
    
    ٤متنوعات/ /٦٨ج  الثامنة والستونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٥ يونيو/ حزيران ١  
  A68/DIV./4    

  
  
  

  قائمة الوثائق
  
 
  
  جدول األعمال  ١تنقيح  ٦٨/١ج
  
 إلى جدول األعمال تكميلياقتراح بشأن إضافة بند فرعي   ١إضافة  ٦٨/١ج
  
ــــين  ٦٨/٢ج بعــــد المائــــة والسادســــة  تقريــــر المجلــــس التنفيــــذي عــــن دورتيــــه الخامســــة والثالث

  ودورته االستثنائية بشأن اإليبوال والثالثين بعد المائة
  
كلمة الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة، أمام جمعية الصـحة العالميـة الثامنـة   ٦٨/٣ج

 والستين
  
  نبذة عن تنفيذ اإلصالح إصالح منظمة الصحة العالمية:  ٦٨/٤ج
  
  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٦٨/٥ج
  
  استعراض منتصف المدة :٢٠١٥-٢٠١٤تنفيذ الميزانية البرمجية   ٦٨/٦ج
  
  ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية المقترحة   ٦٨/٧ج
  
  ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية  مشروع قرار:  ١إضافة  ٦٨/٧ج
  
  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية  ٦٨/٨ج
  
  والرّضع وصغار األطفال: وضع مجموعة المؤشرات األساسية األمهات تغذية  ٦٨/٩ج
  
  بالقضاء على سمنة األطفال أحدث المعلومات عن اللجنة المعنية  ٦٨/١٠ج
  
 ٢٠١٤المتحــدة فــي عــام  االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــممتابعــة   ٦٨/١١ج

بشأن إجراء استعراض وتقييم شاملين للتقدم المحرز في الوقاية من األمـراض غيـر 
  المعدية (غير السارية) ومكافحتها

  
العــبء العــالمي للصــرع وضــرورة العمــل المنســق علــى المســتوى الُقطــري مــن أجــل   ٦٨/١٢ج

  امةالتصدي آلثاره الصحية واالجتماعية وآثاره على المعرفة الع
 
  المتعلقة بالصحة رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية  ٦٨/١٣ج
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  ٢٠١٥لما بعد عام خطة التنمية الصحة في   ٦٨/١٤ج
  
  صحة المراهقين  ٦٨/١٥ج
  
  عامًا على إعالن ومنهاج عمل بيجين ٢٠ المرأة والصحة:  ٦٨/١٦ج
 
مسـتدامة عبـر القطاعـات إجـراءات  المساهمة في التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية:  ٦٨/١٧ج

واإلنصــاف فــي مجــال الصــحة (متابعــة المــؤتمر العــالمي  مــن أجــل تحســين الصــحة
  الثامن بشأن تعزيز الصحة)

  
  التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحة الصحة والبيئة:  ٦٨/١٨ج
  
  مقاومة مضادات الميكروبات  ٦٨/١٩ج

بشــأن مقاومـــة  ٢٥-٦٧ج ص عتقريــر مـــوجز عــن التقـــدم المحــرز فـــي تنفيــذ القـــرار 
 مضادات الميكروبات

  
  مقاومة مضادات الميكروبات  ٦٨/٢٠ج
  مسودة خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات  ١تصويب  ٦٨/٢٠وج
  
  شلل األطفال  ٦٨/٢١ج
  ١إضافة  ٦٨/٢١وج
  
للقـــرارات إلـــى األمانـــة نتيجـــة  تقريـــر عـــن اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة  ٢إضافة  ٦٨/٢١ج

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة جانبمن  المقترح اعتمادها
  
االعتبــارات  األطفــال البــري: نتشــار الــدولي لفيــروس شــللاالتوصــيات مؤقتــة بشــأن   ٣إضافة  ٦٨/٢١ج

  )٢٠٠٥من اللوائح الصحية الدولية ( ٣-١٥المادة  في ضوء المتعلقة باستمرارها
  
   )٢٠٠٥ولية (تنفيذ اللوائح الصحية الد  ٦٨/٢٢ج

  االستجابة لطوارئ الصحة العمومية  
  
تقريــر لجنــة المراجعــة بشــأن التمديــدات الثانيــة الالزمــة لبنــاء القــدرات الوطنيــة فــي   ١إضافة  ٦٨/٢٢ج

  مجال الصحة العمومية وبشأن تنفيذ اللوائح الصحية الدولية
  
  استجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق  ٦٨/٢٣ج
  
الســياق الــراهن والتحــديات؛ ووقــف  :٢٠١٤ عــام اإليبــوال فــي فيــروس مــرض فاشــية  ٦٨/٢٤ج

  في البلدان واألقاليم غير المتضررة الوباء؛ والتأهب
  
  الفريق المعني بالتقييم المبدئي لمرض اإليبوال  ٦٨/٢٥ج
  
 الــدورة االســتثنائية للمجلــس ومتابعــة ٢٠١٤ عــام فــي اإليبــوال فيــروس مــرض فاشــية  ٦٨/٢٦ج

لــدعم قــدرات  احتيــاطي الخيــارات المتاحــة إلنشــاء صــندوق :اإليبــوال بشــأن التنفيــذي
  للطوارئ االستجابة مجال المنظمة في
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  للطوارئ العالمية الصحية العاملة القوى  ٦٨/٢٧ج
  
  ٢٠١٥ عام بعد ما: العالمية التقنية االستراتيجية مسّودة: المالريا  ٦٨/٢٨ج
  
إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات  الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة تقريـــر عـــن اآلثـــار  ١إضافة  ٦٨/٢٨ج

  من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة المقترح اعتمادها
  
  الوقاية من حمى الضنك ومكافحتها  ٦٨/٢٩ج
  
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ٦٨/٣٠ج
  
دير كعنصـر مـن عناصـر التغطيـة تعزيز الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخـ  ٦٨/٣١ج

  الصحية الشاملة
  
مدونــة المنظمــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف العــاملين الصــحيين علــى   ٦٨/٣٢ج

  المستوى الدولي
  
مــدى مالءمــة مدونــة المنظمــة العالميــة لقواعــد  عــنفريــق الخبــراء االستشــاري تقريــر   ١إضافة  ٦٨/٣٢ج

ــــــــــى المســــــــــتوى الــــــــــدولي  ــــــــــف العــــــــــاملين الصــــــــــحيين عل الممارســــــــــة بشــــــــــأن توظي
  )٢٠١٠( وفعاليتها

  
/ المغشوشـــــة/ التوســـــيم المغشوشـــــة/ المـــــزورة/ النوعيـــــة المتدنيـــــة الطبيـــــةالمنتجـــــات   ٦٨/٣٣ج

  المزيفة
  
متابعـــة تقريـــر فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق البحـــث   ٦٨/٣٤ج

  والتطوير
  
  المشاريع اإليضاحية للبحث والتطوير في مجال الصحة  ١إضافة  ٦٨/٣٤ج
  
االســـــــتراتيجية وخطـــــــة العمـــــــل العالميتـــــــان بشـــــــأن الصـــــــحة العموميـــــــة واالبتكــــــــار   ٦٨/٣٥ج

  الفكرية والملكية
  
  المرحلية التقارير  ٦٨/٣٦ج
  
وفــي  بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، المحتلــة، األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية  ٦٨/٣٧ج

  الجوالن السوري المحتل
  
األول/  كـانون ٣١في السنة المنتهيـة فـي  والبيانات المالية المراجعة يـر المالـالتقري  ٦٨/٣٨ج

  ٢٠١٤ديسمبر 
 
تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الـدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـداد  حالة  ٦٨/٣٩ج

  من الدستور ٧أحكام المادة  تطبيق اشتراكاتها إلى حد يبرر
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  ٢٠١٧-٢٠١٦جدول تقدير االشتراكات   ٦٨/٤٠ج
  
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ٦٨/٤١ج
  
  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٦٨/٤٢ج
  
  ع الحسابات الخارجيتعيين مراج  ٦٨/٤٣ج
  
  أحدث المعلومات عن الموارد البشرية  ٦٨/٤٤ج
  
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٦٨/٤٥ج
  
  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٦٨/٤٦ج
  
  تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  ٦٨/٤٧ج
  
  لموظفي منظمة الصحة العالمية في لجنة المعاشات التقاعديةتعيين ممثلين   ٦٨/٤٨ج
  
  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  ٦٨/٤٩ج
  
  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  ٦٨/٥٠ج
  
ومتابعــة الــدورة االســتثنائية للمجلــس  ٢٠١٤فاشــية مــرض فيــروس اإليبــوال فــي عــام   ١تنقيح  ٦٨/٥١ج

   التنفيذي بشأن اإليبوال
  مشروع مقرر إجرائي مقترح من األمانة  

  
  نبذة عن تنفيذ اإلصالح  ٦٨/٥٢ج

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

  
  ة مع الجهات الفاعلة غير الدولإطار المشارك  ٦٨/٥٣ج

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

  
   استعراض منتصف المدة :٢٠١٥-٢٠١٤تنفيذ الميزانية البرمجية   ٦٨/٥٤ج

إلى جمعية الصحة  للمجلس التنفيذيتقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة   
  العالمية الثامنة والستين

  
  ٢٠١٧-٢٠١٦ المقترحة البرمجية الميزانية  ٦٨/٥٥ج

 الصحة جمعية إلى التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة تقرير
  والستين الثامنة العالمية
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التنفيــــذي  المجلــــس دورة ومتابعــــة ٢٠١٤ عــــام فــــي اإليبــــوال فيــــروس مــــرض فاشــــية  ٦٨/٥٦ج
 لـدعم قـدرات احتياطي صندوق الخاصة بإنشاء الخيارات :اإليبوال بشأن االستثنائية
   للطوارئ االستجابة مجال في المنظمة

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

  
كـــانون األول/  ٣١للســـنة المنتهيـــة فـــي  التقريـــر المـــالي والبيانـــات الماليـــة المراجعـــة  ٦٨/٥٧ج

  ٢٠١٤ديسمبر 
إلى جمعية الصحة  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  

  العالمية الثامنة والستين
  
 سـداد فـي المتـأخرة ءاألعضـا الـدول ذلك في بما المقدرة، االشتراكات تحصيل حالة  ٦٨/٥٨ج

  الدستور من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر حد إلى اشتراكاتها
 الصحة جمعية إلى التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة تقرير  

  والستين الثامنة العالمية
  
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ٦٨/٥٩ج

إلى جمعية الصحة  واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذيتقرير لجنة البرنامج والميزانية   
  العالمية الثامنة والستين

  
  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٦٨/٦٠ج

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

  
  الموارد البشرية  ٦٨/٦١ج

إلى جمعية الصحة  رنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذيتقرير لجنة الب  
  العالمية الثامنة والستين

  
   العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  ٦٨/٦٢ج

إلى جمعية الصحة  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  
  والستينالعالمية الثامنة 

  
  لجنة أوراق االعتماد  ٦٨/٦٣ج
  
شــخص للعمــل عضــوًا فــي المجلــس  انتخــاب الــدول األعضــاء التــي لهــا حــق تعيــين  ٦٨/٦٤ج

  التنفيذي
  
  للجنة "أ" األولالتقرير   ٦٨/٦٥ج
  
  التقرير األول للجنة "ب"  ٦٨/٦٦ج
  
  التقرير الثاني للجنة "أ"  ٦٨/٦٧ج
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  "بللجنة " الثانيالتقرير   ٦٨/٦٨ج
  
  "أللجنة " الثالثالتقرير   ٦٨/٦٩ج
  
  "بللجنة " الثالثالتقرير   ٦٨/٧٠ج
  
  "أللجنة " الرابعالتقرير   ٦٨/٧١ج
  
  "بللجنة " الرابعالتقرير   ١تنقيح  ٦٨/٧٢ج
  
  "أللجنة " الخامسالتقرير   ٦٨/٧٣ج
  
  التقرير الخامس للجنة "ب"  ٦٨/٧٤ج
  
  التقرير السادس للجنة "أ"  ٦٨/٧٥ج
  
  

  وثائق معلومات
  
 ٢٠١٤كـــــانون األول/ ديســـــمبر  ٣١ملحـــــق التقريـــــر المـــــالي للســـــنة المنتهيـــــة فـــــي   ١معلومات/ /٦٨ج

  المساهمات الطوعية حسب الصندوق وحسب الجهة المساهمة
  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ٢معلومات/ /٦٨ج

  الجوالن السوري المحتل 
  في الجمهورية العربية السوريةتقرير وزارة الصحة   

  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ٣معلومات/ /٦٨ج

   الجوالن السوري المحتل
  بيان حكومة إسرائيل

  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ٤معلومات/ /٦٨ج

  وري المحتل الجوالن الس
  مدير إدارة الصحة باألونروا تقرير مقدم من

  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ٥معلومات/ /٦٨ج

   الجوالن السوري المحتل
طلب المراقب الدائم لفلسطين لدى األمـم المتحـدة والمنظمـات  بناًء علىتقرير مقدم 

  الدولية األخرى في جنيف
  
  ] ألغيت الوثيقة [  ٦معلومات/ /٦٨ج
  
  ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية المقترحة   ٧معلومات/ /٦٨ج

  العملية وحساب التكاليف والتمويل  
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  وثائق متنوعات
  
  المندوبين وسائر المشاركين [ باإلنكليزية والفرنسية فقط ]قائمة بأسماء   ١ تنقيح ١متنوعات/ /٦٨ج
  
  دليل المندوبين إلى جمعية الصحة العالمية  ٢متنوعات/ /٦٨ج
  
  المقررات اإلجرائية وقائمة القرارات   ٣متنوعات/ /٦٨ج
  
  قائمة الوثائق  ٤متنوعات/ /٦٨ج
  
ــــةكلمــــة ســــعادة المستشــــارة   ٥متنوعات/ /٦٨ج ــــا  ميركــــل أنجــــيالالســــيدة  االتحادي ــــة ألماني مــــن جمهوري

  والستينالثامنة  العالمية الصحة جمعية االتحادية أمام
  
  

=     =     =  
  


