
    
    ٤متنوعات/ /٧٠ج  السبعونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٧حزيران/ يونيو  ١٤  
  A70/DIV./4    

  
  
  

  قائمة الوثائق
  
 
  
  جدول األعمال  ٢تنقيح  ٧٠/١ج
  
بعــد  األربعــينو بعــد المائــة  والثالثــين التاســعةتقريــر المجلــس التنفيــذي عــن دورتيــه   ٧٠/٢ج

   المائة
  
كلمــــة الــــدكتورة مارغريــــت تشــــان، المــــديرة العامــــة، أمــــام جمعيــــة الصــــحة العالميــــة   ٧٠/٣ج

 لسبعينا
  
  منصب المدير العام  ٧٠/٤ج

  مذكرة من المستشار القانوني
  
  منصب المدير العام  ٧٠/٥ج

  عقد المدير العام
  
  ٢٠١٧-٢٠١٦نبذة عن الوضع المالي: الميزانية البرمجية   ٧٠/٦ج
  
  ٢٠١٩-٢٠١٨ الميزانية البرمجية المقترحة  ٧٠/٧ج
  
  ٢٠١٩-٢٠١٨مشروع قرار: الميزانية البرمجية   ١تنقيح  ١إضافة  ٧٠/٧ج
  
ــــة ببرنــــامج المنظمــــة للطــــوارئ ت  ٧٠/٨ج ــــة اإلشــــراف االستشــــارية المســــتقلة المعني قريــــر لجن

  الصحية
  
  الطوارئ الصحية  ٧٠/٩ج

  استجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق
  
  لبحث والتطوير فيما يتعلق باألمراض الوبائية المحتملةا  ٧٠/١٠ج
  
  تنسيق القوى العاملة الصحية في الطوارئ ذات العواقب الصحية  ٧٠/١١ج
  
  قاومة مضادات الميكروباتم  ٧٠/١٢ج
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  حسين الوقاية والتشخيص والتدبير السريري لإلنتانت  ٧٠/١٣ج
  
  لل األطفالش  ٧٠/١٤ج
  
  تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال  ١إضافة  ٧٠/١٤ج
  
  )٢٠٠٥نفيذ اللوائح الصحية الدولية (ت  ٧٠/١٥ج

  )٢٠٠٥التقرير السنوي بشأن تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
  
  )٢٠٠٥نفيذ اللوائح الصحية الدولية (ت  ٧٠/١٦ج

  خطة التنفيذ العالمية
 
  ستعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحةا  ٧٠/١٧ج
  
لمــوارد البشـــرية الصـــحية وتنفيـــذ مضـــامين هيئـــة األمـــم المتحـــدة الرفيعـــة المســـتوى ا  ٧٠/١٨ج

   المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو االقتصادي
  
لمنشـأ بادئ بشأن التبـرع بالـدم ومكونـات الـدم والمنتجـات الطبيـة األخـرى البشـرية ام  ٧٠/١٩ج

 وٕاداراتها
  
  عالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات وٕاتاحتهام  ٧٠/٢٠ج
  
قيـــيم واســـتعراض االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة العموميـــة ت      ٧٠/٢١ج

  واالبتكار والملكية الفكرية
  
تشـــاريين العامـــل المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق البحـــث تابعـــة تقريـــر فريـــق الخبـــراء االسم  ٧٠/٢٢ج

  والتطوير
  
لية الدول األعضاء بشـأن المنتجـات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المـزورة/ المغشوشـة آ  ٧٠/٢٣ج

  التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
  
لية الـدول األعضـاء بشـأن المنتجـات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المـزورة/ آستعراض ا  ١إضافة  ٧٠/٢٣ج

  المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
  
 لمقـــررات اإلجرائيـــةلاآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة   ٢إضافة  ٧٠/٢٣ج

  جمعية الصحةمقترح اعتمادها من جانب ال
  
  عزيز صحة الالجئين والمهاجرينت  ٧٠/٢٤ج
  
  طة العمل العالمية الخاصة باللقاحاتخ  ٧٠/٢٥ج
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  لالستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقا  ١تنقيح  ٧٠/٢٦ج
  ١إضافة  ١تنقيح  ٧٠/٢٦ج و
  
ح آلثــــار الماليــــة واإلداريــــة المترتبــــة بالنســــبة إلــــى األمانــــة نتيجــــة للقــــرارات المقتــــر ا  ٢إضافة  ١تنقيح  ٧٠/٢٦ج

  اعتمادها من جانب جمعية الصحة
  
لتحضــــير لالجتمــــاع الثالــــث الرفيــــع المســــتوى للجمعيــــة العامــــة بشــــأن الوقايــــة مــــن ا  ٧٠/٢٧ج

  ٢٠١٨عام  األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في
  
  سودة خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرفم  ٧٠/٢٨ج
  
  لُبعد الصحي العمومي لمشكلة المخدرات العالميةا  ٧٠/٢٩ج
  
  صيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذيةح  ٧٠/٣٠ج
  
  قرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال: خطة التنفيذت  ٧٠/٣١ج
  
  لوقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهج متكاملا  ٧٠/٣٢ج
  
عزيـــز أوجـــه التـــآزر بـــين جمعيـــة الصـــحة العالميـــة ومـــؤتمر األطـــراف فـــي اتفاقيـــة ت  ٧٠/٣٣ج

  منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  
  لوقاية من الصمم وفقدان السمعا  ٧٠/٣٤ج
  
  ٢٠٣٠لتقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ا  ٧٠/٣٥ج
  
للمواد الكيميائية مـن أجـل الدولية ور قطاع الصحة في النهج االستراتيجي لإلدارة د  ٧٠/٣٦ج

  وما بعده ٢٠٢٠تحقيق الهدف المنشود لعام 
  
 لمقـــررات اإلجرائيـــةلاآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة   ١إضافة  ٧٠/٣٦ج

  جمعية الصحةمقترح اعتمادها من جانب ال
  
): ٢٠٣٠-٢٠١٦الســــتراتيجية العالميــــة بشــــأن صــــحة المــــرأة والطفــــل والمراهــــق (ا  ٧٠/٣٧ج

  صحة المراهقين
  
  تقارير المرحليةلا  ٧٠/٣٨ج
 
فلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وفــي ألحــوال الصــحية فــي األرض الا  ٧٠/٣٩ج

  الجوالن السوري المحتل
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قرير منتصف المـدة البرمجـي لمنظمـة الصـحة العالميـة والتقريـر المـالي عـن الفتـرة ت  ٧٠/٤٠ج
  ٢٠١٦بما في ذلك البيانات المالية المراجعة لعام  ،٢٠١٧-٢٠١٦

  
الة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الـدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـداد ح  ٧٠/٤١ج

  من الدستور ٧ة اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام الماد
  
  ٢٠١٩-٢٠١٨دول تقدير االشتراكات للفترة ج  ٧٠/٤٢ج
  
  قرير مراجع الحسابات الخارجيت  ٧٠/٤٣ج
  
  قرير مراجع الحسابات الداخليت  ٧٠/٤٤ج
  
  : التقرير السنويالموارد البشرية  ٧٠/٤٥ج
  
  لجنة الخدمة المدنية الدولية رقريت  ٧٠/٤٦ج
  
  عديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفينت  ٧٠/٤٧ج
  
  قرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةت  ٧٠/٤٨ج
 
 تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٧٠/٤٩ج
  
  بذة عن تنفيذ عملية إصالح المنظمةن  ٧٠/٥٠ج
  
  بذة عن تنفيذ عملية إصالح المنظمةن  ١إضافة  ٧٠/٥٠ج

  عملية إصالح المنظمة، المرحلة الثالثةالقيادة واإلدارة في المنظمة: تقييم 
  
  بذة عن تنفيذ عملية إصالح المنظمةن  ٢إضافة  ٧٠/٥٠ج

  أداء المنظمة في البلدان
  
  )٢٠١٦) (٨(٦٩ج ص عالح تصريف الشؤون: متابعة المقرر اإلجرائي صإ  ٧٠/٥١ج
  
 لمقـــررات اإلجرائيـــةلاآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة   ١إضافة  ٧٠/٥١ج

  جمعية الصحةمقترح اعتمادها من جانب ال
  
  لمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدولا  ٧٠/٥٢ج
  
  لمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدولا  ٧٠/٥٣ج

المعــــايير والمبــــادئ الخاصــــة بانتــــداب المــــوظفين مــــن المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة 
  والمؤسسات الخيرية والمؤسسات األكاديمية
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ندوق البنيــــة التحتيــــة المقتــــرح (الــــذي يجمــــع بــــين صــــندوق العقــــارات وصــــندوق صــــ  ٧٠/٥٤ج
  تكنولوجيا المعلومات)

  
  لحكومية الدوليةمة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات او التعاون داخل منظ  ٧٠/٥٥ج
  
  وصيات المراجعة الخارجية والداخلية للحسابات: تقرير مرحلي عن التنفيذت  ٧٠/٥٦ج
  
  ستعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحةا  ٧٠/٥٧ج

  التعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية األخرى المعنية
  
  ٢٠١٧-٢٠١٦جية نبذة عن الوضع المالي: الميزانية البرم  ٧٠/٥٨ج

، بما في ذلك ٢٠١٧-٢٠١٦تقرير منتصف المدة البرمجي والمالي للمنظمة للفترة 
  ٢٠١٦البيانات المالية المراجعة لعام 

جمعيـة المقـدم إلـى تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي 
  الصحة العالمية السبعين

  
  ٢٠١٩-٢٠١٨لميزانية البرمجية ا  ٧٠/٥٩ج

جمعيـة المقـدم إلـى تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي 
  الصحة العالمية السبعين

  
المقدرة، بما في ذلك الـدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـداد الة تحصيل االشتراكات ح  ٧٠/٦٠ج

  من الدستور ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
إلـى جمعيـة المقـدم الميزانية واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي و تقرير لجنة البرنامج   

  لسبعيناالصحة العالمية 
  
  قرير مراجع الحسابات الخارجيت  ٧٠/٦١ج

جمعيـة المقـدم إلـى تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي   
  الصحة العالمية السبعين

  
  قرير مراجع الحسابات الداخليت  ٧٠/٦٢ج

جمعيـة المقـدم إلـى تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي   
  الصحة العالمية السبعين

  
  لموارد البشرية: التقرير السنويا  ٧٠/٦٣ج

جمعيـة المقـدم إلـى تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي   
  الصحة العالمية السبعين

  
  بذة عن تنفيذ عملية إصالح المنظمةن  ٧٠/٦٤ج

جمعيـة المقـدم إلـى تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي   
  الصحة العالمية السبعين
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المقتــــرح (الــــذي يجمــــع بــــين صــــندوق العقــــارات وصــــندوق ندوق البنيــــة التحتيــــة صــــ  ٧٠/٦٥ج
  تكنولوجيا المعلومات)

جمعيـة المقـدم إلـى تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي   
  الصحة العالمية السبعين

  
  جنة أوراق االعتمادل  ٧٠/٦٦ج
  
  لترتيبات الخاصة لتسوية المتأخراتا  ٧٠/٦٧ج
  
  "أاألول للجنة "التقرير   ٧٠/٦٨ج
  
  لتقرير الثاني للجنة "أ"ا  ٧٠/٦٩ج
  
انتخــاب الــدول األعضــاء التــي لهــا حــق تعيــين شــخص للعمــل عضــوًا فــي المجلــس   ٧٠/٧٠ج

  التنفيذي
  
  للجنة "ب" ألولاالتقرير   ٧٠/٧١ج
  
  "أللجنة " الثالثالتقرير   ٧٠/٧٢ج
  
  "أللجنة " الرابعالتقرير   ٧٠/٧٣ج
  
  للجنة "ب" لثانياالتقرير   ٧٠/٧٤ج
  
  "أللجنة " لخامساالتقرير   ٧٠/٧٥ج
  
  للجنة "ب" لثالثاالتقرير   ٧٠/٧٦ج
  
  "أللجنة " لسادساالتقرير   ٧٠/٧٧ج
  
  للجنة "ب" لرابعاالتقرير   ٧٠/٧٨ج
  

  وثائق معلومات
  
  الجوائز  ١معلومات/ /٧٠ج
  
  ٢٠١٩-٢٠١٨لميزانية البرمجية المقترحة ا  ٢معلومات/ /٧٠ج

  الزيادة المقترحة في االشتراكات المقدرة
  
   ٢٠١٧ضور المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق: تقرير عام ح  ٣معلومات/ /٧٠ج
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  ٢٠١٦لمساهمات الطوعية حسب الصندوق وحسب الجهة المساهمة لعام ا  ٤معلومات/ /٧٠ج
  
وآليــــات اســــترداد التكــــاليف: الممارســــات الحاليــــة والســــبيل المقتــــرح  ٦مويــــل الفئــــة ت   ٥معلومات/ /٧٠ج

  للُمضي ُقدماً 
  
   يمة أفضل وصحة أفضلق  ٦معلومات/ /٧٠ج

نحـــو اعتمـــاد اســـتراتيجية وخطـــة لتحقيـــق القيمـــة مقابـــل المـــال فـــي منظمـــة الصـــحة 
  العالمية

  
  وثائق متنوعات

  
  قائمة بأسماء المندوبين وسائر المشاركين [ باإلنكليزية والفرنسية فقط ]  ١ تنقيح ١متنوعات/ /٧٠ج
  
  دليل المندوبين إلى جمعية الصحة العالمية  ٢متنوعات/ /٧٠ج
  
  القرارات و المقررات اإلجرائية قائمة   ٣متنوعات/ /٧٠ج
  
  قائمة الوثائق  ٤متنوعات/ /٧٠ج
  
  

=     =     =  


