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  ٤/ متنوعات/٦١ج  الستون الحادية و   جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٨ يوليو/ تموز ١  

  A61/DIV/4    
  
  
  

  قائمة بالوثائق
  
 جدول األعمال  ١ تنقيح ٦١/١ج
  
  تقرير المجلس التنفيذي عن دورتيه الحادية والعشرين بعد المائة والثانية  ٦١/٢ج
 عد المائةوالعشرين ب  ١ تصويب ٦١/٢وج
  
كلمة الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة أمام جمعية الـصحة العالميـة              ٦١/٣ج

 الستينالحادية و
  
تبادل الفيروسات والتوصل إلى اللقاحـات      : التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة     ٦١/٤ج

 والفوائد األخرى
  
  قة بعملية االستئصالآلية للسيطرة على المخاطر المحتملة المحد: شلل األطفال  ٦١/٥ج
  
 تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري  ٦١/٦ج
  
  )٢٠٠٥(تطبيق اللوائح الصحية الدولية   ٦١/٧ج
 ١ تصويب ٦١/٧وج
  
 تنفيذ االستراتيجية العالمية: توقي األمراض غير السارية ومكافحتها  ٦١/٨ج
  
لعموميـة واالبتكـار    تقرير الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالـصحة ا          ٦١/٩ج

 والملكية الفكرية
  
  االستراتيجية العالمية للتمنيع  ٦١/١٠ج
  
  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية   ٦١/١١ج
  
  صحة المهاجرين  ٦١/١٢ج
 
  استراتيجيات الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار  ٦١/١٣ج
 
 تغير المناخ والصحة  ٦١/١٤ج
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 لفية المتعلقة بالصحةرصد تحقيق المرامي اإلنمائية لأل  ٦١/١٥ج
  
  المنتجات الطبية المزيفة  ٦١/١٦ج
 
  تقارير مرحلية بشأن المسائل التقنية والصحية  ٦١/١٧ج
 ١ إضافة ٦١/١٧وج
  
األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي             ١ تنقيح ٦١/١٨ج

 الجوالن السوري المحتل
  
 تقييم األداء: ٢٠٠٧-٢٠٠٦ة الميزانية البرمجي  ٦١/١٩ج
  
 -٢٠٠٦يناير  /  كانون الثاني  ١التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للمدة         ٦١/٢٠ج

  ٢٠٠٧ديسمبر /  كانون األول٣١
  
 -٢٠٠٦يناير  /  كانون الثاني  ١التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للمدة         ١ إضافة ٦١/٢٠ج

  ٢٠٠٧ديسمبر /  كانون األول٣١
الموارد الخارجة عن الميزانيـة والمخصـصة لألنـشطة البرامجيـة           : الملحق

  )باإلنكليزية والفرنسية واألسبانية فقط (
  
التقرير األول للجنة البرنـامج     . تقييم األداء : ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية     ٦١/٢١ج

لعالمية والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي، المقدم إلى جمعية الصحة ا         
 الحادية والستين

  
 -٢٠٠٦يناير  /  كانون الثاني  ١التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للمدة         ٦١/٢٢ج

التقرير الثاني للجنة البرنـامج والميزانيـة       . ٢٠٠٧ديسمبر  /  كانون األول  ٣١
واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي المقدم إلى جمعية الصحة العالميـة الحاديـة            

  ينوالست
  
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي إلى جمعية الصحة  ٦١/٢٣ج
  
 للجنـة   الرابـع التقرير  . تقرير مراجع الحسابات الخارجي إلى جمعية الصحة        ٦١/٢٤ج

البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي، المقدم إلى جمعية الصحة          
 العالمية الحادية والستين

  
  سابات الداخليتقرير مراجع الح  ٦١/٢٥ج
  
التقرير الخامس للجنة البرنـامج والميزانيـة       . تقرير مراجع الحسابات الداخلي     ٦١/٢٦ج

واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي، المقدم إلى جمعية الصحة العالميـة الحاديـة            
  والستين

  
  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ٦١/٢٧ج
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  ن والئحة الموظفينتعديالت على النظام األساسي للموظفي  ٦١/٢٨ج
  
  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٦١/٢٩ج
  
  أسلوب عمل جمعية الصحة  ٦١/٣٠ج
  
  تنفيذ خطة العمل: التعددية اللغوية  ٦١/٣١ج
  
. التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكوميـة الدوليـة             ٦١/٣٢ج

عملية إصالح األمم المتحدة ودور منظمة الصحة العالمية في تنسيق األنـشطة            
  التنفيذية اإلنمائية على الصعيد القطري

  
  تعديالت على النظام األساسي: الوكالة الدولية لبحوث السرطان  ٦١/٣٣ج
  
 الدورة الثانية لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة الـصحة العالميـة             حصيلة  ٦١/٣٤ج

  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك الدول األعضاء المتـأخرة فـي               ٦١/٣٥ج

التقريـر  .  مـن الدسـتور    ٧سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة         
والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي والمقدم إلـى        الثالث للجنة البرنامج    

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستين
  
  التقرير األول. لجنة الترشيحات  ٦١/٣٦ج
  
  التقرير الثاني. لجنة الترشيحات  ٦١/٣٧ج
  
 التقرير الثالث. لجنة الترشيحات  ٦١/٣٨ج
  
  األولالتقرير . لجنة أوراق االعتماد  ٦١/٣٩ج
  
انتخاب الدول األعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمل عضواً في المجلـس               ٦١/٤٠ج

  التنفيذي
  
 وثغـرة التمويـل الخـاص بالغرضـين         ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإليرادات المتنوعـة      ٦١/٤١ج

  ١٣ و١٢االستراتيجيين 
  
  )مسودة ("أ"التقرير األول للجنة   ٦١/٤٢ج
  
  )مسودة ("ب"التقرير األول للجنة   ٦١/٤٣ج
  
  )مسودة ("أ"لتقرير الثاني للجنة ا  ٦١/٤٤ج
  
  )مسودة ("ب"التقرير الثاني للجنة   ٦١/٤٥ج
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  )مسودة ("أ"التقرير الثالث للجنة   ٦١/٤٦ج
  
  )مسودة ("ب"التقرير الثالث للجنة   ٦١/٤٧ج
  
  )مسودة ("ب"التقرير الرابع للجنة   ٦١/٤٨ج
  
  )مسودة ("أ"التقرير الرابع للجنة   ٦١/٤٩ج
  
  )مسودة ("أ"ر الخامس للجنة التقري  ٦١/٥٠ج
  

  وثائق معلومات
  
  حالة تحصيل االشتراكات المقدرة  ١/ وثيقة معلومات/٦١ج
  
األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفـي              ٢/ وثيقة معلومات/٦١ج

ام األونروا لع الشؤون الصحية ب  تقرير مقدم من مدير      (الجوالن السوري المحتل  
٢٠٠٧(  

  
األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفـي              ٣/ وثيقة معلومات/٦١ج

  )تقرير وزارة الصحة اإلسرائيلية (الجوالن السوري المحتل
  
األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفـي              ٤/ وثيقة معلومات/٦١ج

المراقب الدائم لفلسطين لدى األمـم المتحـدة        تقرير  (  السوري المحتل  الجوالن
  )والمنظمات الدولية األخرى في جنيف

  
  متنوعات

  
  ]باإلنكليزية والفرنسية فقط [ قائمة بأسماء المندوبين وسائر المشاركين   ١ تنقيح١/متنوعات/٦١ج
  
  يةدليل السادة المندوبين إلى جمعية الصحة العالم  ٢/متنوعات/٦١ج
  
  المقررات اإلجرائية وقائمة بالقرارات   ٣/متنوعات/٦١ج
  
  قائمة بالوثائق  ٤/متنوعات/٦١ج
  
أمام جمعية الصحة العالمية     خطاب صاحبة السمو الملكي األميرة منى الحسين        ٥/متنوعات/٦١ج

  الحادية والستين
  
يب تاون والحائز   خطاب نيافة ديزموند مبيلو توتو كبير األساقفة الفخري  في ك            ٦/متنوعات/٦١ج

  على جائزة نوبل أمام جمعية الصحة العالمية الحادية والستين
  
  

=     =     =  


