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 إنهاء السل -10
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 رعــالص -11

 146/12م تالوثيقة 
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 الممكن توقّيهما
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 التأهب لمواجهة األنفلونزا   15-3

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_9-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_11-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_12-ar.pdf
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 146/20م تالوثيقة 
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 عقد التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة -17

 146/23م تالوثيقة 
 

 األطفالصغار تغذية األمهات والرضع و -18

 146/24م تالوثيقة 
 

 تسريع الجهود في مجال السالمة الغذائية -19

 146/25م تالوثيقة 
 

 كفاءة المنظمة وفاعليتها في مجال تزويد البلدان بدعم أفضل : تعزيز4الركيزة 

 لمية بشأن الصحة الرقميةااالستراتيجية العمسودة البيانات واالبتكار:  -20

 146/26م تالوثيقة 
 

 الميزانية والمسائل المالية -21

 2021-2020الميزانية البرمجية  21-1

 146/29م تو 146/28م تو 146/27م ت الوثائق

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_20-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_21-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_22-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_24-ar.pdf
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وتنفيـذها، والتوقعـات بشـأن تمويـل الميزانيـة       2019-2018تمويل الميزانية البرمجية  21-2

 2021-2020 البرمجية

 146/30م تالوثيقة 
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 مسائل تصريف الشؤون -22

 إصالح منظمة الصحة العالمية 22-1

 146/33م تو 146/32م تو 146/31م ت الوثائق
 

 المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 22-2

 تقرير عن تنفيذ إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول •

 146/34م تالوثيقة 
 

 رسمية بالمنظمة الجهات الفاعلة غير الدول التي تربطها عالقات •

 146/35م تالوثيقة 
 

 أيام الصحة العالمية 22-3

 146/36م تالوثيقة 
 

ومكان انعقـاد دورة  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين وموعد  22-4
 ة واألربعين بعد المائةسابعالمجلس التنفيذي ال

 146/37م تالوثيقة 
 

 الشؤون اإلدارية -23

 2021-2020 للفترةالتقييم: أحدث المعلومات وخطة العمل المقترحة  23-1

 2إضافة  146/38ت مو 1 إضافة 146/38م تو 146/38م ت الوثائق
 

 ةعملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالميتقييم  23-2

 146/39م تالوثيقة 
 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_31-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_33-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_38-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_38Add1-ar.pdf
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 صندوق البنية التحتيةأحدث المعلومات عن  23-3

 إدارة وتكنولوجيا المعلومات   •

 146/40م تالوثيقة 
 

 استراتيجية تجديد مباني جنيف •

 146/41م تالوثيقة 
 

 التنفيذيلجان المجلس  -24

 لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبةة عضوي 24-1

 146/42م تالوثيقة 
 

 لجنة البرنامج والميزانية واإلدارةالمشاركة في  24-2

 146/43م تالوثيقة 
 

 لجان مؤسسات الجوائز وهيئات اختيار الفائزين بها 24-3

 146/44م تالوثيقة 
 

 لتعزيز الصحة جائزة نيلسون مانديال 24-4

 146/45م تالوثيقة 
 

 شؤون العاملين -25

 تعيين المدير اإلقليمي ألفريقيا 25-1

 146/46م تالوثيقة 
 

 تعيين المدير اإلقليمي ألوروبا 25-2

 146/47م تالوثيقة 
 

 بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية 25-3

 1معلومات/ /146م تالوثيقة 
 

 تقرير أمين المظالم 25-4

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_46-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_47-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_INF1-ar.pdf
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 3معلومات/ /146م تو 2معلومات/ /146م ت تانالوثيق
 الموارد البشريةأحدث المعلومات عن  25-5

 146/48م تالوثيقة 
 

   النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفينتعديالت  25-6

 146/49م تالوثيقة 
 

 تقرير اللجنة الدولية للخدمة المدنية 25-7

 146/50م تالوثيقة 
 

 مسائل للعلم -26

 تقارير الهيئات االستشارية 26-1 

 لجان الخبراء ومجموعات الدراسة •

 1إضافة  146/51م تو 146/51م ت تانالوثيق
 

 اختتام الدورة –27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_51-ar.pdf


  EB146/1  146/1ت م

7 

 
 )، ستنظر جمعية الصحة في البنود التالية في إطار التقارير المرحلية.2014( 2-67ج ص عمالحظة: عمالً بالقرار 

 
بئزةفئخب  :1ئكدقيذب  لك ب ئكسئ شحي ب ئك م ئكةغضي ل ش ْـخد   لكيئد سخ
 ))2018( 5-71ج ص علعبء التسمم الناجم عن لدغ الثعابين (القرار التصدي 

 ))2016( 24-69ج ص عتعزيز الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس (القرار 
 ))2011( 16-64ج ص ع(القرار استئصال داء التنينات 

 12-57ج ص ع(القـرار  الصحة اإلنجابية: استراتيجية تسريع التقدم نحو بلوغ األهداف والمرامي اإلنمائية الدوليـة  
)2004(( 

 ))2017) (17(70ج ص ع المقرر اإلجرائيخطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرف (
 )).2014( 10-67خطة العمل بشأن صحة المواليد (القرار ج ص ع

 ))2017( 7-70تحسين الوقاية من اإلنتان وتشخيصه وتدبيره العالجي السريري (القرار ج ص ع
 ))2008( 16-61تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (القرار ج ص ع

 ))2017) (18(70البعد الصحي العمومي لمشكلة المخدرات العالمية (المقرر اإلجرائي ج ص ع
لةٍّظ  :3ئكدقيذب  بة ب هئكعئغي شح م ئك ل ذيخ  ل ش ْـخد ا د سخ  لكيئ

الصحة والبيئة: الدليل التفصيلي لتعزيز االستجابة العالمية آلثار تلوث الهواء الضارة بالصحة (المقرر اإلجرائـي ج  
 ))2016) (11( 69ص ع

ل آغصك ةعذيذ :4ئكدقيذب  م اخع لجئك ةذهيخ ئكاكخئ ب هغئعكيةهئ غى  ل لمض ْب ئك  قفئ
 ))2010( 21-63ج ص ع(القرار  العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية دور منظمة الصحة
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