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دة خطة العمل الخاصة بالوقاية مـــن األمراض غيــــر السارية ومكافحتهــــا فـــــي  ٦٦/٩ج   مسوَّ
  ٢٠٢٠-٢٠١٣الفترة   ١تصويب  ٦٦/٩
  
دة خطة العمل الشاملة الخاصة بالص  ١تنقيح  ٦٦/١٠ج   ٢٠٢٠-٢٠١٣حة النفسية في الفترة مسوَّ
  
تقريـــر عـــن اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات   ١إضافة  ١تنقيح  ٦٦/١٠ج

 المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
اللـــذين يمكـــن مســـّودة خطـــة العمـــل الخاصـــة بالوقايـــة مـــن العمـــى وضـــعف البصـــر   ٦٦/١١ج

  ٢٠١٩-٢٠١٤تجنبهما 
  ٢٠١٩-٢٠١٤توفير صحة العين للجميع: خطة عمل عالمية للفترة   

  
تقريـــر عـــن اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات   ١إضافة  ٦٦/١١ج

  المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
  العجز  ٦٦/١٢ج
 
  رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ٦٦/١٣ج
  
أعمــال متابعــة توصــيات اللجــان الرفيعــة المســتوى المعقــودة للنهــوض بصــحة المــرأة   ٦٦/١٤ج

 والطفل
  
 المحّددات االجتماعية للصحة  ٦٦/١٥ج
  
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ٦٦/١٦ج
  ١إضافة  ٦٦/١٦ج
 
لألنفلــــونزا الجائحــــة: تبــــادل فيروســــات األنفلــــونزا والتوصــــل إلــــى اللقاحــــات التأهــــب   ٦٦/١٧ج

  والفوائد األخرى
ــــونزا الجائحــــة التقريــــر الثنــــائي الســــنوات    اإلطــــار الخــــاص بالتأهــــب لمواجهــــة األنفل

  ٢٠١٣ لعام
  
التأهــــب لألنفلــــونزا الجائحــــة: تبــــادل فيروســــات األنفلــــونزا والتوصــــل إلــــى اللقاحــــات   ١إضافة  ٦٦/١٧ج

  لفوائد األخرىوا
تقريــــر اجتمــــاع الفريــــق االستشــــاري المعنــــي باإلطــــار الخــــاص بالتأهــــب لألنفلــــونزا   

  الجائحة
  
 تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  ٦٦/١٨ج
  
 خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ٦٦/١٩ج
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  أمراض المناطق المدارية المهملة  ٦٦/٢٠ج
  ومكافحتها والتخلص منها واستئصالهاالوقاية منها   

  
  المالريا  ٦٦/٢١ج
  
المنتجـــــات الطبيـــــة المتدنيـــــة النوعيـــــة/ المـــــزورة/ المغشوشـــــة التوســـــيم/ المغشوشـــــة/   ٦٦/٢٢ج

  المزيفة
  
متابعـــة تقريـــر فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق البحـــث   ٦٦/٢٣ج

  والتطوير
  
  ةالتغطية الصحية الشامل  ٦٦/٢٤ج
  
القوى العاملة الصحية: التقدم في معالجة مسألتي النقص والهجـرة، وفـي االسـتعداد   ٦٦/٢٥ج

  لتلبية االحتياجات المستجدة
  
  الصحة اإللكترونية وأسماء نطاقات المواقع الصحية على شبكة اإلنترنت  ٦٦/٢٦ج
  
  تقارير مرحلية  ٦٦/٢٧ج
  ١إضافة  ٦٦/٢٧ج
  
الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي األحــوال الصــحية فــي األرض   ٦٦/٢٨ج

  الجوالن السوري المحتل
  
كـانون األول/  ٣١التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة فـي السـنة المنتهيـة فـي   ٦٦/٢٩ج

  ٢٠١٢ديسمبر 
  
المســــاهمات الطوعيــــة حســــب الصــــندوق والجهــــة المســــاهمة فــــي الســــنة : الملحــــق  ١إضافة  ٦٦/٢٩ج

  ٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣١في المنتهية 
  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الـدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـداد   ٦٦/٣٠ج

  من الدستور ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
  ٢٠١٥-٢٠١٤جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٦٦/٣١ج
  
  ٢٠١٥-٢٠١٤جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٦٦/٣٢ج

  إدارة مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية  
  
  تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي  ٦٦/٣٣ج
  
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ٦٦/٣٤ج
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  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٦٦/٣٥ج
  
  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ٦٦/٣٦ج
  
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٦٦/٣٧ج
  
  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٦٦/٣٨ج
 
  تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  ٦٦/٣٩ج
  
  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٦٦/٤٠ج
  
  المدير العام لمنظمة الصحة العالميةمتابعة تقرير الفريق العامل المعني بانتخاب   ٦٦/٤١ج
  
  العقارات  ٦٦/٤٢ج
  
  نقل جنوب السودان من إقليم شرق المتوسط إلى اإلقليم األفريقي  ٦٦/٤٣ج
  
تقريـــر عـــن اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات   ١إضافة  ٦٦/٤٣ج

  و جمعية الصحةالمقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أ
  
  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  ٦٦/٤٤ج
  
  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات: طاجيكستان  ٦٦/٤٥ج
  
  االتفاقات مع المنظمات غير الحكومية  ٦٦/٤٦ج

  االتفاق بين منظمة الصحة العالمية ومركز الجنوب  
  
  ٢٠١٥لتنمية لما بعد عام الصحة في خطة ا  ٦٦/٤٧ج
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  ٦٦/٤٨ج

  تمويل منظمة الصحة العالمية  
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  ٦٦/٤٩ج

  خطة التنفيذ الرفيعة المستوى والتقرير  
ــــى جمعيــــة    ــــس التنفيــــذي إل ــــة واإلدارة التابعــــة للمجل ــــة البرنــــامج والميزاني ــــر لجن تقري

  السادسة والستينالصحة العالمية 
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  ٦٦/٥٠ج

  منظمة الصحة العالميةتمويل   
تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة   

  العالمية السادسة والستين
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  : تقرير مبدئي٢٠١٣-٢٠١٢تنفيذ الميزانية البرمجية   ٦٦/٥١ج
نامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة تقرير لجنة البر   

  العالمية السادسة والستين
  
  مسّودة برنامج العمل العام الثاني عشر  ٦٦/٥٢ج
تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة   ١تصويب  ٦٦/٥٢ج

  العالمية السادسة والستين
  
  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية المقترحة   ٦٦/٥٣ج

تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة   
  العالمية السادسة والستين

  
 ٢٠١٢كـانون الثـاني/ ينـاير  ١التقرير المالي والبيانات المالية المراجعـة للفتـرة مـن   ٦٦/٥٤ج

  ٢٠١٢/ ديسمبر كانون األول ٣١إلى 
تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة   

  العالمية السادسة والستين
  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الـدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـداد   ٦٦/٥٥ج

  من الدستور  ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات: طاجيكستان

تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة   
  العالمية السادسة والستين

  
  ٢٠١٥-٢٠١٤جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٦٦/٥٦ج

  إدارة مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية  
امج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة تقرير لجنة البرن  

  العالمية السادسة والستين
  
  تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي  ٦٦/٥٧ج

تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة   
  العالمية السادسة والستين

  
  مراجع الحسابات الخارجيتقرير   ٦٦/٥٨ج

ــــى جمعيــــة    ــــذي إل ــــس التنفي ــــة واإلدارة التابعــــة للمجل ــــامج والميزاني ــــة البرن ــــر لجن تقري
  الصحة العالمية السادسة والستين

  
  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٦٦/٥٩ج

ــــى جمعيــــة    ــــس التنفيــــذي إل ــــة واإلدارة التابعــــة للمجل ــــة البرنــــامج والميزاني ــــر لجن تقري
  السادسة والستينالصحة العالمية 
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  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ٦٦/٦٠ج
ــــى جمعيــــة    ــــس التنفيــــذي إل ــــة واإلدارة التابعــــة للمجل ــــة البرنــــامج والميزاني ــــر لجن تقري

  الصحة العالمية السادسة والستين
  
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٦٦/٦١ج

للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة   
  العالمية السادسة والستين

  
  العقارات  ٦٦/٦٢ج

تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة   
  العالمية السادسة والستين

  
  التقرير األول للجنة "أ"  ٦٦/٦٣ج

    
  لجنة أوراق االعتماد  ٦٦/٦٤ج

  التقرير األول  
  
  التقرير الثاني للجنة "أ"  ٦٦/٦٥ج

    
  التقرير األول للجنة "ب"  ٦٦/٦٦ج

    
انتخــاب الــدول األعضــاء التــي لهــا حــق تعيــين شــخص للعمــل عضــوًا فــي المجلــس   ٦٦/٦٧ج

  التنفيذي
  
  التقرير الثاني للجنة "ب"  ٦٦/٦٨ج

    
  التقرير الثالث للجنة "أ"  ٦٦/٦٩ج

    
  التقرير الرابع للجنة "أ"  ٦٦/٧٠ج

    
  التقرير الثالث للجنة "ب"  ٦٦/٧١ج
  
  التقرير الرابع للجنة "ب"  ٦٦/٧٢ج
  
  التقرير الخامس للجنة "أ"  ٦٦/٧٣ج
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  وثائق معلومات
  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ١وثيقة معلومات/ /٦٦ج

  دولة فلسطين) (تقرير وزارة الصحة في الجوالن السوري المحتل
  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ٢وثيقة معلومات/ /٦٦ج

  (تقرير وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية) الجوالن السوري المحتل
  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ٣وثيقة معلومات/ /٦٦ج

(تقريـــــــر مقـــــــدم مـــــــن مـــــــدير إدارة الصـــــــحة بـــــــاألونروا الجـــــــوالن الســـــــوري المحتـــــــل 
  )٢٠١٢ لعام

  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ٤وثيقة معلومات/ /٦٦ج

  (بيان حكومة إسرائيل)محتل الجوالن السوري ال
  

  وثائق متنوعات
  
  قائمة بأسماء المندوبين وسائر المشاركين [ باإلنكليزية والفرنسية فقط ]  ١تنقيح ١متنوعات/ /٦٦ج
  
  دليل المندوبين إلى جمعية الصحة العالمية  ٢متنوعات/ /٦٦ج
  
  المقررات اإلجرائية وقائمة القرارات   ٣متنوعات/ /٦٦ج
  
  قائمة الوثائق  ٤متنوعات/ /٦٦ج
  
خطاب معالي الدكتورة نكوسازانا دالميني زوما، رئيسة مفوضـية االتحـاد األفريقـي،   ٥متنوعات/ /٦٦ج

  أمام جمعية الصحة العالمية السادسة والستين
  
كلمة السيدة غونيال كارلسن، وزيرة التعاون اإلنمائي الدولي في السويد أمام جمعية   ٦متنوعات/ /٦٦ج

  السادسة والستين الصحة العالمية
  
كلمــة الــدكتور جــيم يونــغ كــيم، رئــيس مجموعــة البنــك الــدولي، أمــام جمعيــة الصــحة   ٧متنوعات/ /٦٦ج

  العالمية السادسة والستين
  
  
  

=     =     =  


