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 المؤقتجدول األعمال 
 
 
 

 جدول األعمال واعتماد الدورةافتتاح  -1
 

 (المشروح) 138/1م تو 1تنق�ح  138/1م تالوث�قتان 
 
 ةالعام ةالمدیر تقر�ر  -2
 

 138/2م تالوث�قة 
 
 تقر�ر لجنة البرنامج والمیزان�ة واإلدارة التا�عة للمجلس التنفیذي -3
 

 138/3تم الوث�قة 
 
 ن اإلقل�م�ة إلى المجلس التنفیذياللجا تقر�ر -4
 

 138/4م ت الوث�قة
 
 إصالح منظمة الصحة العالم�ة -5
 

 نبذة عن تنفیذ اإلصالح 5-1
 

 138/5م ت الوث�قة
 

 الدول األعضاء �شأن إصالح تصر�ف الشؤون عمل�ة تشاور  5-2
 

 138/6م تالوث�قة 
 

 إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غیر الدول 5-3
 

 138/7م ت الوث�قة
 
 السار�ةغیر األمراض  -6
 

 تغذ�ة األمهات والرضع وصغار األطفال 6-1
 

 138/8م ت الوث�قة

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_1Rev1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_1(annotated)-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_3-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_4-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_5-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_6-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_7-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_8-ar.pdf
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 مل العالم�ة �شأن العنفسودة خطة الع 6-2
 

 138/9م ت الوث�قة
 

الســار�ة ومكافحتهـا: االسـتجا�ة للتكل�فــات المحـددة مــن أجـل التحضــیر غیـر  األمــراض مـن الوقا�ـة 6-3
 األمـــراض مـــن الوقا�ـــة �شـــأن المتحـــدة لألمـــم العامـــة للجمع�ـــة المســـتوى  الرف�ـــع الثالـــث لالجتمـــاع

 2018في عام  ومكافحتها) السار�ة غیر( المعد�ة غیر
 

 138/10ت م الوث�قة
 

 االســـتثنائ�ة الـــدورة ســـ�اق فـــي ذلـــك فـــي �مـــا ،�ـــةالعالم المخـــدرات مشـــكلةموم�ـــة لالع ةالصـــح عـــد�ُ  6-4
 2016 عاممقّرر عقدها في ال العالم�ة المخدرات مشكلة �شأن المتحدة لألمم العامة للجمع�ة

 
 138/11م تالوث�قة 

 
 مــــن أجــــل الســــالمة علــــى الطــــرق عقــــد األمــــم المتحــــدة للعمــــل الماثلــــة أمــــام للتحــــد�ات التصــــدي  6-5

 – العالمي الثاني الرف�ع المستوى �شـأن السـالمة علـى الطـرق  المؤتمر): حصیلة 2011-2020(
 تحقیق النتائجآن األوان ل

 
 138/12م تالوث�قة 

 
 تعز�ز الصحة طیلة العمر -7
 

 اإلنمائ�ة لأللف�ة المتعلقة �الصحةرصد بلوغ األهداف  7-1
 

 138/13م تالوث�قة 
 

   2030عام المستدامة لالصحة في خطة التنم�ة  7-2
 

 138/14م تالوث�قة 
 

 الخطة العمل�ة للتقدم في االستراتیج�ة العالم�ة �شأن صحة األمهات واألطفال والمراهقین 7-3
 

 138/51م ت الوث�قة
 

 مرحلـــة فـــي �الصـــحة للتمتـــع العمـــر طیلـــة �متـــد نهـــج ات�ـــاع أجـــل مـــن القطاعـــات المتعـــدد العمـــل 7-4
 الشیخوخة: مسودة االستراتیج�ة وخطة العمل العالمیتین �شأن الشیخوخة والصحة

 
 138/16م تالوث�قة 

 
ــدلیل التفصــیلي لتعز�ــز االســتجا�ة العالم�ــة :والبیئــة الصــحة 7-5 آلثــار تلــوث الهــواء الضــارة  مســودة ال

 �الصحة
 

 138/17م تالوث�قة 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_9-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_10-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_11-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_12-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_13-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_14-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_15-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_16-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_17-ar.pdf
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 اإلدارة السل�مة للمواد الك�م�ائ�ة في دور قطاع الصحة 7-6
 

   138/18م تالوث�قة 
 
 التأهب والترصد واالستجا�ة -8
 

 )2005( الدول�ة الصح�ة اللوائح تنفیذ 8-1
 

 138/19م ت الوث�قة
 

) فــي 2005للجنـة المراجعــة المعن�ــة بـدور اللــوائح الصـح�ة الدول�ــة (تقر�ـر االجتمــاع األول  •
 مواجهة فاش�ة اإلیبوال واالستجا�ة لها

 
 138/20م ت الوث�قة

 
 األخرى  والفوائد اللقاحات إلى والتوصل األنفلونزا فیروسات ت�ادل: الجائحة لألنفلونزا التأهب 8-2

 
 1إضافة  138/21م تو 138/21م ت الوث�قتان

 
 الجدري  فیروس مخزونات تدمیر: الجدري  استئصال 8-3

 
 138/22م تالوث�قة 

 
 النطاق الواسعة الوخ�مة الطوارئ  في المنظمة استجا�ة 8-4

 
 138/23تم الوث�قة 

 
 الم�كرو�ات مضادات مقاومة �شأن العالم�ة العمل خطة 8-5

 
 138/24م تالوث�قة 

 
 شلل األطفال 8-6

 
 138/25م تالوث�قة 

 
 تعز�ز صحة المهاجر�ن 8-7

 
 138/26م تالوث�قة 

 
 األمراض السار�ة -9
 

 االســـتثنائ�ة الـــدورة : متا�عـــةالمطروحـــة ســـائلوالم 2014 عـــام فـــي اإلیبـــوال فیـــروس مـــرض فاشـــ�ة 9-1
) وجمع�ـــة الصـــحة العالم�ـــة الثامنـــة EBSS3.R1(القـــرار  اإلیبـــوالطارئـــة  �شـــأن التنفیـــذي للمجلـــس

 ))10(68ج ص عوالستین (المقرر اإلجرائي 
 

واســـتجا�ة األمانـــة  2014 عـــام فـــي اإلیبـــوال فیـــروسأحـــدث المعلومـــات عـــن فاشـــ�ة مـــرض  •
 لسائر المسائل المطروحة

 
 138/27تم الوث�قة 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_18-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_19-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_20-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_21-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_21Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_22-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_23-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_24-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_25-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_26-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_27-ar.pdf
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 قــدرة وتحســین خ�ــارات تعز�ــز ت�ــادل المعلومــات عــن منتجــات التشــخ�ص والوقا�ــة والعــالج •
 عالم�ــة، ب�انــات قاعــدة إنشــاء منهــا بوســائل المنتجــات، تلــك إتاحــة تســهیل علــى المنظمــة

 النزف�ة الحمىابتداًء من 
 

 138/28م تالوث�قة 
 

 االستراتیج�ات العالم�ة لقطاع الصحة مسودات 9-2

 2021-2016، فیروس العوز المناعي ال�شري  •

 138/29ت مالوث�قة 

 2021-2016، يالتهاب الكبد الفیروس •

 138/30م تالوث�قة 

 2021-2016األمراض المنقولة جنس�ًا،  •

 138/31م تالوث�قة 
 

 اللقاحاتالخاصة �خطة العمل العالم�ة  9-3
 

 138/32م تالوث�قة 
 

 الورم الفطري  9-4
 

 138/33م تالوث�قة 
 

 ظم الصح�ةالن -10
 

 الصح�ةوالخدمات القوى العاملة  10-1
 

 138/35م تو 138/34م ت الوث�قتان
 

   2030العالم�ة �شأن الموارد ال�شر�ة الصح�ة: القوى العاملة  االستراتیج�ة مسودة •
 

 138/36م تالوث�قة 
 

 �شأن الخدمات الصح�ة المتكاملة المرّكزة على الناس إطار •
 

 138/37م تالوث�قة 
 

 والملك�ـة واالبتكـار العموم�ـة الصـحة �شـأنین العـالمیت العمـل وخطـةالتقی�م الشامل لالسـتراتیج�ة  10-2
 : أحدث المعلومات عن التقدم الُمحرزالفكر�ة

 
 138/38م تالوث�قة 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_28-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_29-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_30-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_31-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_32-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_33-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_34-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_35-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_36-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_37-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_38-ar.pdf
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 – فر�ـــق الخبـــراء االستشـــار�ین العامـــل المعنـــي بتمو�ـــل وتنســـیق ال�حـــث والتطـــو�رمتا�عـــة تقر�ـــر  10-3
 التخط�ط لعقد اجتماع مفتوح العضو�ة للدول األعضاء لمناقشة التقدم الُمحرز

 
 138/39م تالوث�قة 

 
   المز�فة/ المغشوشة/ التوس�م المغشوشة/ المزورة/ النوع�ة المتدن�ة الطب�ة المنتجات 10-4

 
 138/40م توث�قة ال

 
 معالجة حاالت نقص األدو�ة عالم�ًا، ومأمون�ة أدو�ة األطفال وٕامكان�ة إتاحتها 10-5

 
 138/41م تالوث�قة 

 
 الشؤون المال�ة -11

 
 2017-2016تمو�ل المیزان�ة البرمج�ة  11-1

 
 138/42م ت الوث�قة

 
 جدول تقدیر االشتراكات 11-2

 
 138/43م تالوث�قة 

 
 ] إن وجدت[ تعد�الت الالئحة المال�ة والنظام المالي  11-3

 
 اإلدار�ة والقانون�ةالشؤون  -12

 
 2017-2016للفترة المقترحة  العمل خطةو التقی�م: أحدث المعلومات  12-1

 
 138/44م تالوث�قة 

 
 جنیف م�اني تجدید استراتیج�ة عن المعلومات أحدث: العقارات 12-2

 
 138/45م تالوث�قة 

 
 خاب المدیر العام لمنظمة الصحة العالم�ةعمل�ة انت 12-3

 
 138/46م تالوث�قة 

 
 الشراكات الصح�ة الُمستضافة 12-4

 
 2إضافة  138/47م تو 1إضافة  138/47م تو 138/47م ت الوثائق

 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_39-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_40-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_41-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_42-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_43-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_44-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_45-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_46-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_47-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_47Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_47Add2-ar.pdf
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 التنفیذي المجلس لجان تقار�ر 12-5

 الحكوم�ة غیر �المنظمات المعن�ة الدائمة اللجنة •

 138/48م تالوث�قة 

 والجوائز المؤسسات •

 138/49م تلوث�قة ا
 

 المجلـس دورة ومكـان وموعـد والسـتین التاسـعة العالم�ـة الصـحة لجمع�ة المؤقت األعمال جدول 12-6
 المؤقت أعمالها جدول ومسّودة المائة �عد والثالثین التاسعة التنفیذي

 
 138/50م تالوث�قة 

 
 شؤون العاملین -13

 
 التقر�ر السنوي عن الموارد ال�شر�ة 13-1

 
 1إضافة  138/51م تو 138/51م ت تانالوث�ق

 
 تقر�ر لجنة الخدمة المدن�ة الدول�ة 13-2

 
 138/52م تالوث�قة 

 
   الموظفین والئحة للموظفین اسياألس النظام تعد�الت 13-3

 
 138/54م تلوث�قة ا

 
 العالم�ة الصحة منظمة موظفي جمع�ات ممثل ب�ان 13-4

 
 1معلومات/ /138م تالوث�قة 

 
 مسائل للعلم -14

 
 تقار�ر الهیئات االستشار�ة 14-1

 الدراسة ومجموعات الخبراء لجان •

 1إضافة  138/53م تو 138/53م ت الوث�قتان
 

 اختتام الدورة -15
 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_50-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_51-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_51Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_52-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_54-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_INF1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_53-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_53Add1-ar.pdf
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 البنود التال�ة في إطار التقار�ر المرحل�ة.ستنظر جمع�ة الصحة في  2-67ج ص عمالحظة: وفقًا للقرار 
 
 

 )16-64ع ص ج(القرار  استئصال داء التنینات
 )21-63ج ص عالصحة (القرار  أجل من ال�حوث �شأن العالم�ة الصحة منظمة استراتیج�ة

 الصــحة مجــال فــي واإلنصــاف الصــحة تحســین أجــل مــن القطاعــات عبــر القطر�ــة �ــاإلجراءات الخــاص اإلطــار تنفیــذ
 )12-67ع ص ج القرار(

 ومأمونیتهـــا جودتهـــا وضـــمان المماثلـــة البیولوج�ـــة العـــالج منتجـــات ذلـــك فـــي �مـــا البیولوج�ـــة العـــالج منتجـــات إتاحـــة
 )21-67ج ص عونجاعتها (القرار 

 )22-67ج ص عإتاحة األدو�ة األساس�ة (القرار 
 )23-67ع ص ج القرار(الشاملة  الصح�ة للتغط�ة دعماً  الصح�ة والتكنولوج�ات التدخالت تقی�م

ــــــــة الصــــــــحة ــــــــدم تســــــــر�ع اســــــــتراتیج�ة: اإلنجاب� ــــــــوغ نحــــــــو التق ــــــــة والمرامــــــــي األهــــــــداف بل ــــــــة اإلنمائ� ــــــــرار( الدول�   الق
 )12-57ع ص ج

 الصــــحة تحســــین أجــــل مــــن القطاعــــات عبــــر مســــتدامة إجــــراءات: واالقتصــــاد�ة االجتماع�ــــة التنم�ــــة فــــي المســــاهمة
ـــــــــي واإلنصـــــــــاف ـــــــــامن العـــــــــالمي المـــــــــؤتمر متا�عـــــــــة[  الصـــــــــحة مجـــــــــال ف ـــــــــز �شـــــــــأن الث ـــــــــرار  ] الصـــــــــحة تعز�  (الق

 )12-67ج ص ع
 )19-67ج ص عالعمر (القرار  طیلة الرعا�ة الشاملة عناصر من كعنصر الملطفة الرعا�ة تعز�ز

 )21-60ج ص عالتخلص من اضطرا�ات عوز الیود �شكل دائم (القرار 
 )12-61ع ص ج القرار( العمل خطة تنفیذ: اللغو�ة التعدد�ة
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