
    
  ٤متنوعات/ /٧٢ج  السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٩ تموز/ يوليو ٩  
  A72/DIV./4    

  
  
  

  قائمة الوثائق
  
  
 
  جدول األعمال ١تنقيح  ٧٢/١ج

 الرابعـــــةو واألربعـــــين بعـــــد المائـــــة  لثالثـــــةاه يـــــتقريـــــر المجلـــــس التنفيـــــذي بشـــــأن دورت  ٧٢/٢ج
  واألربعين بعد المائة

  كلمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام  ٧٢/٣ج

 ٢٠٢١- ٢٠٢٠الميزانية البرمجية المقترحة   ٧٢/٤ج

  ٢٠٢١- ٢٠٢٠الميزانية البرمجية المقترحة   ٧٢/٥ج
  ٢٠٢٣- ٢٠١٩برنامج العمل العام الثالث عشر، 

  عن منظمة الصحة العالمية إطار قياس األثر الصادر

  التأهب لمواجهة طوارئ الصحة العمومية واالستجابة لها  ٧٢/٦ج
 جنــــة الخبـــراء المســــتقلين االستشـــارية فــــي مجـــال المراقبــــة المعنيـــة ببرنــــامجتقريـــر ل

  المنظمة للطوارئ الصحية

  التأهب لمواجهة طوارئ الصحة العمومية واالستجابة لها  ٧٢/٧ج
  عمل المنظمة أثناء الطوارئ الصحية

  التأهب لمواجهة طوارئ الصحة العمومية واالستجابة لها  ٧٢/٨ج
 )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

  )٢٠٠٥التقرير السنوي بشأن تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (

  شلل األطفال  ٧٢/٩ج
  استئصال شلل األطفال

  األطفالشلل   ٧٢/١٠ج
  في مجال شلل األطفالاالنتقال 

  ٢٠٣٠تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام   ١تنقيح  ٧٢/١١ج

  التغطية الصحية الشاملة  ٧٢/١٢ج
  الرعاية الصحية األولية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملةتوفير 
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  ة الصحية الشاملةتغطيال  ٧٢/١٣ج
لصـــحية األوليـــة: الفـــرص الصـــحيون المجتمعيـــون مـــن مقـــدمي الرعايـــة االعـــاملون 
  والتحديات

  التغطية الصحية الشاملة  ٧٢/١٤ج
لالجتمـــــاع الرفيـــــع المســـــتوى للجمعيـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة المعنـــــي التحضـــــير 

  بالتغطية الصحية الشاملة
 الصحة والبيئة وتغير المناخ  ٧٢/١٥ج

الصــحة والبيئــة وتغيــر  نمســودة االســتراتيجية العالميــة الصــادرة عــن المنظمــة بشــأ
المنــاخ: التحــّول الــالزم إحداثــه لتحســين حيــاة النــاس وعــافيتهم بشــكل مســتدام مــن 

  بيئات صحية إيجادخالل 

  الصحة والبيئة وتغير المناخ  ٧٢/١٦ج
منـــاخ والصـــحة فـــي الـــدول الجزريـــة الصـــغيرة مســـودة خطـــة العمـــل بشـــأن تغيـــر ال

  النامية

  احة األدوية واللقاحاتإت  ٧٢/١٧ج

ــــة   ٧٢/١٨ج متابعــــة االجتماعــــات الرفيعــــة المســــتوى للجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة المعني
  بالمسائل المتعلقة بالصحة

  مقاومة مضادات الميكروبات

ــــة   ٧٢/١٩ج متابعــــة االجتماعــــات الرفيعــــة المســــتوى للجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة المعني
  بالمسائل المتعلقة بالصحة

  من األمراض غير السارية ومكافحتها الوقاية
ــــة   ٧٢/٢٠ج متابعــــة االجتماعــــات الرفيعــــة المســــتوى للجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة المعني

  بالمسائل المتعلقة بالصحة
  إنهاء السل

ائحــة لتبــادل فيروســات األنفلــونزا والتوصــل إلــى جونزا الإطار التأهُّب لمواجهة األنفل  ٧٢/٢١ج
  اللقاحات والفوائد األخرى
  )٢٠١٨) (١١(٧١ج ص عتنفيذ المقرر اإلجرائي 

ائحــة لتبــادل فيروســات األنفلــونزا والتوصــل إلــى جونزا الإطار التأهُّب لمواجهة األنفل  ١إضافة  ٧٢/٢١ج
  اللقاحات والفوائد األخرى
  )٢٠١٨) (١١(٧١ج ص عتنفيذ المقرر اإلجرائي 

  ألعضاء بشأن المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشةية الدول اآل  ٧٢/٢٢ج

  الموارد البشرية الصحية  ٧٢/٢٣ج
أن توظيــف العــاملين الصــحيين علــى المنظمــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــمدونــة 

  المستوى الدولي: الجولة الثالثة من التقارير الوطنية
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  الموارد البشرية الصحية  ٧٢/٢٤ج
  ٢٠٣٠العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة االستراتيجية 

  تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين  ١تنقيح  ٧٢/٢٥ج
  ٢٠٢٣- ٢٠١٩خطة العمل العالمية، مسودة 

  المرضى سالمة  ٧٢/٢٦ج
  العالمي بشأن سالمة المرضىالعمل 

  سالمة المرضى  ٧٢/٢٧ج
  واإلصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحيةالمياه 

  استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري  ٧٢/٢٨ج

  المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراض  ٧٢/٢٩ج

  المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراض  ١إضافة  ٧٢/٢٩ج

  )٢٠٣٠- ٢٠١٦االستراتيجية العالمية بشأن صحة المراة والطفل والمراهق (  ٧٢/٣٠ج

  رعاية أثناء الطوارئ والتعرض للرضوحال   ٧٢/٣١ج
الرعايـــة أثنـــاء الطـــوارئ مـــن أجـــل التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة: ضـــمان رعايـــة نظـــام 

  المرضى المعانين من اعتالالت وٕاصابات حادة في الوقت المناسب

  ناغويا على الصحة العمومية آثار تنفيذ بروتوكول  ٧٢/٣٢ج

األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وفــي   ٧٢/٣٣ج
  الجوالن السوري المحتل

  ٢٠١٩- ٢٠١٨ذة عن الوضع المالي: الميزانية البرمجية نب  ٧٢/٣٤ج

  تقرير المنظمة عن نتائج  ٧٢/٣٥ج
  ٢٠١٩- ٢٠١٨البرمجية الميزانية 

  استعراض منتصف المدة

  ٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  ٣١البيانات المالية المراجعة للسنة المنتهية في   ٧٢/٣٦ج

عضاء المتأخرة فــي ســداد حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األ  ٧٢/٣٧ج
  من الدستور ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  ٢٠٢١- ٢٠٢٠ول تقدير االشتراكات للفترة جد  ٧٢/٣٨ج

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ٧٢/٣٩ج
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 تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٧٢/٤٠ج

  التقدم الُمحرز في تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات الخارجية والداخلية   ٧٢/٤١ج

  يين مراجع الحسابات الخارجيتع  ٧٢/٤٢ج

  تقرير السنوي عن الموارد البشريةال  ٧٢/٤٣ج

 تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٧٢/٤٤ج

 والئحة الموظفين تعديالت النظام األساسي للموظفين  ٧٢/٤٥ج

 تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٧٢/٤٦ج

  تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  ٧٢/٤٧ج

عمليات إصالح المنظمة، بمــا فيهــا برنــامج عمــل التحــّول وتنفيــذ إصــالح منظومــة   ٧٢/٤٨ج
  األمم المتحدة اإلنمائية

  تحول في المنظمةعمل البرنامج 

عمليات إصالح المنظمة، بمــا فيهــا برنــامج عمــل التحــّول وتنفيــذ إصــالح منظومــة   ٧٢/٤٩ج
  األمم المتحدة اإلنمائية

  إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المنظمة

عمليات إصالح المنظمة، بمــا فيهــا برنــامج عمــل التحــّول وتنفيــذ إصــالح منظومــة   ٧٢/٥٠ج
  األمم المتحدة اإلنمائية

  المنظمةإصالح 

عمليات إصالح المنظمة، بمــا فيهــا برنــامج عمــل التحــّول وتنفيــذ إصــالح منظومــة   ٧٢/٥١ج
  األمم المتحدة اإلنمائية

تقرير رئيس المجلس التنفيذي عــن حصــائل المشــاورة غيــر الرســمية بشــأن إصــالح 
  تصريف الشؤون

عمليات إصالح المنظمة، بمــا فيهــا برنــامج عمــل التحــّول وتنفيــذ إصــالح منظومــة   ٧٢/٥٢ج
  األمم المتحدة اإلنمائية

  إصالح المنظمة: تصريف الشؤون

  التعدُّدّية اللغوّية  ٧٢/٥٣ج

  : السنة الدولية للممرضة والقابلة٢٠٢٠  ١تنقيح  ٧٢/٥٤ج

اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة المقـــررات اإلجرائيـــة   ١إضافة  ١تنقيح  ٧٢/٥٤ج
  المقترح اعتمادها من جانب جمعية الصحة
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  شاغاس اليوم العالمي لداء  ١تنقيح  ٧٢/٥٥ج

اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة المقـــررات اإلجرائيـــة   ١إضافة  ١تنقيح  ٧٢/٥٥ج
  المقترح اعتمادها من جانب جمعية الصحة

تعزيـــز أوجـــه التـــآزر بـــين جمعيـــة الصـــحة العالميـــة ومـــؤتمر األطـــراف فـــي اتفاقيـــة   ٧٢/٥٧ج
  منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية  ٧٢/٥٨ج

  التقارير المرحلية  ٧٢/٥٩ج

  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات   ١تنقيح  ٧٢/٦٠ج
  فنزويال البوليفاريةجمهورية 

  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات   ٧٢/٦١ج
  أفريقيا الوسطىجمهورية 

  ٢٠١٩- ٢٠١٨نبذة عن الوضع المالي: الميزانية البرمجية   ٧٢/٦٢ج
، بمـــا فـــي ذلـــك البيانـــات ٢٠١٩- ٢٠١٨المنظمـــة البرمجيـــة والماليـــة للفتـــرة تقـــارير 

  ٢٠١٨المالية المراجعة لعام 
تقريـــر مقـــدم مـــن لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي إلـــى 

  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين

  ٢٠٢١- ٢٠٢٠الميزانية البرمجية المقترحة   ٧٢/٦٣ج
ر مقـــدم مـــن لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي إلـــى قريـــت

  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين

عمليات إصالح المنظمة، بمــا فيهــا برنــامج عمــل التحــّول وتنفيــذ إصــالح منظومــة   ٧٢/٦٤ج
  األمم المتحدة اإلنمائية

مقـــدم مـــن لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي إلـــى تقريـــر 
  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين

  لسنوي عن الموارد البشريةالتقرير ا  ٧٢/٦٥ج
مقـــدم مـــن لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي إلـــى تقريـــر 

  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين

عضاء المتأخرة فــي ســداد حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األ  ٧٢/٦٦ج
 من الدستور ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات
ي إلـــى مقـــدم مـــن لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذتقريـــر 

  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين
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  رير مراجع الحسابات الخارجيتق  ٧٢/٦٧ج
  مراجع الحسابات الداخليتقرير 

  التقدم المحرز في تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات الخارجية والداخلية
ي إلـــى مقـــدم مـــن لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذتقريـــر 

  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين

  لجنة أوراق االعتماد  ٧٢/٦٨ج

  التقرير األول للجنة "أ"  ٧٢/٦٩ج

  للجنة "أ" الثانيالتقرير   ٧٢/٧٠ج

  "بالتقرير األول للجنة "  ٧٢/٧١ج

انتخــاب الــدول األعضــاء التــي لهــا حــق تعيــين شــخص للعمــل عضــوًا فــي المجلــس   ٧٢/٧٢ج
  التنفيذي

  "بللجنة " الثانيالتقرير   ٧٢/٧٣ج

  للجنة "أ" الثالثالتقرير   ٧٢/٧٤ج

  "بللجنة " الثالثالتقرير   ٧٢/٧٥ج

  للجنة "أ" الرابعالتقرير   ٧٢/٧٦ج

  "بللجنة " الرابعالتقرير   ٧٢/٧٧ج

  للجنة "أ" الخامسالتقرير   ٧٢/٧٨ج

  للجنة "أ" السادسالتقرير   ٧٢/٧٩ج

  للجنة "أ" السابعالتقرير   ٧٢/٨٠ج

    وثائق معلومات

  الجوائز  ١معلومات/ /٧٢ج

  ٢٠٢١- ٢٠٢٠الميزانية البرمجية المقترحة   ٢معلومات/ /٧٢ج
  ٢٠٢١- ٢٠٢٠الميزانية البرمجية المقترحة تشغيل 

  ٢٠٢١- ٢٠٢٠الميزانية البرمجية المقترحة   ٣معلومات/ /٧٢ج
الجوانـــب المتعلقـــة بالميزانيـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال واالنتقـــال فـــي مجـــال شـــلل 

  األطفال
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ليات إصالح المنظمة، بما فيها برنامج عمل التحــول، وتنفيــذ إصــالح منظومــة عم  ٤معلومات/ /٧٢ج
  اإلنمائيةاألمم المتحدة 

  حضور المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق

  ٢٠١٨المساهمات الطوعية حسب الصندوق وحسب الجهة المساهمة لعام   ٥معلومات/ /٧٢ج

    وثائق متنوعات

  قائمة بأسماء المندوبين وسائر المشاركين [ باإلنكليزية والفرنسية فقط ]  ١تنقيح  ١متنوعات/ /٧٢ج

  المندوبين إلى جمعية الصحة العالميةدليل   ٢متنوعات/ /٧٢ج

  قائمة المقررات اإلجرائية والقرارات  ٣متنوعات/ /٧٢ج

  قائمة الوثائق  ٤متنوعات/ /٧٢ج

  
  

=     =     =  


