
א     א
 

  ٤/ متنوعات/٦٠ج  الستون  جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٧ يونيو/ حزيران ١٣  

  A60/DIV/4    
  
  
  

  قائمة بالوثائق
  
 جدول األعمال  ١ تنقيح ٦٠/١ج
  
تقارير المجلس التنفيذي عن دوراته الثامنة عشرة بعد المائة والتاسعة عـشرة              ٦٠/٢ج

 ةبعد المائة والعشرين بعد المائ
  
كلمة الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة أمام جمعية الـصحة العالميـة              ٦٠/٣ج

 الستين
  
تعديالت على النظام األساسي لمؤسسة إحـسان دغرمجـي لـصحة           . الجوائز  ٦٠/٤ج

 األسرة
  
  مسودة الخطة الرئيسية لألصول الرأسمالية. العقارات  ٦٠/٥ج
  
 صد التنفيذر: برنامج العمل العام الحادي عشر  ٦٠/٦ج
  
 التطورات واالستجابة والمتابعة: أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة  ٦٠/٧ج
  
تطبيق أحكام اللـوائح الـصحية الدوليـة        : أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة     ٦٠/٨ج

)٢٠٠٥( 
  
 تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري  ٦٠/٩ج
  
  مكافحة داء الليشمانيات  ٦٠/١٠ج
  
  آلية للتصدي للمخاطر المحتملة المحدقة بعملية االستئصال: شلل األطفال   ٦٠/١١ج
  
  المالريا، بما في ذلك اقتراح بتكريس يوم للمالريا  ٦٠/١٢ج
 
  التقدم المحرز والتخطيط الطويل األجل: مكافحة السل  ٦٠/١٣ج
 
 األضـرار   االستراتيجيات والتدخالت المسندة بالبينات والرامية إلى الحد مـن          ٦٠/١٤ج

 الناجمة عن استعمال الكحول
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االستراتيجيات والتدخالت المسندة بالبينات والرامية إلى الحد مـن األضـرار             ١ إضافة ٦٠/١٤ج
تقييم شامل لمشاكل الصحة العمومية الناجمة عن       . الناجمة عن استعمال الكحول   

 تعاطي الكحول على نحو ضار
  
 تنفيذ االستراتيجية العالمية: فحتهاتوقي األمراض غير السارية ومكا  ٦٠/١٥ج
  
  خطة عمل ترويجية والوقاية المتكاملة من األمراض: صحة الفم  ٦٠/١٦ج
 
التقرير : العمل على تحقيق التغطية الشاملة بتدخالت صحة األم والوليد والطفل           ٦٠/١٧ج

 الثنائي السنوات
  
 تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة  ٦٠/١٨ج
  
: المسائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس في أنـشطة المنظمـة         دمج تحليل     ٦٠/١٩ج

 مسودة استراتيجية
  
  مسودة خطة عمل عالمية: صحة العمال  ٦٠/٢٠ج
  
المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات       واإلدارية  تقرير عن اآلثار المالية       ١ إضافة ٦٠/٢٠ج

 جمعية الصحةالمقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو 
  
 نُظم الرعاية الخاصة بالطوارئ. النُظم الصحية  ٦٠/٢١ج
  
  تعزيز نُظم المعلومات الصحية  ٦٠/٢٢ج
  
  دور المنظمة ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية  ٦٠/٢٣ج
  
 التقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد  ٦٠/٢٤ج
  
  استحداث أدوية أفضل لألطفال  ٦٠/٢٥ج
  
  ولوجيات الصحيةالتكن  ٦٠/٢٦ج
  ١ إضافة ٦٠/٢٦جو
  
التقدم المحرز من قبـل الفريـق       : الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية      ٦٠/٢٧ج

  العامل الحكومي الدولي
  
  تقارير مرحلية عن المسائل التقنية والصحية  ٦٠/٢٨ج
  
ة، وفي  األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقي           ٦٠/٢٩ج

  الجوالن السوري المحتل
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األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي             ١ إضافة ٦٠/٢٩ج
  تقرير تقصي الحقائق. الجوالن السوري المحتل

  
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة المالية . ٢٠٠٦التقرير المالي المبدئي غير المراجع لعام   ٦٠/٣٠ج
  
/  كانون الثاني ١المالية  الفترة  . ٢٠٠٦قرير المالي المبدئي غير المراجع لعام       الت  ١ إضافة ٦٠/٣٠ج

الموارد الخارجـة   : الملحق. ٢٠٠٧ديسمبر  /  كانون األول  ٣١ -٢٠٠٦يناير  
باإلنكليزية والفرنسية واألسبانية ( عن الميزانية والمخصصة لألنشطة البرامجية 

  )فقط 
  
  بات الخارجيالتقرير المبدئي لمراجع الحسا  ٦٠/٣١ج

  
  تعيين مراجع الحسابات الخارجي  ٦٠/٣٢ج
  ١ تصويب ٦٠/٣٢جو
  
  تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي  ٦٠/٣٣ج
  
  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٦٠/٣٤ج
  
  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ٦٠/٣٥ج
  ١ تصويب ٦٠/٣٥جو
  
  الموظفينتعديالت على النظام األساسي للموظفين والئحة   ٦٠/٣٦ج
 ١ تصويب ٦٠/٣٦جو
  
  تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  ٦٠/٣٧ج
  
 تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ١ تنقيح ٦٠/٣٨ج
  
  وليةالتعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الد  ٦٠/٣٩ج
  
. التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكوميـة الدوليـة             ١ إضافة ٦٠/٣٩ج

  التنفيذ التجريبي لبرنامج األمم المتحدة القطري الموحد في ثمانية بلدان
 
االجتماع الثامن للجنـة    . تدمير مخزونات فيروس الجدري   : استئصال الجدري   ٦٠/٤٠ج

  ظمة الصحة العالمية والمعنية ببحوث فيروس الجدرياالستشارية التابعة لمن
  
 وتعليقات ٢٠٠٦التقرير المالي المبدئي غير المراجع عن حسابات المنظمة لعام   ٦٠/٤١ج

التقرير األول  . لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي عليه       
للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي، المقدم إلى جمعيـة           

  الصحة العالمية الستين
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حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك الدول األعضاء المتـأخرة فـي               ٦٠/٤٢ج
التقريـر  .  مـن الدسـتور    ٧سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة         

الثالث للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي والمقدم إلـى           
  جمعية الصحة العالمية الستين

  
  ٤-٥٨ع ص جتنفيذ القرار : ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة المالية   ٦٠/٤٣ج
  ١ إضافة ٦٠/٤٣ج
  
  تقدير اشتراك جمهورية الجبل األسود. تقدير اشتراك دولة عضو جديدة  ٦٠/٤٤ج
  
التقرير الثاني للجنـة البرنـامج      . التقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي      ٦٠/٤٥ج

والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي، المقدم إلى جمعية الصحة العالمية          
  الستين

  
التقرير الرابع للجنة   . ٤-٥٨ع ص جتنفيذ القرار   : ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة المالية     ٦٠/٤٦ج

اإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي والمقدم إلى جمعية الصحة        البرنامج والميزانية و  
  العالميةالستين

  
تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنـسبة إلـى األمانـة نتيجـة                ١ إضافة ٦٠/٤٦ج

  للقرارات المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
التقرير الخامس للجنة البرنامج والميزانية     . ليتقرير مراجع الحسابات الداخ     ٦٠/٤٧ج

  واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية الستين
  
التقريـر الـسادس للجنـة      . رصد التنفيذ : برنامج العمل العام الحادي عشر      ٦٠/٤٨ج

البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعيـة الـصحة           
  لمية الستينالعا

  
انتخاب الدول األعضاء التي لها حق تعيين شـخص للعمـل عـضواً فـي        ٦٠/٤٩ج

  المجلس التنفيذي
  
  التقرير األول. لجنة الترشيحات  ٦٠/٥٠ج
  
  التقرير الثاني. لجنة الترشيحات  ٦٠/٥١ج
  
  التقرير الثالث. لجنة الترشيحات  ٦٠/٥٢ج
  
  التقرير األول. لجنة أوراق االعتماد  ٦٠/٥٣ج
  
  )مسودة" (أ" للجنة األولالتقرير   ٦٠/٥٤ج
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  )مسودة ("ب" للجنة األولالتقرير   ٦٠/٥٥ج
  
  )مسودة" (أ" للجنة الثانيالتقرير   ٦٠/٥٦ج
  
  )مسودة (ب" للجنة الثانيالتقرير   ٦٠/٥٧ج
  
  )مسودة" (أ" للجنة الثالثالتقرير   ٦٠/٥٨ج
  
  )مسودة" (أ" للجنة الرابعالتقرير   ٦٠/٥٩ج
  
  )مسودة" (ب" للجنة الثالثتقرير ال  ٦٠/٦٠ج
  
  )مسودة" (أ"التقرير الخامس للجنة   ٦٠/٦١ج
  
  )مسودة" (ب" للجنة الرابعالتقرير   ٦٠/٦٢ج
  
  )مسودة" (أ" للجنة السادسالتقرير   ٦٠/٦٣ج
  
  )مسودة" (ب"التقرير الخامس للجنة   ٦٠/٦٤ج
  

A/MTSP/2008-2013/PB/2008-2009,  
A/MTSP/2008-2013/PB/2008-2009 Corr.1 
And Corr.2

 ٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجـل      
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨والميزانية البرمجية المقترحة 

  
  
  

  وثائق المعلومات
  

أفضل الممارسات فيمـا يتعلـق بتبـادل        . أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة     ١/ وثيقة معلومات/٦٠ج
  نات تسلسلها الجينيالمعلومات حول فيروسات األنفلونزا وبيا

  
. التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكوميـة الدوليـة             ٢/ وثيقة معلومات/٦٠ج

  التقرير المشترك بين المديرة العامة ورئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات
  
 تقريـر مرحلـي عـن       .مسودة الخطة الرئيسية لألصول الرأسمالية    : العقارات  ٣/ وثيقة معلومات/٦٠ج

  المبنى الجديد في المقر الرئيسي
  
األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفـي              ٤/ وثيقة معلومات/٦٠ج

تقرير مدير الصحة في وكالة األمم المتحدة إلغاثـة          (الجوالن السوري المحتل  
  )٢٠٠٦، لعام )األونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى، 
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األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفـي              ٥/ وثيقة معلومات/٦٠ج
تقرير المراقب الدائم لفلسطين لدى األمـم المتحـدة         (الجوالن السوري المحتل    

  )وسائر المنظمات الدولية في جنيف
  

  اكات المقدرةحالة تحصيل االشتر  ٦/ وثيقة معلومات/٦٠ج
  

األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفـي              ٧/ وثيقة معلومات/٦٠ج
  )تقرير وزارة الصحة اإلسرائيلية (الجوالن السوري المحتل

  

  متنوعات
  
  ]ط باإلنكليزية والفرنسية فق[ قائمة بأسماء المندوبين وسائر المشاركين   ١ تنقيح١/متنوعات/٦٠ج
  
  دليل السادة المندوبين إلى جمعية الصحة العالمية  ٢/متنوعات/٦٠ج
  
  المقررات اإلجرائية وقائمة بالقرارات   ٣/متنوعات/٦٠ج
  
  قائمة بالوثائق  ٤/متنوعات/٦٠ج
  
  ]وثيقة لم تصدر [   ٥/متنوعات/٦٠ج
  
لعالمية خطاب رئيس وزراء النرويج السيد ينس ستولتنبرغ في جمعية الصحة ا            ٦/متنوعات/٦٠ج

 الستين
  
كلمة السيدة ثريا أحمد عبيد، المديرة التنفيذية لصندوق األمم المتحـدة للـسكان               ٧/متنوعات/٦٠ج

  أمام جمعية الصحة العالمية الستين
  
  
  

=     =     =  


