
 
 

  ةـاللجنة اإلقليمي
  ـطلشرق املتوس

EM/RC59/1-Rev.1  
  1 مراجعة – 59/1 إ ل/م ش

  2012 أغسطس/آب 22  واخلمسون التاسعةالدورة 

  2012أكتوبر /تشرين األول 4 – 1، ، القاهرةلشرق املتوسط املكتب اإلقليمي

  األعمال املبدئي جدول 
    تاح الدورةـافت .1

    انتخاب هيئة املكتب  )أ(
  1 املراجعة – 59/1 إ ل/م ش  إقرار جدول األعمال  )ب(

 مرحليـة  تقـارير ويتضمن  2011التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لسنة  .2
  :حول

  59/2 إ ل/م ش

  1 وثيقة إعالمية/59 إ ل/م ش  استئصال شلل األطفال  )أ(
  2 وثيقة إعالمية/59 إ ل/م ش  مبادرة التحرر من التبغ  )ب(
الصحية العامليـة   املراميو ،املتعلقة بالصحةبلوغ املرامي اإلمنائية لأللفية   )ج(

  2015بعد 
  3 وثيقة إعالمية/59 إ ل/م ش

 ياملنـاع  العـوز الصحي لفريوس  القطاع اةاالستراتيجية اإلقليمية   )د(
  2015-2011 البشري

  4 وثيقة إعالمية/59 إ ل/م ش

يف  اتمـع صـحة  محاية  بوصم التقدوحتسني متويل الرعاية الصحية،  )هـ(
  ماإلقلي

 وثيقة إعالمية/95ل إ/ش م
5  

   :التقنية ناقشاتامل .3

أولويـات  حتـديات و : تقوية النظُم الصحية يف بلدان إقليم شرق املتوسـط 
  يف املستقبل لعملا اختياراتو

 مناقشات تقنية/59 إ ل/م ش
1  

   :التقنية الورقات .4

ـ لألمم املتحدة اإلعالن السياسي للجمعية العامة   )أ( ة مـن  بشأن الوقاي
واملضـي  التزامات الدول األعضاء : غري السارية ومكافحتها ألمراضا

   قُدماً

  59/3 إ ل/م ش

تلبية : 2005القدرات الوطنية األساسية الالزمة للوائح الصحية الدولية   )ب(
  2014األجل احملدد املتطلبات يف 

 

  59/4 إ ل/م ش
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  59/5ل إ/ش م  لنظر اإلقليمية ووجهات ا الوضع الراهن: إصالح منظمة الصحة العاملية .5

    وامليزانية شؤون الربنامج .6

  للثنائية يةالربجم وامليزانيةالعمل العام الثاين عشر،  برنامج  )أ(
        2014-2015  

   59/6ل إ /ش م

   59/12ل إ /ش م

الـربامج  ختطيط وراجعة ملبني احلكومات واملنظمة البعثات املشتركة   )ب(
استراتيجيات التعاون  مبا يشمل االستفادة من، 2011عام يف املشتركة 

  احلصائل والدروس املستفادة: القطري

   59/7ل إ /ش م

 - املقرر اإلجرائـي ة اإلقليمية لشرق املتوسط ـجنللّ الداخليالنظام  مراجعة .7
  7رقم  58ل إ 

   59/8ل إ /ش م

   مجعية الصحة العاملية والس التنفيذي .8

للمجلس ) 1(يمية ذات الصلة باملقرر اإلجرائي متابعة لإلجراءات اإلقل  )أ(
التنفيذي الثالثني بعد املئة، حول تنفيذ خطة العمل للوقاية من العمـى  

  وضعف البصر اللذين ميكن جتنبهما

A65/9  

مجعية  اعتمداذات األمهية لإلقليم اليت  اإلجرائية القرارات واملقررات  )ب(
والس التنفيذي يف دورتـه   ستنيوال يف دورا اخلامسةالصحة العاملية 

  احلادية والثالثني بعد املئة

  59/9 إ ل/م ش

التمويل : تقرير فريق اخلرباء العامل االستشاري حول البحث والتطوير  )ج(
  )22-65ج ص ع: قرار مجعية الصحة العاملية(والتنسيق 

  59/10 إ ل/م ش

يف دورته نفيذي لمجلس التل مسودة جدول األعمال املبدئياستعراض   )د(
  الثانية والثالثني بعد املئة

  1 امللحق – 59/9 إ ل/م ش

تقدمي مجهورية جنوب السودان طلب التحول من إقليم شرق املتوسـط إىل   .9
  اإلقليم اإلفريقي يف منظمة الصحة العاملية

  59/11 إ ل/م ش

   2012جوائز العام  .10

  6 وثيقة إعالمية/59 إ ل/م ش  راسية اخلاصة اوالبعثة الد جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )أ(
 ،واألمراض القلبيـة الوعائيـة   ،دولة الكويت ملكافحة السرطانجائزة   )ب(

  والسكري يف إقليم شرق املتوسط
  7 وثيقة إعالمية/59 إ ل/م ش

  8 وثيقة إعالمية/59 إ ل/م ش  داون متالزمة وثحبجائزة   )ج(
  9 وثيقة إعالمية/59 إ ل/م ش  لّجنة اإلقليميةمكان وموعد عقد الدورات املقبلة ل .11
    ىأمور أخر .12

     اجللسة اخلتامية .13


