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 جدول األعمال
 
 

 الجلسات العامة
 
 
 جمعیة الصحةافتتاح  -1
 

 لجنة أوراق االعتمادتعیین  1-1
 

 انتخاب الرئیس 1-2
 

 خمسة ورئیسي اللجنتین الرئیسیتین وٕانشاء اللجنة العامةانتخاب نواب الرئیس ال 1-3
 

 اعتماد جدول األعمال وتوزیع البنود على اللجنتین الرئیسیتین 1-4
 

 1إضافة  68/1وج 68/1جتان الوثیق
 
وعـن  دورتیه الخامسة والثالثین بعد المائة والسادسة والثالثین بعد المائةتقریر المجلس التنفیذي عن  -2

 دورته االستثنائیة بشأن اإلیبوال
 

 68/2الوثیقة ج
 
 العامة ةكلمة الدكتورة مارغریت تشان، المدیر  -3
 

 68/3الوثیقة ج
 
 كلمة ضیف الجمعیة -4
 
 [ُحِذف] -5
 
 انتخاب أعضاء المجلس التنفیذي -6
 
 الجوائز -7
 
 تقاریر اللجنتین الرئیسیتین -8
 
 اختتام جمعیة الصحة -9

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_1Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_2-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_3-ar.pdf
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 "أ"اللجنة 
 

 1افتتاح أعمال اللجنة -10
 

 مة الصحة العالمیةمنظ إصالح -11
 

 نبذة عن  تنفیذ اإلصالح  11-1
 

 86/52وج 68/4جتان الوثیق
 

 فاعلة غیر الدولإطار المشاركة مع الجهات ال 11-2
 

 )3(136ت م، المقرر اإلجرائي 1/ سجالت/136/2015ت مو 68/53وج 68/5جائق الوث
 

 والمیزانیة جالبرنام شؤون -12
 

 : استعراض منتصف المدة2015-2014 البرمجیة المیزانیة تنفیذ 12-1
 

 68/54وج 68/6جتان الوثیق
 

 2017-2016 المقترحة البرمجیة المیزانیة 12-2
 

 7معلومات/ /68وج 68/55وج 1إضافة  68/7وج 68/7جائق الوث
 

 الساریة غیر األمراض -13
 

  التغذیة بشأن الثاني الدولي المؤتمر حصیلة 13-1
 

 )4(136ت ملمقرر اإلجرائي ، ا1/ سجالت/136/2015ت مو 68/8ج الوثیقتان
 

 األساسیة المؤشرات مجموعة وضع: األطفال وصغار والرّضع األمهات تغذیة 13-2
 

 68/9الوثیقة ج
 

 األطفال سمنة على بالقضاء المعنیة اللجنة عن المعلومات أحدث 13-3
 

 68/10یقة جالوث
 

                                                           
 بما في ذلك انتخاب نواب الرئیس والمقرر.     1

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_4-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_52-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_5-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_53-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_6-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_54-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_7-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_7Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_55-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_8-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_9-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_10-ar.pdf
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 إجـــراء بشـــأن 2014 عـــام فـــي المتحـــدة لألمـــم العامـــة للجمعیـــة المســـتوى الرفیـــع االجتمـــاع متابعـــة 13-4
) یةالســار  غیــر( المعدیــة غیــر األمــراض مــن الوقایــة فــي المحــرز للتقــدم شــاملین وتقیــیم اســتعراض
 ومكافحتها

 
 68/11الوثیقة ج

 
 آلثـاره التصـدي أجـل مـن الُقطـري المسـتوى علـى المنسـق العمـل وضـرورة للصـرع العالمي العبء 13-5

 العامة المعرفة على وآثاره واالجتماعیة الصحیة
 

 8ق136ت م، القرار 1/ سجالت/136/2015ت مو 68/12ج الوثیقتان
 

 العمر طیلة الصحة تعزیز -14
 

 بالصحة المتعلقة لأللفیة اإلنمائیة األهداف بلوغ رصد 14-1
 

 68/13الوثیقة ج
 

 2015الصحة في خطة التنمیة لما بعد عام  14-2
 

 68/14الوثیقة ج
 

 المراهقین صحة 14-3
 

 68/15الوثیقة ج
 

  بیجین عمل ومنهاج إعالن على عاماً  20: والصحة المرأة 14-4
 

 68/16الوثیقة ج
 

 أجـــل مـــن القطاعـــات عبـــر مســـتدامة إجـــراءات: واالقتصـــادیة االجتماعیـــة التنمیـــة فـــي المســـاهمة 14-5
 تعزیـــز بشـــأن الثـــامن العـــالمي المـــؤتمر متابعـــة( الصـــحة مجـــال فـــي واإلنصـــاف الصـــحة تحســـین
 )الصحة

 
 68/17الوثیقة ج

 
 الصحة على الهواء تلوث ألثر التصديالصحة والبیئة:  14-6

 
 )14(136ت م، المقرر اإلجرائي 1/ سجالت/136/2015ت مو 68/18ج الوثیقتان

 
 
 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_11-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_12-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_13-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_14-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_15-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_16-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_17-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_18-ar.pdf
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 واالستجابة والترصد التأهب -15
 

  المیكروبات مضادات مقاومة 15-1
 

 68/20وج 68/19ج الوثیقتان
 

 األطفال شلل 15-2
 

 3إضافة  68/21وج 2إضافة  68/21وج 1إضافة  68/21وج 68/21جائق الوث
 

 )2005( الدولیة الصحیة اللوائح تنفیذ 15-3
 

 ،1/ سجالت/136/2015ت مو 1إضافة  68/22وج 68/22ج الوثائق
 6ق136ت مو 5ق136ت مراران الق

 
 استجابة المنظمة في الطوارئ الوخیمة الواسعة النطاق 15-4

 
 68/23الوثیقة ج

 
 الساریة األمراض -16

 
تثنائیة للمجلـس التنفیـذي بشـأن ومتابعـة الـدورة االسـ 2014 عـام فـي اإلیبـوال فیـروس مرض فاشیة 16-1

 1اإلیبوال
 

  68/51وج 1تنقیح  68/51وج 68/27وج 68/26وج 68/25وج 68/24ج الوثائق
 68/56وج 1إضافة  1تنقیح

 
  2015 عام بعد ما: العالمیة التقنیة االستراتیجیة مسّودة: المالریا 16-2

 
 ،1/ سجالت/136/2015ت مو 1إضافة  68/28وج 68/28جائق الوث

 1ق136ت مالقرار 
 

 ومكافحتها الضنك حمى من الوقایة 16-3
 

 68/29الوثیقة ج
 
 
 

                                                           
التأهــب وضــمان قــدرة المنظمــة علــى اإلیبــوال: إنهــاء الفاشــیة الحالیــة وتعزیــز التأهــب العــالمي بشــأن  EBSS3.R1القــرار      1

 والطوارئ المستقبلیة الواسعة النطاق ذات العواقب الصحیة.واالستجابة للفاشیات 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_19-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_20-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_21-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_21Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_21Add2-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_21Add3-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_23-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_24-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_25-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_26-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_27-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_51Rev1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_51Rev1Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_51Rev1Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_56-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_28-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_28Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_29-ar.pdf
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 باللقاحات الخاصة العالمیة العمل خطة 16-4
 

 68/30الوثیقة ج
 

 ] ُنِقل إلى اللجنة "ب" [ -17
 

 مرحلیةالتقاریر ال -18
 

 68/36الوثیقة ج
 

 األمراض غیر الساریة
 

 )8-66ع ص ج القرار( 2020-2013 الفترة في النفسیة بالصحة الخاصة الشاملة العمل خطة ألف:
 

 القــرار( التوحــد طیــف الضــطرابات العالجــي یرالتــدب أجــل مــن المبذولــة والمنســقة الشــاملة الجهــود باء:
 )8-67ع ص ج

 
 )9-48ع ص ج القرار( للعجز المسبب السمع فقدان جیم:

 
 األمراض الساریة

 
 )16-64ع ص ج القرار( التنینات داء استئصال :دال

 
 )21-65ع ص ج القرار( البلهارسیات داء من التخلص :هاء

 
 )12-66ع ص ج لقرارا( المهملة المداریة المناطق أمراض :واو

 
ـــــــــــة االســـــــــــتراتیجیة مســـــــــــّودة :زاي ـــــــــــوقي بشـــــــــــأن العالمی ـــــــــــة األمـــــــــــراض ومكافحـــــــــــة ت   جنســـــــــــیاً  المنقول

 )19-59ع ص جالقرار(
 

 تعزیز الصحة طیلة العمر
 

 )10-67ع ص ج القرار( المولود صحة :حاء
 

ــــ :طاء  لالعمــــل مــــن أجــــل ضــــمان التغطیــــة الشــــاملة للتــــدخالت فــــي مجــــال صــــحة األم والولیــــد والطف
 )31-58ع ص ج القرار(

 
ـــــــذ :یاء  واألطفـــــــال النســـــــاء ألرواح الُمنقـــــــذة بالســـــــلع المعنیـــــــة المتحـــــــدة األمـــــــم لجنـــــــة توصـــــــیات تنفی

 )7-66ع ص ج القرار(
 
 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_30-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_36-ar.pdf
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 النظم الصحیة
 

 )8-65ع ص ج القرار( للصحة االجتماعیة المحددات :كاف
 

 )9-64ع ص ج القرار( الشاملة والتغطیة الصحي التمویل هیاكل استدامة :الم
 

 اســــــتراتیجیة دمــــــج تحلیــــــل المســــــائل واإلجــــــراءات المتعلقــــــة بنــــــوع الجــــــنس فــــــي عمــــــل المنظمــــــة :میم
 )25-60ص ع ج(القرار 

 
 )16-60ع ص ج القرار( رشید نحو على األدویة استعمال في المحرز التقدم :نون

 
 التأهب والترصد واالستجابة

 
 األخـــرى والفوائــد اللقاحـــات إلــى والتوصـــل نفلــونزااأل فیروســـات تبــادل: الجائحـــة لألنفلــونزا التأهــب :سین

 )5-64ع ص ج القرار(
 

 )1-60ع ص ج القرار( الجدري فیروس مخزونات تدمیر: الجدري استئصال :عین
 
 

 اللجنة "ب"
 

 1افتتاح أعمال اللجنة -19
 

الســوري األحــوال الصــحیة فــي األرض الفلســطینیة المحتلــة، بمــا فیهــا القــدس الشــرقیة، وفــي الجــوالن  -20
 المحتل

 
 4معلومــــــــــــــات/ /68وج 3معلومــــــــــــــات/ /68وج 2معلومــــــــــــــات/ /68وج 68/37جائق الوثــــــــــــــ

 5معلومات/ /68وج
 

 المالیة الشؤون -21
 

 2014كانون األول/ دیسمبر  31المنتهیة في  للسنةالتقریر المالي والبیانات المالیة المراجعة  21-1
 

 1معلومات/ /68وج 68/57وج 68/38جائق الوث
 

بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلـى  حالة تحصیل االشتراكات المقدرة، 21-2
 من الدستور 7حد یبرر تطبیق أحكام المادة 

 
 68/58وج 68/39جتان الوثیق

                                                           
 بما في ذلك انتخاب نواب الرئیس والمقرر.   1

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_37-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_INF2-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_INF3-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_INF4-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_38-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_57-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_39-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_58-ar.pdf
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 ] ُحِذف [ 21-3
 

  2017-2016جدول تقدیر االشتراكات  21-4
 

 9ق136ت م، القرار 1/ سجالت/136/2015ت مو 68/40ج الوثیقتان
 

  ] ُحِذف [ 21-5
 

 قبةشؤون مراجعة الحسابات والمرا -22
 

 تقریر مراجع الحسابات الخارجي 22-1
 

 68/59وج 68/41جتان الوثیق
 

 تقریر مراجع الحسابات الداخلي 22-2
 

 68/60وج 68/42جتان ثیقالو 
 

 عیین مراجع الحسابات الخارجيت 22-3
 

 68/43الوثیقة ج
 

 شؤون العاملین -23
 

 الموارد البشریة 23-1
 

 68/61وج 68/44جتان الوثیق
 

 تقریر لجنة الخدمة المدنیة الدولیة 23-2
 

 68/45الوثیقة ج
 

 تعدیالت النظام األساسي للموظفین والئحة الموظفین 23-3
 

 15ق136ت مو 12ق136ت م، القراران 1/ سجالت/136/2015ت مو 68/46ج الوثیقتان
 

 المتحدة األمم لموظفي التقاعدیة للمعاشات المشترك الصندوق مجلستقریر  23-4
 

 68/47الوثیقة ج
 
 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_40-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_41-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_59-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_42-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_60-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_43-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_44-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_61-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_45-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_46-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_47-ar.pdf
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 تعیین ممثلین في لجنة المعاشات التقاعدیة لموظفي منظمة الصحة العالمیة 23-5
 

 68/48الوثیقة ج
 

 الشؤون اإلداریة  -24
 

 تجدید مباني جنیفالعقارات: أحدث المعلومات عن استراتیجیة  24-1
 

 68/62وج 68/49جتان الوثیق
 

  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومیة الدولیة -25
 

 68/50الوثیقة ج
 

 الصحیة الُنظم -17
 

 الصـــحیة التغطیـــة عناصـــر مـــن كعنصـــر والتخـــدیر واألساســـیة الطارئـــة الجراحیـــة الرعایـــة تعزیـــز 17-1
 الشاملة

 
 7ق136ت م، القرار 1/ سجالت/136/2015ت مو 68/31ج نالوثیقتا

 
 الدولي المستوى على الصحیین العاملین توظیف بشأن الممارسة لقواعد العالمیة المنظمة مدونة 17-2

 
  1إضافة  68/32وج 68/32ج الوثیقتان

 
 یفةالمز / المغشوشة/ التوسیم المغشوشة/ المزورة/ النوعیة المتدنیة الطبیة المنتجات 17-3

 
 )1(136ت م، المقرر اإلجرائي 1/ سجالت/136/2015ت مو 68/33ج الوثیقتان

 
 والتطویر البحث وتنسیق بتمویل المعني العامل االستشاریین الخبراء فریق تقریر متابعة 17-4

 
 1 إضافة 68/34وج 68/34ج تانالوثیق

 
 الفكریة والملكیة بتكارواال العمومیة الصحة بشأن العالمیتان العمل وخطة االستراتیجیة 17-5

 
 )17(136ت م، المقرر اإلجرائي 1/ سجالت/136/2015ت مو 68/35ج الوثیقتان
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