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 2211-2222استعراض تنفيذ قرارات اللجنة اإلقليمية  (3المقرر اإلجرائي )

 ما يلي: قررت اللجنة اإلقليمية
 للجنة اخلاصة؛على املستوى اإلقليمي حسب توصيات ا اتالقرار  استعراض دعم عمليةمواصلة  .1
، كمــا عُ قــرار  97لســريان التــا   يقــا اإل .2 ضــمن  جنــة اإلقليميــةلــدورة احلاديــة والســتني للّ ا خــالل ضــ ر  ًا

 "؛إهناء الصالحية"فئة 
 صد القرارات السارية ورفع تقارير منتظمة بشأن تنفيذها؛إدخال آلية للمساءلة لر   .3
 ا املقرر اإلجرائي.بشأن تنفيذ هذرفع تقارير منتظمة إىل اللجنة اإلقليمية  .4

ترشيح إحدى الدول األعضاء لعضووية ججلوا التنسويل المشوترب للمرنواج   (4المقرر اإلجرائي )
 والتدريب في ججال أجراض المناطل المدارية للمحثالخاص 

والتـدريب    أفغانستان لعضوية جملس التنسـيق املشـ ل للانـامخل اخلـاب للبحـ  على ترشيح قليميةاللجنة اإل وافق 
كـــانون األول/ديســـما  31وحـــ   2112كـــانون ال/ان/ينـــاير   1 جمـــال أمـــراض املنـــاطق املداريـــة ملـــدة أربـــع ســـنوات بـــدءاً مـــن

2112. 

إحوووووودى الوووووودول األعضوووووواء لعضوووووووية ججلووووووا ال ووووووندوق العووووووالمي  ترشوووووويح (5المقرر اإلجرائي )
 لمكافحة اإليدز والسل والمالريا

بشـأن االنتقـال مـن عمليـة إدارة جملس الصـندوق العـاملي  ألعضاء اإلقليميني احلاليني  طلب اأيدت اللجنة اإلقليمية 
الفئــات املســتهدفة   إطــار مســنولية املنظمــة إىل آليــة ماتيــة ونقــل عمليــة ترشــيح إحــدى الــدول األعضــاء لعضــوية جملــس 

ومــا ، 2119كــانون األول/ديســما   31وحــ   2112كــانون ال/ان/ينــاير   1ثــالس ســنوات بــدءاً مــن الصــندوق العــاملي ملــدة 
 إىل هذه اآللية اجلديدة. بعدها،

ترشوويح إحوودى الوودول األعضوواء لعضوووية لجنووة السياسووات والتنسوويل التا عووة  (6المقرر اإلجرائي )
والتطووووير والتووودريب علوووف المحوووو  فوووي ججوووال  للمحوووثللمرنووواج  الخووواص 
 اإلنجاب المشري

والتطـــوير  للبحـــ وية جلنـــة السياســـات والتنســـيق التابعـــة للانـــامخل اخلـــاب رّشـــح  اللجنـــة اإلةقليميـــة أفغانســـتان لعضـــ
وحــــ   2112كــــانون ال/ان/ينــــاير   1والتــــدريب علــــى البحــــوس   جمــــال اإلالــــاب البشــــري ملــــدة ثــــالس ســــنوات بــــدءاً مــــن 

 2119كانون األول/ديسما  31
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لقلميوووة والوعائيوووة  جوووائدة دولوووة الكويووو  لمكافحوووة السووورطان  واألجوووراض ا (7المقرر اإلجرائي )
 والسكري في إقليم شرق المتوسط

منسســة جــائوة دولــة الكويــ  ملكافحــة الســرطان واألمــراض القلبيــة الوعائيــة والســّكري   إقلــيم بنــاًء علــى توصــية جلنــة 
 اجلــائوة هـــذا العــا  وأن تقبــل توصـــية اللجنــة بشــأن تنقـــيح معــايري اختيـــار ح جـــب، قـــررت اللجنــة اإلقليميــة شــرق املتوســط

 الفائوين. 

 لّلجنة اإلقليمية المقملة عقد الدوراتجكان وجوعد  (8المقرر اإلجرائي )

ـــــع   اإلقليميـــــةرت اللجنـــــة قـــــرّ  تشـــــرين  2 إىل 2مـــــن   الفـــــ ة االتفـــــاق عليـــــ ،  جـــــاريبلـــــد     والســـــتني ال/انيـــــة دورهتـــــاد ق 
 .2112أكتوبر األول/


