  جالتنينات (القرار استئصال داء   هاء:
  

  )٢٠-٦٣ع  ص  جمكافحة داء شاغاس والتخلص منه (القرار   واو:
  

  )١٨-٦٣ع  ص  جالتهاب الكبد الفيروسي (القرار   زاي:
  

تـوقي ومكافحــة السـل المقــاوم لألدويـة المتعــددة والسـل الشــديد المقاومـة لألدويــة المتعــددة   حاء:
  )١٥-٦٢ع  ص  ج(القرار 

  
  )١٥-٦٤ع  ص  جآلية للمكافحة والوقاية (القرار الكوليرا:   طاء:

  
  )٢-٥٧ع  ص  جمكافحة داء المثقبيات األفريقي البشري (القرار   ياء:

  
-٢٠١١االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشـأن األيـدز والعـدوى بفيروسـه فـي الفتـرة   كاف:

  )١٤-٦٤ع  ص  ج(القرار  ٢٠١٥
  

األمـــراض المنقولـــة جنســـيًا ومكافحتهـــا (القـــرار  االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن  الم:
  )١٩-٥٩ع  ص  ج

  
  مسائل أخرى

  
والغايـــات  (المرامـــي) الصـــحة اإلنجابيـــة: اســـتراتيجية تســـريع التقـــدم نحـــو بلـــوغ األهـــداف  ميم:

  )١٢-٥٧ع  ص  جاإلنمائية الدولية (القرار 
  

  )٣-٦٣ع  ص  جمبادرات تعزيز السالمة الغذائية (القرار   نون:
  

  )١٩-٦١ع  ص  جوالقرار  ٥ق١٢٤م تلمناخ والصحة (القرار تغير ا  سين:
  

  )١٠-٦٣ع  ص  جالشراكات (القرار   عين:
  

  )١٢-٦١ع  ص  جالتعددية اللغوية: تنفيذ خطة العمل (القرار   فاء:
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  اللجنة "ب"
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٤
  

ــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية و   -١٥ فــي الجــوالن الســوري األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتل
  المحتل

  
  ٣معلومات// وثيقة ٦٥وج ٢/ وثيقة معلومات/٦٥وج ١تنقيح  ٦٥/٢٧ج الوثائق

  ٥/ وثيقة معلومات/٦٥وج ٤/ وثيقة معلومات/٦٥وج
  

  المالية الميزانية البرمجية والشؤون  -١٦
  

  ٢٠١١-٢٠١٠تقييم أداء الميزانية البرمجية   ١-١٦
  

  ٦٥/٤٤وج ٦٥/٢٨ج الوثيقتان
  

كانون  ٣١إلى  ٢٠١٠كانون الثاني/ يناير  ١التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للفترة من   ٢-١٦
  ٢٠١١/ ديسمبر األول

  
  ٦٥/٤٥وج ١إضافة  ٦٥/٢٩وج ٦٥/٢٩ج الوثائق

  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلـى   ٣-١٦

  من الدستور ٧حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  

  ٦٥/٤٦وج ٦٥/٣٠ج الوثيقتان
  

  [ ُحذف ]  ٤-١٦
  

  األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة تقدير اشتراكات الدول   ٥-١٦
  

  ٦٥/٤٦وج ٦٥/٤١ج الوثيقتان
  

  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  -١٧
  

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١-١٧
  

  ٦٥/٤٧وج ٦٥/٣٢ج الوثيقتان
  

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٢-١٧
  

  ٦٥/٤٨وج ٦٥/٣٣ج الوثيقتان
  

                                                           
  بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر.   ١
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  شؤون العاملين  -١٨
  

  السنوي عن الموارد البشرية التقرير  ١-١٨
  

  ٦٥/٤٩وج ٦٥/٣٤ج الوثيقتان
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٢-١٨
  

  ٦٥/٣٥الوثيقة ج
  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين   ٣-١٨
  

  ١٦ق١٣٠م تالقرار  ،١/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تو ٦٥/٣٦الوثيقتان ج
  

  ت التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالميةتعيين ممثلين في لجنة المعاشا  ٤-١٨
  

  ٦٥/٣٧الوثيقة ج
  

  الشؤون اإلدارية والقانونية  -١٩
  

  انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: تقرير الفريق العامل  ١-١٩
  

  ٦٥/٣٨الوثيقة ج
  

  االتفاقات مع المنظمات الحكومية الدولية  ٢-١٩
  

  ٦٥/٤٢الوثيقة ج
  

  مة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدوليةالتعاون داخل منظو   -٢٠
  

  ٦٥/٣٩الوثيقة ج
  
  

=     =     =  


