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 جدول األعمال المؤقت
 

 الجلسات العامة
 
 جمع�ة الصحةافتتاح  -1
 

 لجنة أوراق االعتمادتعیین  1-1
 

 انتخاب الرئ�س 1-2
 

 انتخاب نواب الرئ�س الخمسة ورئ�سي اللجنتین الرئ�سیتین وٕانشاء اللجنة العامة 1-3
 

 اعتماد جدول األعمال وتوز�ع البنود على اللجنتین الرئ�سیتین 1-4
 

 68/1الوث�قة ج
 
 المائة والسادسة والثالثین �عد المائةتقر�ر المجلس التنفیذي عن دورت�ه الخامسة والثالثین �عد  -2
 

 68/2الوث�قة ج
 
 العامة Éكلمة الدكتورة مارغر�ت تشان، المدیر  -3
 

 68/3الوث�قة ج
 
 كلمة ضیف الجمع�ة -4
 
 [ إن ُوجدت ]الجدیدة قبول الدول األعضاء والدول األعضاء المنتس�ة  -5
 
 انتخاب أعضاء المجلس التنفیذي -6
 
 الجوائز -7
 
 تقار�ر اللجنتین الرئ�سیتین -8
 
 اختتام جمع�ة الصحة -9
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 "Ã"اللجنة 
 

 1افتتاح أعمال اللجنة -10
 

 منظمة الصحة العالم�ة إصالح -11
 

 نبذة عن  تنفیذ اإلصالح  11-1
 

 68/4الوث�قة ج
 

 إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غیر الدول 11-2
 

 )ã Ê136)3، المقرر اإلجرائي 1/ سجالت/Ì68/5 æã Ê136/2015 الوث�قتان
 

 والمیزان�ة البرنامج شؤون  -12
 

 : استعراض منتصف المدة2015-2014 البرمج�ة المیزان�ة وتمو�ل تنفیذ 12-1
 

 68/6الوث�قة ج
 

 2017-2016 المقترحة البرمج�ة المیزان�ة 12-2
 

 68/7الوث�قة ج
 

 السار�ة غیر األمراض -13
 

   التغذ�ة �شأن الثاني الدولي المؤتمر حصیلة 13-1
 

 )ã Ê136)4، المقرر اإلجرائي 1/ سجالت/Ì68/8 æã Ê136/2015 الوث�قتان
 

 األساس�ة المؤشرات مجموعة وضع: األطفال وصغار والرّضع األمهات تغذ�ة 13-2
 

 68/9الوث�قة ج
 

 األطفال سمنة على �القضاء المعن�ة اللجنة عن المعلومات أحدث 13-3
 

 68/10الوث�قة ج
 
 
 

                                                           
 �ما في ذلك انتخاب نواب الرئ�س والمقرر.     1
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 إجـــراء �شـــأن 2014 عـــام فـــي المتحـــدة لألمـــم العامـــة للجمع�ـــة المســـتوى  الرف�ـــع االجتمـــاع متا�عـــة 13-4
) الســار�ة غیــر( المعد�ــة غیــر األمــراض مــن الوقا�ــة فــي المحــرز للتقــدم شــاملین وتقیــ�م اســتعراض
 ومكافحتها

 
 68/11الوث�قة ج

 
 آلثــاره التصـدي أجــل مـن الُقطـري  المســتوى  علـى المنســق العمـل وضـرورة للصــرع العـالمي العـبء 13-5

 العامة المعرفة على وآثاره واالجتماع�ة الصح�ة
 

 ã Ê136Þ8، القرار 1/ سجالت/Ì68/12 æã Ê136/2015 الوث�قتان
 

 العمر طیلة الصحة تعز�ز -14
 

 �الصحة المتعلقة لأللف�ة اإلنمائ�ة األهداف بلوغ رصد 14-1
 

 68/13الوث�قة ج
 

 2015الصحة في خطة التنم�ة لما �عد عام  14-2
 

 68/14الوث�قة ج
 

 المراهقین صحة 14-3
 

 68/15الوث�قة ج
 

   بیجین عمل ومنهاج إعالن على عاماً  20: والصحة المرأة 14-4
 

 68/16الوث�قة ج
 

ـــةاال التنم�ـــة فـــي المســـاهمة 14-5  أجـــل مـــن القطاعـــات عبـــر مســـتدامة إجـــراءات: واالقتصـــاد�ة جتماع�
 تعز�ـــز �شـــأن الثـــامن العـــالمي المـــؤتمر متا�عـــة( الصـــحة مجـــال فـــي واإلنصـــاف الصـــحة تحســـین
 )الصحة

 
 68/17الوث�قة ج

 
 الصحة على الهواء تلوث ألثر التصديالصحة والبیئة:  14-6

 
 )ã Ê136)14، المقرر اإلجرائي 1/ سجالت/Ì68/18 æã Ê136/2015 الوث�قتان

 
 واالستجا�ة والترصد التأهب -15

 
   الم�كرو�ات مضادات مقاومة 15-1

 
 Ì68/19 Ìæ68/20 الوث�قتان

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_11-ar.pdf
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 األطفال شلل 15-2
 

 68/21الوث�قة ج
 

 )2005( الدول�ة الصح�ة اللوائح تنفیذ 15-3
 

ــــــــــــــائق ، القــــــــــــــراران 1/ ســــــــــــــجالت/æã Ê136/2015 1إضــــــــــــــافة  Ì68/22 Ìæ68/22 الوث
ã Ê136Þ5 æã Ê136Þ6 

 
 استجا�ة المنظمة في الطوارئ الوخ�مة الواسعة النطاق 15-4

 
 68/23الوث�قة ج

 
 السار�ة األمراض -16

 
ومتا�عــة الـدورة االســتثنائ�ة للمجلـس التنفیــذي �شــأن  2014 عــام فـي اإلیبــوال فیـروس مــرض فاشـ�ة 16-1

 1اإلیبوال
 

 Ì68/24 Ìæ68/25 Ìæ68/26 Ìæ68/27 الوثائق
 

  2015 عام �عد ما: العالم�ة التقن�ة االستراتیج�ة مسّودة: المالر�ا 16-2
 

 ã Ê136Þ1، القرار 1/ سجالت/Ì68/28 æã Ê136/2015 الوث�قتان
 

 ومكافحتها الضنك حمى من الوقا�ة 16-3
 

 68/29الوث�قة ج
 

 �اللقاحات الخاصة العالم�ة العمل خطة 16-4
 

 68/30الوث�قة ج
 

 الصح�ة الُنظم -17
 

 الصـــح�ة التغط�ـــة عناصـــر مـــن كعنصـــر والتخـــدیر واألساســـ�ة الطارئـــة ح�ـــةالجرا الرعا�ـــة تعز�ـــز 17-1
 الشاملة

 
 ã Ê136Þ7، القرار 1/ سجالت/Ì68/31 æã Ê136/2015 الوث�قتان

 

                                                           
وضــمان قـدرة المنظمــة علـى التأهــب اإلیبــوال: إنهـاء الفاشــ�ة الحال�ـة وتعز�ــز التأهـب العـالمي �شـأن  EBSS3.R1القـرار      1

 الصح�ة.والطوارئ المستقبل�ة الواسعة النطاق ذات العواقب واالستجا�ة للفاش�ات 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_21-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_23-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_24-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_25-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_26-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_27-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_28-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_29-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_30-ar.pdf
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 الدولي المستوى  على الصحیین العاملین توظیف �شأن الممارسة لقواعد العالم�ة المنظمة مدونة 17-2
 

   1إضافة  Ì68/32 Ìæ68/32 الوث�قتان
 

 المز�فة/ المغشوشة/ التوس�م المغشوشة/ المزورة/ النوع�ة المتدن�ة الطب�ة المنتجات 17-3
 

 )ã Ê136)1 المقرر اإلجرائي¡ 1/ سجالت/Ì68/33 æã Ê136/2015 الوث�قتان
 

 والتطو�ر ال�حث وتنسیق بتمو�ل المعني العامل االستشار�ین الخبراء فر�ق تقر�ر متا�عة 17-4
 

   Ì68/34 الوث�قة
 

 الفكر�ة والملك�ة واالبتكار العموم�ة الصحة �شأن العالمیتان العمل وخطة االستراتیج�ة 17-5
 

 )ã Ê136)17 المقرر اإلجرائي¡ 1/ سجالت/Ì86/35 æã Ê136/2015 الوث�قتان
 

 التقار�ر المرحل�ة -18
 

 68/36الوث�قة ج
 

 األمراض غیر السار�ة
 

 )Ì Õ Ú66-8 القرار( 2020-2013 الفترة في النفس�ة �الصحة الخاصة الشاملة العمل خطة ألف:
 

 القــرار( التوحــد طیــف الضــطرا�ات العالجــي التــدبیر أجــل مــن المبذولــة والمنســقة الشــاملة الجهــود �اء:
Ì Õ Ú67-8( 

 
 )Ì Õ Ú 48-9 القرار( للعجز المسبب السمع فقدان ج�م:

 
 األمراض السار�ة

 
áÇÏ: استئصال ÁÇÏ القرار( التنینات Ì Õ Ú64-16( 

 
 )Ì Õ Ú65-21 القرار( البلهارس�ات ÁÇÏ من التخلص :هاء

 
æÇæ: القرار( المهملة المدار�ة المناطق أمراض Ì Õ Ú66-12( 

 
 القـــــــرار( جنســـــــ�اً  المنقولـــــــة األمـــــــراض ومكافحـــــــة تـــــــوقي �شـــــــأن العالم�ـــــــة االســـــــتراتیج�ة مســـــــّودة :زاي

Ì Õ Ú59-19( 
 

 تعز�ز الصحة طیلة العمر
 

 )Ì Õ Ú67-10 القرار( المولود صحة :حاء

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_32-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_33-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_34-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_35-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_36-ar.pdf
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 القــرار( العمـل مــن أجــل ضــمان التغط�ــة الشــاملة للتــدخالت فــي مجــال صــحة األم والولیــد والطفــل :طاء
Ì Õ Ú58-31( 

 
 القــــرار( واألطفــــال النســــاء ألرواح الُمنقــــذة �الســــلع المعن�ــــة المتحــــدة األمــــم لجنــــة توصــــ�ات تنفیــــذ :�اء

Ì Õ Ú66-7( 
 

 النظم الصح�ة
 

 )Ì Õ Ú65-8 القرار( للصحة االجتماع�ة المحددات :كاف
 

 )Ì Õ Ú64-9 القرار( الشاملة والتغط�ة الصحي التمو�ل ه�اكل استدامة :الم
 

اســـتراتیج�ة دمـــج تحلیـــل المســـائل واإلجـــراءات المتعلقـــة بنـــوع الجـــنس فـــي عمـــل المنظمـــة (القـــرار  :م�م
Ì Ú Õ60-25( 

 
 )Ì Õ Ú60-16 القرار( رشید نحو على األدو�ة استعمال في المحرز التقدم :نون 

 
 التأهب والترصد واالستجا�ة

 
 األخـــرى  والفوائـــد اللقاحـــات إلـــى والتوصـــل األنفلـــونزا فیروســـات ت�ـــادل: الجائحـــة لألنفلـــونزا التأهـــب :سین

 )Ì Õ Ú64-5 القرار(
 

 )Ì Õ Ú60-1 القرار( الجدري  فیروس مخزونات تدمیر: الجدري  استئصال :عین
 

 اللجنة "ب"
 

 1افتتاح أعمال اللجنة -19
 

األحــوال الصــح�ة فــي األرض الفلســطین�ة المحتلــة، �مــا فیهــا القــدس الشــرق�ة، وفــي الجــوالن الســوري  -20
 المحتل

 
 68/37الوث�قة ج

 
 المال�ة الشؤون  -21

 
 2014كانون األول/ د�سمبر  31المنته�ة في  للسنة التقر�ر المالي والب�انات المال�ة المراجعة 21-1

 
 68/38الوث�قة ج

                                                           
 �ما في ذلك انتخاب نواب الرئ�س والمقرر.   1

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_37-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_38-ar.pdf
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حالة تحصیل االشتراكات المقدرة، �ما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة فـي سـداد اشـتراكاتها إلـى  21-2
 من الدستور É7 حد یبرر تطبیق أحكام الماد

 
 68/39الوث�قة ج

 
 الترتی�ات الخاصة لتسو�ة المتأخرات [ إن وجدت ] 21-3

 
   2017-2016جدول تقدیر االشتراكات  21-4

 
 ã Ê136Þ9، القرار 1/ سجالت/Ì68/40 æã Ê136/2015 الوث�قتان

 
 تقدیر اشتراكات الدول األعضاء والدول األعضاء المنتس�ة الجدیدة [ إن وجدت ] 21-5

 
 شؤون مراجعة الحسا�ات والمراق�ة -22

 
 �ات الخارجيتقر�ر مراجع الحسا 22-1

 
 68/41الوث�قة ج

 
 تقر�ر مراجع الحسا�ات الداخلي 22-2

 
 68/42الوث�قة ج

 
 الخارجيعیین مراجع الحسا�ات ت 22-3

 
 68/43الوث�قة ج

 
 شؤون العاملین -23

 
 الموارد ال�شر�ة 23-1

 
 68/44الوث�قة ج

 
 تقر�ر لجنة الخدمة المدن�ة الدول�ة 23-2

 
 68/45الوث�قة ج

 
 تعد�الت النظام األساسي للموظفین والئحة الموظفین 23-3

 
 ã Ê136Þ12 æã Ê136Þ15، القراران 1/ سجالت/Ì68/46 æã Ê136/2015 الوث�قتان

 
 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_39-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_40-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_41-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_42-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_43-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_44-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_45-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_46-ar.pdf
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 المتحدة األمم لموظفي التقاعد�ة للمعاشات المشترك الصندوق  مجلستقر�ر  23-4
 

 68/47الوث�قة ج
 

 التقاعد�ة لموظفي منظمة الصحة العالم�ةتعیین ممثلین في لجنة المعاشات  23-5
 

 68/48الوث�قة ج
 

 الشؤون اإلدار�ة  -24
 

 العقارات: أحدث المعلومات عن استراتیج�ة تجدید م�اني جنیف 24-1
 

 68/49الوث�قة ج
 

  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكوم�ة الدول�ة -25
 

 68/50الوث�قة ج
 

 
 

  =    =  = 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_47-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_48-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_49-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_50-ar.pdf

