
  
  
  

 

 

 
 

 

 

 

 

   ٤متنوعات/ 
  ٢٠١٢ ونيو

A65/DIV/4  

بعـــد  والثالثـــين

ــــحة العالميــــة 

ألمـراض غيـر 
 األول بشــأن 

ت للوقايـــة مـــن 

فحتهــا وخطــة 

للــــذين يمكــــن 

مـــن والمنســـقة 

 /٦٥ج 
حزيران/ يو ٥

 4

و بعـــد المائـــة 

 جمعيــــة الصـــ

  يرية

الوقايـة مـن األ 
وزاري العــالمي

ـــدد القطاعـــات

 الســارية ومكاف

عف البصــــر ا

جابة الشـــاملة و
   الُقطري

 ٥

والعشـــرين ـــعة

أمــــام ،ةالعامــــ

الحظات تفسي

  العامـة بشـأن
لة المــؤتمر الــو

  غير السارية

ر العمـــل المتعــ
  يق الشراكة

ألمــراض غيــر 

 العمــــى وضــــع

ورة االســـتجر ضـــ
على المستوى 

  وثائق

التاســ دوراتـــهن 

 ةشــــان، المــــدير 

  مية
   العام

ثاني عشر: مال

  لة األولى

  من األمانة

ستوى للجمعية 
فحتهــا وحصــيل
حة األمراض غ

تعزيـــز وتيســـير
عن طريحتها 

لوقايــة مــن األ

 بالوقايــــة مــــن

ت النفســـية وض
ع االجتماعي ع

 لستون

الوثئمة 

 التنفيـــذي عـــن
 ئية

 مارغريــــت تشــ
 ن

  عقد

 الصحة العالم
المدير دم من 

لعمل العام الث

مستقل: المرحلة

جرائي مقترح م

ع الرفيع المست
لمعديــة) ومكاف
صحية ومكافحة

طـــار الزمنـــي لتع
السارية ومكافح

جية العالميــة لل

عمــــل الخاصــــة

ي لالضـــطرابات
صحة والقطاع

لخامسة وال

قائ

جدول األعمال

قريـــر المجلـــس
واالستثنائ مائة

لمــــة الــــدكتورة 
الستينو  خامسة

  مدير العام
موافقة على الع

صالح منظمة 
قرير موّحد مقد

سّودة برنامج ا

قرير التقييم الم

شروع مقرر إج

صيلة االجتماع
ســارية (غيــر ال
ماط الحياة الص

خيـــارات واإلط
ألمراض غير ا

فيــذ االســتراتيج
  عمل

فيــــذ خطــــة الع
 جنبهما

عـــبء العـــالمي
جانب قطاع الص

ال العالمية 

ج 

تق 
الم

كل 
الخ

الم 
الم 

إص 
تق 

مس 

تق 

مش 

  
حص
الس
أنم

الخ 
األ

تنف 
الع

تنف 
تج

الع 
ج

ة الصحة 

 ١تنقيح  ١

٢ 

٣ 

 ١تنقيح  ٤

٥ 

 ١إضافة  ٥

 ٢إضافة  ٥

 ٣إضافة  ٥

/٦  
١إضافة  ٦/٦

٧ 

٨ 

٩ 

١٠ 

جمعية 
 
   
  
  
  

  
/٦٥ج
  
/٦٥ج

  
٦٥/٣ج

  
/٦٥ج
 
  
٦٥/٥ج
 
  
٦٥/٥ج
  
٦٥/٥ج
  
٦٥/٥ج
  
/٦٥ج
٦٥وج

  
٦٥/٧ج

  
٦٥/٨ج

  
٦٥/٩ج

  
/٦٥ج



   A65/DIV/4    ٤متنوعات/ /٦٥ج

2 

  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال: مسّودة خطة التنفيذ الشاملة  ٦٥/١١ج
  ١تصويب  ٦٥/١١وج
  
  تغذية المرأة في الفترة السابقة للحمل وأثناء الحمل واإلرضاع  ٦٥/١٢ج
 
  السن الزواج المبكر وحمل المراهقات وصغيرات  ٦٥/١٣ج
  
التقـــدم المحـــرز فـــي بلـــوغ األهـــداف (المرامـــي) اإلنمائيـــة لأللفيـــة المتعلقـــة بالصـــحة   ٦٥/١٤ج

 ٢٠١٥والمرامي الصحية العالمية بعد عام 
  
 تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل  ٦٥/١٥ج
  
ــــة للصــــحة: حصــــيلة المــــؤتمر العــــ  ٦٥/١٦ج ــــي بالمحــــددات المحــــددات االجتماعي المي المعن

  )٢٠١١االجتماعية للصحة (ريو دي جانيرو، البرازيل، تشرين األول/ أكتوبر 
 
  )٢٠٠٥تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية (  ٦٥/١٧ج
  ١تصويب  ٦٥/١٧وج
  
  تقرير عن تطوير القدرات الوطنية األساسية الالزمة بموجب اللوائح  ١إضافة  ٦٥/١٧ج
  
  قرار مقترح من األمانة مشروع  ٢إضافة  ٦٥/١٧ج
  
تقريـــر عـــن اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات   ٣إضافة  ٦٥/١٧ج

 المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
 التجمعات البشرية العالمية: اآلثار والفرص بالنسبة إلى األمن الصحي العالمي  ٦٥/١٨ج
  
التأهــــب لألنفلــــونزا الجائحــــة: تبــــادل فيروســــات األنفلــــونزا والتوصــــل إلــــى اللقاحــــات   ٦٥/١٩ج

 والفوائد األخرى: التقرير الخاص بعمل الفريق االستشاري
  
  شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  ٦٥/٢٠ج
  
  القضاء على داء البلهارسيات  ٦٥/٢١ج
  
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحاتمسّودة   ٦٥/٢٢ج
  
تقريـــر عـــن اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات   ١إضافة  ٦٥/٢٢ج

 المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
المغشوشـــــة/ المنتجـــــات الطبيـــــة المتدنيـــــة النوعيـــــة/ المـــــزورة/ المغشوشـــــة التوســـــيم/   ٦٥/٢٣ج

  المزيفة: تقرير الفريق العامل المكون من الدول األعضاء
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  ٦٥/٢٤ج
  ١تصويب  ٦٥/٢٤وج

  فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير

  
منظمة الصحة العالمية، ودورها بصفتها قائد مجموعة الصحة، في مجال  استجابة  ٦٥/٢٥ج

  تلبية الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية
  
  التقارير المرحلية  ٦٥/٢٦ج
  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ١تنقيح  ٦٥/٢٧ج

  الجوالن السوري المحتل
  
  ٢٠١١-٢٠١٠تقييم أداء الميزانية البرمجية   ٦٥/٢٨ج
  
 ٢٠١٠كـانون الثـاني/ ينـاير  ١والبيانات المالية المراجعـة للفتـرة مـن التقرير المالي   ٦٥/٢٩ج

  ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى 
  
الفتــرة الماليــة الملحــق: المســاهمات الطوعيــة حســب الصــندوق والجهــة المانحــة فــي   ١إضافة  ٦٥/٢٩ج

٢٠١١-٢٠١٠  
  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الـدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـداد   ٦٥/٣٠ج

  من الدستور ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
  [ ُألغيت الوثيقة ]   ٦٥/٣١ج
  
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ٦٥/٣٢ج
  
  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٦٥/٣٣ج
  
  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ٦٥/٣٤ج
  
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٦٥/٣٥ج
  
  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٦٥/٣٦ج
  
  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٦٥/٣٧ج
  
 العالمية: تقرير الفريق العاملانتخاب المدير العام لمنظمة الصحة   ٦٥/٣٨ج
  
  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  ٦٥/٣٩ج
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  ٦٥/٤٠ج

  تقرير من المدير العام  



   A65/DIV/4    ٤متنوعات/ /٦٥ج

4 

ــــدة: جنــــوب   ٦٥/٤١ج ــــدول األعضــــاء والــــدول األعضــــاء المنتســــبة الجدي تقــــدير اشــــتراكات ال
  السودان

  
  االتفاقات مع المنظمات الحكومية الدولية  ٦٥/٤٢ج

  االتفاق بين مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية  
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  ٦٥/٤٣ج

ــــر الســــادس المقــــدم مــــن لجنــــة البرنــــامج والميزانيــــة واإلدارة التابعــــة للمجلــــس    التقري
  نالتنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستي

  
  ٢٠١١-٢٠١٠تقييم أداء الميزانية البرمجية   ٦٥/٤٤ج

التقرير األول المقدم من لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي   
  إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين

  
 ٢٠١٠كـانون الثـاني/ ينـاير  ١المالي والبيانات المالية المراجعـة للفتـرة مـن  التقرير  ٦٥/٤٥ج

  ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى 
التقرير الثاني المقدم من لجنة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي   

  إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين
  
ات المقدرة، بما في ذلك الـدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـداد حالة تحصيل االشتراك  ٦٥/٤٦ج

  من الدستور ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخراتو   
تقــــدير اشــــتراكات الــــدول األعضــــاء والــــدول األعضــــاء المنتســــبة الجديــــدة: جنــــوب و   

  السودان
امج والميزانية واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي التقرير الثالث المقدم من لجنة البرن  

  إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين
  
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ٦٥/٤٧ج

التقرير الرابع المقدم من لجنة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي   
  إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين

  
  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٦٥/٤٨ج

ــــس    ــــة واإلدارة التابعــــة للمجل ــــامج والميزاني ــــة البرن ــــدم مــــن لجن ــــر الخــــامس المق التقري
  التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين

  
  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ٦٥/٤٩ج

المقدم من لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيـذي  التقرير السابع  
  إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين

  
  التقرير األول للجنة "أ"  ٦٥/٥٠ج
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  لجنة أوراق االعتماد  ٦٥/٥١ج
  األولالتقرير   

  
انتخــاب الــدول األعضــاء التــي لهــا حــق تعيــين شــخص للعمــل عضــوًا فــي المجلــس   ٦٥/٥٢ج

  التنفيذي
  
  "بالتقرير األول للجنة "  ٦٥/٥٣ج
  
  التقرير الثاني للجنة "أ"  ٦٥/٥٤ج
  
  "أللجنة " الثالثالتقرير   ٦٥/٥٥ج
  
  التقرير الثاني للجنة "ب"  ٦٥/٥٦ج
  
  "بالتقرير الثالث للجنة "  ٦٥/٥٧ج
  
  "أللجنة " الرابعالتقرير   ٦٥/٥٨ج
  

  وثائق معلومات
  
  المدير العام  ١وثيقة معلومات/ /٦٥ج

  من المستشار القانوني مذكرة  
  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ٢وثيقة معلومات/ /٦٥ج

  الجمهورية العربية السورية)في (تقرير وزارة الصحة  الجوالن السوري المحتل
  
هــا القــدس الشــرقية وفــي األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا في  ٣وثيقة معلومات/ /٦٥ج

  الجوالن السوري المحتل (تقرير وزارة الصحة اإلسرائيلية)
  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ٤وثيقة معلومات/ /٦٥ج

ــــل ــــدى األمــــم المتحــــدة  الجــــوالن الســــوري المحت ــــدائم لفلســــطين ل (تقريــــر المراقــــب ال
  األخرى في جنيف)والمنظمات الدولية 

  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ٥وثيقة معلومات/ /٦٥ج

بـــــــاألونروا  دارة الصـــــــحةإالجـــــــوالن الســـــــوري المحتـــــــل (تقريـــــــر مقـــــــدم مـــــــن مـــــــدير 
  )٢٠١١ لعام

  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  ٦وثيقة معلومات/ /٦٥ج

  التنفيذ والرصد العالي المستوى إطار  
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  وثائق متنوعات
  
  [ باإلنكليزية والفرنسية فقط ]قائمة بأسماء المندوبين وسائر المشاركين   ١تنقيح ١متنوعات//٦٥ج
  
  دليل المندوبين إلى جمعية الصحة العالمية  ٢متنوعات//٦٥ج
  
  القرارات المقررات اإلجرائية وقائمة   ٣متنوعات//٦٥ج
  
  الوثائققائمة   ٤/متنوعات/٦٥ج
  
ـــدورة الخامســـة والســـتين   ٥متنوعات//٦٥ج خطـــاب صـــاحبة الســـمو الملكـــي األميـــرة لـــال ســـلمى فـــي ال

  لجمعية الصحة العالمية
  
يونـــاس غـــار ســـتور، وزيـــر خارجيـــة النـــرويج، أمـــام جمعيـــة الصـــحة الســـيد خطـــاب   ٦متنوعات//٦٥ج

  العالمية الخامسة والستين
  
  
  

=     =     =  


