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  القراراتو المقررات اإلجرائية قائمة 
  
  

  : المقررات اإلجرائيةأوالً 
  
  

  
  تشكيل لجنة أوراق االعتماد  )١(٧٢ع  ص  ج
  
  الثانية والسبعونانتخاب أعضاء مكتب جمعية الصحة العالمية   )٢(٧٢ع  ص  ج
  
  انتخاب أعضاء مكتب اللجنتين الرئيسيتين  )٣(٧٢ع  ص  ج
  
  إنشاء اللجنة العامة  )٤(٧٢ع  ص  ج
  
  اعتماد جدول األعمال  )٥(٧٢ع  ص  ج
  
  التحقق من أوراق االعتماد  )٦(٧٢ع  ص  ج
  
  انتخاب الدول األعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمل عضوًا في المجلس التنفيذي  )٧(٧٢ع  ص  ج
  
ـــرقية، وفي   )٨(٧٢ع  ص  ج ـــ ـــطينية المحتلة، بما فيها القدس الشـ ــ ــحية في األرض الفلســ ــ الجوالن األحوال الصـــ

  السوري المحتل
  
ـــحة والبيئة وتغّير المناخ: التحّول   )٩(٧٢ع  ص  ج ــ ــأن الصـ ــ ـــادرة عن المنظمة بشــ ــتراتيجية العالمية الصـــ ــ االســ

  تهم بشكل مستدام من خالل إيجاد بيئات صحيةلتحسين حياة الناس وعافي الالزم إحداثه
  
  خطة العمل بشأن تغير المناخ والصحة في الدول الجزرية الصغيرة النامية  )١٠(٧٢ع  ص  ج
  
ــتوى للجمعية العامة المعني   )١١(٧٢ع  ص  ج ــ ـــ ـــي المنبثق عن االجتماع الرفيع المســ ــ ـــياســــ ـــ متابعة اإلعالن الســـ

  سارية) ومكافحتهابالوقاية من األمراض غير المعدية (غير ال
  
ــل إلى اللقاحات   )١٢(٧٢ع  ص  ج ـــات األنفلونزا والتوصـــ إطار التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروســ

  والفوائد األخرى
  
  آثار تنفيذ بروتوكول ناغويا على الصحة العمومية  )١٣(٧٢ع  ص  ج
  
  تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين  )١٤(٧٢ع  ص  ج
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  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  )١٥(٧٢ع  ص  ج
  
، بمـــا في ذلـــك البيـــانـــات المـــاليـــة ٢٠١٩-٢٠١٨يـــة للفترة تقـــارير المنظمـــة البرمجيـــة والمـــال  )١٦(٧٢ع  ص  ج

  ٢٠١٨المراجعة لعام 
  
  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  )١٧(٧٢ع  ص  ج
  
  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  )١٨(٧٢ع  ص  ج
  
  : السنة الدولية للممرضة والقابلة٢٠٢٠  )١٩(٧٢ع  ص  ج
  
  اليوم العالمي لداء شاغاس  )٢٠(٧٢ع  ص  ج
  
  : تعديالت النظام الداخلي لجمعية الصحة العالميةإصالح المنظمة  )٢١(٧٢ع  ص  ج
  
  : تعديالت النظام الداخلي لجمعية الصحة العالميةإصالح المنظمة  )٢٢(٧٢ع  ص  ج
  
  : تعديالت النظام الداخلي لجمعية الصحة العالميةإصالح المنظمة  )٢٣(٧٢ع  ص  ج
  
  والسبعون الثالثةاختيار البلد الذي سُتعقد فيه جمعية الصحة العالمية   )٢٤(٧٢ع  ص  ج
  
  

  : القراراتثانياً 
  
  
  ٢٠٢١-٢٠٢٠الميزانية البرمجية   ١-٧٢ع  ص  ج
  
  الصحية األولية توفير الرعاية  ٢-٧٢ع  ص  ج
  
  العاملون الصحيون المجتمعيون من مقدمي الرعاية الصحية األولية: الفرص والتحديات  ٣-٧٢ع  ص  ج
  
ــتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعني بالتغطية الصــــحية   ٤-٧٢ع  ص  ج ــير لالجتماع الرفيع المســ التحضــ

  الشاملة
  
  مقاومة مضادات الميكروبات  ٥-٧٢ع  ص  ج
  
  العمل العالمي بشأن سالمة المرضى  ٦-٧٢ع  ص  ج
  
  المياه واإلصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية  ٧-٧٢ع  ص  ج
  
  الصحية األخرىتحسين مستوى شفافية أسواق األدوية واللقاحات والمنتجات   ٨-٧٢ع  ص  ج
  
 حالة تحصــيل االشــتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضــاء المتأخرة في ســداد اشــتراكاتها  ٩-٧٢ع  ص  ج

  من الدستور ٧إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
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  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات: جمهورية أفريقيا الوسطى  ١٠-٧٢ع  ص  ج
  
  حسابات الخارجيتعيين مراجع ال  ١١-٧٢ع  ص  ج
  
  ٢٠٢١-٢٠٢٠جدول تقدير االشتراكات للفترة   ١٢-٧٢ع  ص  ج
  
  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  ١٣-٧٢ع  ص  ج
  
  فنزويال البوليفارية الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات: جمهورية  ١٤-٧٢ع  ص  ج
  
  المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراض  ١٥-٧٢ع  ص  ج
  
ــــمان رعاية م تحقيقنظم الرعاية أثناء الطوارئ من أجل   ١٦-٧٢ع  ص  ج ــ ـــ ــاملة: ضـ ـــ ــ ــ ــحية الشـ ـــ ــ ن التغطية الصـــ

  يعانون من اعتالالت وٕاصابات حادة في الوقت المناسب
  
  

=     =     =  


