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املؤقتجدول األعمال 

 افتـتاح الدورة .1
انتخاب هيئة املكتب (أ)
65/1ش م/ل إ إقرار جدول األعمال (ب)

وامليزانيةشؤون البرنامج  .2

65/2ش م/ل إ  2021 - 2020امليزانية البرمجية 

65/3ش م/ل إ 2017التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لسنة  )أ( .3

تقارير مرحلية حول:
1/وثيقة إعالمية 65ش م/ل إ  استئصال شلل األطفال )ب(
م الـُمحَرز من أج )ج( ل تحقيق توسيع نطاق طب األسرة: التقدُّ

الصحية الشاملةالتغطية 
2/وثيقة إعالمية 65ش م/ل إ 

3/وثيقة إعالمية 65ش م/ل إ  التكنولوجيات املساِعدةتحسين فرص الوصول إلى  )د(
ة املختبراتاإلطار االستراتيجي لتعزيز خدمات  )ه( الِصحيَّ

 2016-2020 
4/وثيقة إعالمية 65ش م/ل إ 

ملأمونية الدم وتوافرهتنفيذ اإلطار االستراتيجي اإلقليمي  )و(
2016-2025 

5/وثيقة إعالمية 65ش م/ل إ 

  )ز(
ً
االستراتيجية وخطة العمل اإلقليميتان ملكافحة التبغ تجسيدا

لاللتزامات الواردة في اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية 
 بشأن مكافحة التبغ

6/وثيقة إعالمية 65ش م/ل إ 

م الذي أحرزته  )ح( الدول األطراف في تنفيذ اللوائح الصحية التقدُّ
  (، بما في ذلك تقرير لجنة التقييم اإلقليمية2005الدولية )

7/وثيقة إعالمية 65ش م/ل إ 

القضايا الصحية التي تواجه السكان املتضررين من الكوارث   )ط(
وحاالت الطوارئ 

8/وثيقة إعالمية 65ش م/ل إ 

 الورقات التقنية: .4
65/4ش م/ل إ بالتغطية الصحية الشاملةالنهوض  (أ)
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 65/5ش م/ل إ  من آثار الطوارئ الصحية الناسحماية  (ب)

 65/6ش م/ل إ  تعزيز الصحة والعافية (ج)

تحقيق املستوى األمثل ألداء منظمة الصحة العاملية:  (د)
 البلدان محور عمل املنظمة

 65/7ش م/ل إ 

الصحية املشاركة مع القطاع الخاص للنهوض بالتغطية  (ه)
 الشاملة

 65/8ش م/ل إ 
 

  جمعية الصحة العاملية واملجلس التنفيذي .5

القرارات واملقررات اإلجرائية ذات األهمية لإلقليم التي  (أ)
اعتمدتها جمعية الصحة العاملية في دورتها الحادية 
والسبعين، واملجلس التنفيذي في دورتيه الثانية واألربعين 

 واألربعين بعد املائةبعد املائة والثالثة 

 65/9ش م/ل إ 

ت للدورة الرابعة  (ب)
ّ
دة جدول األعمال املؤق استعراض مسوَّ

واألربعين بعد املائة للمجلس التنفيذي ملنظمة الصحة 
 العاملية

 1امللحق  - 65/9ش م/ل إ 

بشأن  الصادرة عن املنظمة االستراتيجية العامليةدة مسوّ  (ج)
 ر املناخالصحة والبيئة وتغيُّ 

 65/10ش م/ل إ 

 65/11ش م/ل إ  بشأن إتاحة األدوية واللقاحاتإعداد خارطة طريق  (د)

دة خطة العمل العاملية بشأن صحة الالجئين مسوَّ إعداد  (ه)
 واملهاجرين

 65/12ش م/ل إ 

  الترشيحات .6
َرك 

َ
ترشيح إحدى الدول األعضاء لعضوية مجلس التنسيق املشت

بالبحوث والتدريب في مجال أمراض  املعنيللبرنامج الخاص 
ة  املناِطق املداريَّ

 65/13ش م/ل إ 

ة بالبرامج  .7 جنة الفرعية املعنيَّ
ّ
الـُمنبثقة تقرير االجتماع الثالث لل

 عن اللجنة اإلقليمية
 65/14ش م/ل إ 

  الجوائز  .8

 9 /وثيقة إعالمية65ش م/ل إ  جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة وبعثتها الدراسية (أ)

جائزة دولة الكويت ملكافحة السرطان واألمراض القلبية  (ب)
ري في إقليم شرق املتوسط

ّ
 الوعائية والسك

 10/وثيقة إعالمية 65ش م/ل إ 

 11/وثيقة إعالمية 65ش م/ل إ  جائزة البحوث في مجال متالزمة داون  (ج)

جنة اإلقليمية .9
ّ
 12إعالمية /وثيقة 65ش م/ل إ  مكان وموعد عقد الدورات املقبلة لل

  أمور أخرى  .10

  الجلسة الختامية .11
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