
  
  ١تنقیح  ٦٩/١ج والستونتاسعة الجمعیة الصحة العالمیة 

 ٢٠١٦ مایو/ أیار ٢٤ جنیف، سویسرا
 A69/1 Rev.1 ٢٠١٦أیار/ مایو  ٢٨-٢٣
 
 
 
 

 جدول األعمال
 

 الجلسات العامة
 
 جمعیة الصحةافتتاح  -١
 

 لجنة أوراق االعتمادتعیین  ١-١
 

 انتخاب الرئیس ٢-١
 

 انتخاب نواب الرئیس الخمسة ورئیسي اللجنتین الرئیسیتین وٕانشاء اللجنة العامة ٣-١
 

 اعتماد جدول األعمال وتوزیع البنود على اللجنتین الرئیسیتین ٤-١
 

 ٦٩/١الوثیقة ج
 
 ة والثالثین بعد المائةثامنوالثالثین بعد المائة وال ةسابعتقریر المجلس التنفیذي عن دورتیه ال -٢
 

 ٩٦/٢الوثیقة ج
 
 العامة ةكلمة الدكتورة مارغریت تشان، المدیر  -٣
 

 ٩٦/٣الوثیقة ج
 
 كلمة ضیف الجمعیة -٤
 
 ] ُحذف[  -٥
 
 انتخاب أعضاء المجلس التنفیذي -٦
 
 الجوائز -٧
 

 ١معلومات/ /٦٩الوثیقة ج
 
 الرئیسیتین تقاریر اللجنتین -٨
 
 اختتام جمعیة الصحة -٩

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_2-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_3-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_INF1-ar.pdf
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 "أ"اللجنة 
 

 ١افتتاح أعمال اللجنة -١٠
 

 منظمة الصحة العالمیة إصالح -١١
 

 نبذة عن  تنفیذ اإلصالح  ١-١١
 

 ٩٦/٤الوثیقة ج
 

 تشاور الدول األعضاء بشأن إصالح تصریف الشؤونعملیة  ٢-١١
 

، المقــــرر اإلجرائــــي ١ســــجالت/ /١٣٨/٢٠١٦م تو ١إضــــافة  ٦٩/٥وج ٦٩/٥ج الوثــــائق
 )١(١٣٨ت م

 
 إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غیر الدول ٣-١١

 
، المقــــــــــــــرر اإلجرائــــــــــــــي ١ســــــــــــــجالت/ /١٣٦/٦٢٠١ت مو ٦٩/٦٠وج ٩٦/٦ج ائقالوثــــــــــــــ

 )٣(١٣٨ت م
 

 الساریة غیر األمراض -١٢
 

 األطفال وصغار والرّضع األمهات تغذیة ١-١٢
 

 ٢إضافة  ٦٩/٧وج ١إضافة  ٦٩/٧وج ٩٦/٧ج الوثائق
 

 األطفال سمنة على بالقضاء المعنیة جنةتقریر الل ٢-١٢
 

 ٩٦/٨الوثیقة ج
 

 خطة العمل العالمیة بشأن العنفمسودة  ٣-١٢ 
 

 ٣ق١٣٨م ت، القرار ١سجالت/ /١٣٨/٢٠١٦م تو ٦٩/٩الوثیقتان ج
 

مـن أجـل التحضـیر السـاریة ومكافحتهـا: االسـتجابة للتكلیفـات المحـددة غیـر  األمـراض من الوقایة ٤-١٢
 األمـــراض مـــن الوقایـــة بشـــأن المتحـــدة لألمـــم العامـــة للجمعیـــة المســـتوى الرفیـــع لالجتمـــاع الثالـــث

 ٢٠١٨في عام  ومكافحتها) الساریة غیر( المعدیة غیر
 

 ٤ق١٣٨م ت، القرار ١سجالت/ /١٣٨/٢٠١٦م تو ٩٦/٠١ج یقتانالوث
 

                                                           
 بما في ذلك انتخاب نواب الرئیس والمقرر.   ١

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_4-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_5-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_6-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_60-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_7-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_7Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_7Add2-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_8-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_9-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_10-ar.pdf
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الصــحة  ومــؤتمر األطــراف فــي اتفاقیــة منظمــةتعزیــز أوجــه التــآزر بــین جمعیــة الصــحة العالمیــة  ٥-١٢
 بشأن مكافحة التبغ اإلطاریة العالمیة

 
 ١إضافة  ٦٩/١١وج ٩٦/١١ج الوثیقتان

 
 االســتثنائیة الــدورة ســیاق فــي ذلــك فــي بمــا یــة،العالم المخــدرات مشــكلةل مــوميالع يالصــح عــدبُ ال ٦-١٢

 ٢٠١٦المعقودة في نیسان/ أبریل  العالمیة المخدرات مشكلة بشأن المتحدة لألمم العامة للجمعیة
 

 ٩٦/١٢جالوثیقة 
 

عقـــــــد األمـــــــم المتحـــــــدة للعمـــــــل مـــــــن أجـــــــل الســـــــالمة علـــــــى الماثلـــــــة أمـــــــام للتحـــــــدیات التصـــــــدي  ٧-١٢
العــالمي الثــاني الرفیــع المســتوى بشــأن الســالمة علــى  المــؤتمر): حصــیلة ٢٠٢٠-٢٠١١( الطــرق
 آن األوان لتحقیق النتائج – الطرق

 
 ٩٦/١٣جالوثیقة 

 
 العمر طیلة الصحة تعزیز -١٣

 
 بالصحة المتعلقة لأللفیة اإلنمائیة األهداف بلوغ رصد ١-١٣

 
 ٩٦/٤١الوثیقة ج

 
 ٢٠٣٠عام المستدامة لالصحة في خطة التنمیة  ٢-١٣

 
 ٥ق١٣٨م ت، القرار ١سجالت/ /١٣٨/٢٠١٦م تو ٩٦/١٥ج یقتانالوث

 
 المرأة والطفل والمراهقصحة لالخطة العملیة للتقدم في االستراتیجیة العالمیة  ٣-١٣

 
 ٩٦/٦١الوثیقة ج

 
 مرحلـــة فـــي بالصـــحة للتمتـــع العمـــر طیلـــة یمتـــد نهـــج اتبـــاع أجـــل مـــن القطاعـــات المتعـــدد العمـــل ٤-١٣

 الشیخوخة: مسودة االستراتیجیة وخطة العمل العالمیتین بشأن الشیخوخة والصحة
 

 ٦٩/٧١الوثیقة ج
 

آلثــار تلــوث الهــواء الضــارة  تعزیــز االســتجابة العالمیــةل التفصــیليالــدلیل مســودة  :والبیئــة الصــحة ٥-١٣
 بالصحة

 
 ٩٦/١٨الوثیقة ج

 
 اإلدارة السلیمة للمواد الكیمیائیة دور قطاع الصحة في ٦-١٣

 
 ٩٦/١٩ج ةالوثیق

 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_11-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_11Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_12-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_13-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_14-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_15-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_16-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_17-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_18-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_19-ar.pdf
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 واالستجابة والترصد التأهب -١٤
 

 )٢٠٠٥( الدولیة الصحیة اللوائح تنفیذ ١-١٤
 

 )٢٠٠٥اللوائح الصحیة الدولیة ( ذالتقریر السنوي عن تنفی •
 

 ٩٦/٢٠جالوثیقة 
 

) فـــي مواجهـــة فاشـــیة ٢٠٠٥تقریـــر لجنـــة المراجعـــة المعنیـــة بـــدور اللـــوائح الصـــحیة الدولیـــة ( •
 اإلیبوال واالستجابة لها

 
 ٢إضافة  ٦٩/٢١وج ١إضافة  ٦٩/٢١وج ٩٦/٢١ج الوثائق

 
 األخرى والفوائد اللقاحات إلى والتوصل األنفلونزا فیروسات تبادل: الجائحة لألنفلونزا التأهب ٢-١٤

 
 ٢إضافة  ٦٩/٢٢جو  ١إضافة  ٦٩/٢٢وج ٩٦/٢٢ج الوثائق

 
 الجدري فیروس مخزونات تدمیر: الجدري استئصال ٣-١٤

 
  ٩٦/٣٢ج الوثیقة

 
 المیكروبات مضادات مقاومة بشأن العالمیة العمل خطة ٤-١٤

 
 ١إضافة  ٦٩/٢٤وج ٩٦/٤٢ج الوثیقتان

 
 شلل األطفال  ٥-١٤

 
 ٩٦/٢٥الوثیقة ج

 
 النطاق الواسعة الوخیمة الطوارئ في المنظمة استجابة ٦-١٤

 
 ٩٦/٢٦الوثیقة ج

 
 تعزیز صحة المهاجرین ٧-١٤

 
 ٩٦/٢٧الوثیقة ج

 
 ٢٠١٤ عام في اإلیبوال فیروس مرض فاشیة ٨-١٤

 
واسـتجابة األمانـة لسـائر  ٢٠١٤ عـام في اإلیبوال فیروسأحدث المعلومات عن فاشیة مرض  •

 المسائل المطروحة
 

 ] الوثیقة[ لم تصدر 
 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_20-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_21-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_21Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_22-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_22Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_22Add2-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_23-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_24-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_24Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_25-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_26-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_27-ar.pdf
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تعزیـــز تبـــادل المعلومـــات عـــن منتجـــات التشـــخیص والوقایـــة والعـــالج وتحســـین قـــدرة خیـــارات  •
المنظمة على تسهیل إتاحة تلك المنتجات، بوسائل منها إنشاء قاعـدة بیانـات عالمیـة، ابتـداًء 

 من الحمى النزفیة
 

 ٦٩/٢٩الوثیقة ج
 

 : برنامج المنظمة الخاص بالطوارئ الصحیةعمل المنظمة في إدارة الطوارئ الصحیةإصالح  ٩-١٤
 

 ٦٩/٦١وج ٩٦/٣٠ج الوثیقتان
 

 الساریة األمراض -١٥
 

 االستراتیجیات العالمیة لقطاع الصحة مسودات ١-١٥

 ١إضافة  ٦٩/٥٩وج ٦٩/٥٩وج ٦٩/٣٣وج ٦٩/٣٢وج ٦٩/٣١الوثائق ج

 ٢٠٢١-٢٠١٦، العوز المناعي البشري فیروس •

 ٢٠٢١-٢٠١٦التهاب الكبد الفیروسي،  •

 ٢٠٢١-٢٠١٦المنقولة جنسیًا،  العدوى •
 

 خطة العمل العالمیة الخاصة باللقاحات ٢-١٥
 

 ٩٦/٣٤جالوثیقة 
 

 رم الفطريالو  ٣-١٥
 

 ١ق١٣٨م ت، القرار ١سجالت/ /١٣٨/٢٠١٦م تو ٩٦/٣٥ج یقتانالوث
 
 

 اللجنة "ب"
 

 ١افتتاح أعمال اللجنة -١٨
 

األحــوال الصــحیة فــي األرض الفلســطینیة المحتلــة، بمــا فیهــا القــدس الشــرقیة، وفــي الجــوالن الســوري  -١٩
 المحتل

 
 ٥/ معلومات/٦٩وج ٤/ معلومات/٦٩وج ١إضافة  ٦٩/٤٤وج ٩٦/٤٤ج الوثائق

 ٦/ معلومات/٦٩وج
 
 

                                                           
 بما في ذلك انتخاب نواب الرئیس والمقرر.   ١

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_29-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_61-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_31-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_32-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_33-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_59-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_59Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_34-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_35-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_44-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_44Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_INF4-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_INF5-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_INF6-ar.pdf
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 المالیة الشؤونالمیزانیة البرمجیة و  -٢٠
 

ـــر  ١-٢٠ ـــرة المـــالي البرمجـــي و التقری ـــة عـــن الفت ـــك ٢٠١٥-٢٠١٤لمنظمـــة الصـــحة العالمی ، بمـــا فـــي ذل
 ٢٠١٥البیانات المالیة المراجعة عن عام 

 
 ٣/ معلومات/٦٩وج ٦٩/٦٢وج ٩٦/٤٥ج الوثائق

 
 ٢٠١٧-٢٠١٦تمویل المیزانیة البرمجیة  ٢-٢٠

 
 ٩٦/٤٦الوثیقة ج

 
 التخصیص االستراتیجي لحیز المیزانیة •

 )٧(٧١٣م تمقرر اإلجرائي ، ال١سجالت/ /٧١٣/٢٠١٥م تو ٩٦/٤٧ج یقتانالوث
 

تحصیل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلـى حالة  ٣-٢٠
 من الدستور ٧حد یبرر تطبیق أحكام المادة 

 
 ٦٩/٦٣وج ٦٩/٤٨ج الوثیقتان

 
  ] ُحذف [ ٤-٢٠

 
 ٢٠١٧لعام  شتراكاتجدول تقدیر اال ٥-٢٠

 
 ٦ق١٣٨م تقرار ، ال١سجالت/ /٨١٣/٢٠١٦م تو ٩٦/٤٩ج یقتانالوث

 
 ] ُحذف[  ٦-٢٠

 
 ] ُحذف[  ٧-٢٠

 
 شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة -٢١

 
 تقریر مراجع الحسابات الخارجي ١-٢١

 
 ٦٩/٦٤وج ٩٦/٥٠ج الوثیقتان

 
 تقریر مراجع الحسابات الداخلي ٢-٢١

 
 ٦٩/٦٤وج ٩٦/٥١ج الوثیقتان

 
 شؤون العاملین -٢٢

 
 الموارد البشریةالتقریر السنوي عن  ١-٢٢

 
 ٦٩/٦٥وج ٩٦/٥٢ج الوثیقتان

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_45-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_62-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_INF3-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_46-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_47-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_48-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_63-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_49-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_50-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_64-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_51-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_64-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_52-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_65-ar.pdf
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 تقریر لجنة الخدمة المدنیة الدولیة ٢-٢٢
 

 ٩٦/٥٣الوثیقة ج
 

 تعدیالت النظام األساسي للموظفین والئحة الموظفین ٣-٢٢
 

 ٠١ق٨١٣ت م، القراران ١/ سجالت/٨١٣/٢٠١٦ت مو ٩٦/٥٤ج الوثیقتان
 ١٣ق١٣٨ت مو

 
 ةمنظمة الصحة العالمی لموظفي التقاعدیة لمعاشاتعیین ممثلین في لجنة ات ٤-٢٢

 
 ٩٦/٥٥الوثیقة ج

 
 والقانونیةالشؤون اإلداریة  -٢٣

 
 العقارات: أحدث المعلومات عن استراتیجیة تجدید مباني جنیف ١-٢٣

 
 ٧ق١٣٨ت م، القرار ١/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦ت مو ٩٦/٥٦ج الوثیقتان

 
 عملیة انتخاب المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة ٢-٢٣

 
 )٢(١٣٨ت م، المقرر اإلجرائي ١/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦ت مو ٩٦/٥٧ج الوثیقتان

 
  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومیة الدولیة -٢٤

 
 ٩٦/٥٨الوثیقة ج

 
 النظم الصحیة -١٦

 
 العاملة والخدمات الصحیة القوى ١-١٦

 
 ١إضافة  ٦٩/٣٧وج ٦٩/٣٧جو  ٦٩/٣٦ج الوثائق

 
  ٢٠٣٠العالمیة بشأن الموارد البشریة الصحیة: القوى العاملة  االستراتیجیة مسودة •

 
 ٦٩/٣٨جالوثیقة 

 
 الخدمات الصحیة المتكاملة التي تركز على الناس إطار •

 
 ٢ق١٣٨ت م، القرار ١/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦ت مو ٩٦/٣٩ج الوثیقتان

 
 – فریـــق الخبـــراء االستشـــاریین العامــل المعنـــي بتمویـــل وتنســـیق البحـــث والتطـــویرمتابعــة تقریـــر  ٢-١٦

 المفتوح للدول األعضاءجتماع تقریر اال
 

 ٩٦/٤٠جالوثیقة 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_53-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_54-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_55-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_56-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_57-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_58-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_36-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_37-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_37Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_38-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_39-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_40-ar.pdf
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  المزیفة/ المغشوشة/ التوسیم المغشوشة/ المزورة/ النوعیة المتدنیة الطبیة المنتجات ٣-١٦
 

 ٩٦/٤١جالوثیقة 
 

 معالجة حاالت نقص األدویة عالمیًا، ومأمونیة أدویة األطفال وٕامكانیة إتاحتها ٤-١٦
 

 ٩٦/٤٢جالوثیقة 
 

 التقاریر المرحلیة -١٧
 

 ٩٦/٤٣جالوثیقة 
 

 األمراض الساریة

 )١٦-٦٤ع ص ج(القرار  استئصال داء التنینات :ألف
 

 األمراض غیر الساریة

 )٢١-٦٠ج ص عالتخلص من اضطرابات عوز الیود بشكل دائم (القرار  :باء
 

 تعزیز الصحة طیلة العمر

 )١٩-٦٧ج ص عالعمر (القرار  طیلة عناصر الرعایة الشاملة من كعنصر الملطفة الرعایة تعزیز :جیم

 تحسـین أجـل من القطاعات عبر مستدامة إجراءات: واالقتصادیة االجتماعیة التنمیة فيالمساهمة  :دال
الصــحة ]  تعزیــز بشــأن الثــامن العــالمي المــؤتمر [ متابعــة الصــحة مجــال فــي واإلنصــاف الصــحة
 )١٢-٦٧ج ص ع(القرار 

 القــرار( الدولیــة اإلنمائیــة والمرامــي األهــداف بلــوغ نحــو التقــدم تســریع اســتراتیجیة: اإلنجابیــة الصــحة :هاء
 )١٢-٥٧ع ص ج

 
 النظم الصحیة

 )٢٣-٦٧ع ص ج القرار(الشاملة  الصحیة للتغطیة دعماً  الصحیة والتكنولوجیات التدخالت تقییم :واو

 )٢٢-٦٧ج ص عإتاحة األدویة األساسیة (القرار  :زاي

 جودتهـا وضـمان المماثلـة البیولوجیـة العـالج منتجات ذلك في بما البیولوجیة العالج منتجات إتاحة :حاء
 )٢١-٦٧ج ص عونجاعتها (القرار  ومأمونیتها

 )٢١-٦٣ج ص عالصحة (القرار  أجل من البحوث بشأن العالمیة الصحة منظمة استراتیجیة :طاء
 

 الخدمات المؤسسیة/ الوظائف التمكینیة

 )١٢-٦١ع ص ج القرار( العمل خطة تنفیذ: اللغویة التعددیة :یاء

=    =    = 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_41-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_42-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_43-ar.pdf

