
    
  ٣متنوعات/ /١٤٤م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠١٩ آذار/ مارس ٤  بعد المائة واألربعون الرابعةالدورة 
  EB144/DIV./3    

  
  
  ررات اإلجرائية ــالمقالقــرارات و قائمة   
  

  القــرارات :أوالً 
  
  لجنوب شرق آسياتعيين المدير اإلقليمي   ١ق١٤٤ت م
  
  تعيين المدير اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ  ٢ق١٤٤ت م
  
  سوو-اإلعراب عن التقدير للدكتور شين يانغ  ٣ق١٤٤ت م
  
  العاملون الصحيون المجتمعيون من مقدمي الرعاية الصحية األولية: الفرص والتحديات  ٤ق١٤٤ت م
  
  والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحيةالمياه واإلصحاح   ٥ق١٤٤ت م
  
  ٢٠٢١-٢٠٢٠جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٦ق١٤٤ت م
  
  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ٧ق١٤٤ت م
  
  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  ٨ق١٤٤ت م
  
  الرعاية الصحية األولية توفير  ٩ق١٤٤ت م
  
الرفيع المســتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعني بالتغطية الصــحية التحضــير االجتماع   ١٠ق١٤٤ت م

  الشاملة
  
  مقاومة مضادات الميكروبات  ١١ق١٤٤ت م
  
  العمل العالمي بشأن سالمة المرضى  ١٢ق١٤٤ت م
  
  

  المقررات اإلجرائية :ثانياً 

  
للجمعية العامة المعني متابعة اإلعالن الســـــــــــياســـــــــــي عن االجتماع الرفيع المســـــــــــتوى الثالث   )١(١٤٤م ت

  بالوقاية من األمراض غير الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها
 

  عمومية عالميةتسريع وتيرة التخّلص من سرطان عنق الرحم كمشكلة صحية   )٢(١٤٤م ت
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  عمليات إصالح المنظمة، بما فيها يرنامج عمل التّحول، وتنفيذ إصالح منظومة   )٣(١٤٤م ت
  

  إصالح المنظمة، بما فيها يرنامج عمل التّحول، وتنفيذ إصالح منظومةعمليات   )٤(١٤٤م ت
  

  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  )٥(١٤٤م ت
  

إطار التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروســـــــات األنفلونزا والتوصـــــــل إلى اللقاحات   )٦(١٤٤م ت
  والفوائد األخرى

  
  لجمعية الصحة العالمية الثانية والسبعينجدول األعمال المؤقت   )٧(١٤٤م ت
  

  مكان وموعد انعقاد دورة المجلس التنفيذي الخامسة واألربعين بعد المائة  )٨(١٤٤م ت
  

 إنشاء جائزة نيلسون مانديال لتعزز الصحة  )٩(١٤٤م ت
  

  مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشةمالة ز و جائزة   )١٠(١٤٤م ت
  

  جائزة ساساكاوا للصحة  )١١(١٤٤م ت
  

  تعديالت النظام األساسي لجائزة ساساكاوا للصحة  )١٢(١٤٤م ت
  

  جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  )١٣(١٤٤م ت
  

جائزة ســــــمو الشــــــيخ صــــــباح األحمد الجابر الصــــــباح في مجالي الرعاية الصــــــحية للمســــــنين   )١٤(١٤٤م ت
  وتعزيز الصحة

  
  ووك التذكارية للصحة العمومية-جائزة الدكتور لي جونغ  )١٥(١٤٤م ت
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