
 

 

 ةـاللجنة اإلقليمي
 لشرق المتوسـط

 1تنقيح  -64/1 إ م/ل ش

 2017 أغسطس/آب 27

  والستون الرابعةالدورة 

 2017تشرين األول/أكتوبر  12 – 9، إسالم أباد، باكستان
 المبدئي األعمالجدول 

  تاح الدورةـافت .1
  انتخاب هيئة املكتب (أ )
 1تنقيح  -64/1 إ م/ل ش إقرار جدول األعمال (ب )

 64/2 إ م/ل ش 2016للمدير اإلقليمي لسنة  السنوي التقرير)أ(    .2
  تقارير مرحلية حول:

 1 وثيقة إعالمية/64 إ م/ل ش شلل األطفال استئصال)ب( 
 2 وثيقة إعالمية/64 إ م/ل ش 2019-2014السرتاتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة ا (ج)
تازيةةةةز االسةةةةتجاية الاامليةةةةة ل طريةةةة الخطةةةةة الامةةةةل اإلقليميةةةةة لتنفيةةةة  خارطةةةةة  (د)

 عن تلوث اهلواء لآلثار الصحية الضارة النامجة 
 3 وثيقة إعالمية/64 إ م/ل ش

 4 وثيقة إعالمية/64 إ م/ل ش 2020-2016تنفي  خطة عمل إقليم شرق املتوسط اخلاصة ياللقاحات  (ه)
االسةةةةةةةةةةرتاتيجية اإلقليميةةةةةةةةةةة لتحلةةةةةةةةةة  ن   ةةةةةةةةةةم تلةةةةةةةةةةجيل األحةةةةةةةةةةوال املدنيةةةةةةةةةةة  (و)

 2019-2014واإلحصاءات احليوية 
 5 وثيقة إعالمية/64 إ م/ل ش

 6 وثيقة إعالمية/64 إ م/ل ش الوقاية من األمراض غري اللارية ومكافحتها (ز)

 7 إعالمية وثيقة/64 إ م/ل ش توسيع نطاق الامل يف جمال رعاية الصحة النفلية (ح)

 8 وثيقة إعالمية/64 إ م/ل ش (2005تنفي  اللوائح الصحية الدولية ) )ط( 

)ي( تقريةةةةر انةةةةة التقيةةةةيم اإلقليميةةةةة عةةةةةن حالةةةةة تنفيةةةة  اللةةةةوائح الصةةةةحية الدوليةةةةةة 
(2005) 

 9 وثيقة إعالمية/64 إ م/ل ش

 10 وثيقة إعالمية/64 إ م/ل ش 2020-2016)ك( تنفي  خطة الامل اإلقليمية ملكافحة املالريا 
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  :الورقات التقنية .3

 64/3 إ م/ل ش إطار الامل اإلقليمي للوقاية من اللرطان وماااته ومكافحته (أ )

 64/4 إ م/ل ش امللل إطار  وضع : تغرير املناخ والصحة (ب )
تفايل املكوِّن اخلاص يصحة املراهق  يف االسرتاتيجية الااملية لصحة املةرأة  (ج )

 2030-2016والطفل واملراه  
 64/5 إ م/ل ش

 64/6 إ م/ل ش مقاومة مضادات امليكرويات يف إقليم شرق املتوسط (د )
  يجمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذ .4

القرارات واملقررات اإلجرائية ذات األمهية لإلقليم الة  اعتمةد ا مجايةة  (أ )
الصةةةةةةحة الاامليةةةةةةة يف دور ةةةةةةا اللةةةةةةبا  وا لةةةةةة  التنفيةةةةةة ي يف دورتة ي ةةةةةةه 

 األريا  ياد املئة، واحلادية واألريا  ياد املئة

 64/7 إ م/ل ش

استاراض ملوَّدة جدول األعمال املؤّقت للدورة الثانيةة واألرياة  ياةد  (ب )
 املئة للمجل  التنفي ي ملن مة الصحة الااملية

 1امللح   - 64/7 إ م/ل ش

اةا  تطلر  ""احلفةا  علةس سةالمة الاةاس والة  الصةحة وخدمةة الضةافاء (ج )
   2023-2019إىل يرنامج الامل الاام الثالث عشر للمن مة 

 ملودة م كرة مفاهيم

  الترشيحات .5

ترشيح إحدى الةدول األعضةاء لاضةوية انةة اللياسةات والتنلةي  التاياةة  (أ )
 للربنامج اخلاص للبحوث والتطوير والتدريب يف جمال اإلجناب البشري

 64/8 إ م/ل ش

م نبثقة عةةةةةن اللجنةةةةةة ةالفرعيةةةةةة املانيَّةةةةةة يةةةةةالربامج الةةةةة جنةةةةةةاألول للّ االجتمةةةةةا  تقريةةةةةر  .6
 اإلقليمية

 64/9 إ م/ل ش

   الجوائز .7

 11 وثيقة إعالمية/64 إ م/ل ش جائزة مؤسلة الدكتور علي توفي  شوشة ومنحتها الدراسية (أ )
جةةةةةةائزة دولةةةةةةة الكويةةةةةةت ملكافحةةةةةةة اللةةةةةةرطان واألمةةةةةةراض القلبيةةةةةةة الوعائيةةةةةةة   (ب )

 واللّكري يف إقليم شرق املتوسط
 12 وثيقة إعالمية/64 إ م/ل ش

 13 وثيقة إعالمية/64 إ م/ل ش البحوث يف جمال متالزمة داونجائزة  (ج )
 14 وثيقة إعالمية/64 إ م/ل ش وموعد عقد الدورات املقبلة لّلجنة اإلقليمية مكان .8
  ىأخر  أمور .9

  اخلتامية االلة .10
 
 

 


