
 

 

 اللجنة اإلقليميـة

 لشرق املتوسـط

 2 حتنقي-66/1ش م/ل إ 

 2019 أكتوبر/تشرين األول  3

  والستون  السادسةالدورة 

 2019تشرين األول/أكتوبر  17-14طهران، جمهورية إيران اإلسالمية، 

 املؤقتجدول األعمال 

 افتـتاح الدورة .1
 

  انتخاب هيئة املكتب (أ )

 2 تنقيح -66/1ش م/ل إ  جدول األعمال اعتماد (ب )

 66/2ش م/ل إ  2018التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لسنة  )أ( .2

  تقارير مرحلية حول:

 1وثيقة إعالمية /66ش م/ل إ  استئصال شلل األطفال )ب(

 2وثيقة إعالمية /66ش م/ل إ  ر املناخالصحة والبيئة وتغي   )ج(

م تسجيل األحوال املدنية  )د(
ُ
ظ

ُ
االستراتيجية اإلقليمية لتحسين ن

 2019-2014واإلحصاءات الحيوية 
 3وثيقة إعالمية /66ش م/ل إ 

تنفيذ خطة عمل إقليم شرق املتوسط الخاصة باللقاحات، وخطة  )ه(
 2020-2016العمل اإلقليمية بشأن املالريا 

 4وثيقة إعالمية /66ش م/ل إ 

توسيع نطاق العمل في مجال رعاية الصحة النفسية: وضع إطاٍر  )و(
 للعمل

 5وثيقة إعالمية /66ش م/ل إ 

 6وثيقة إعالمية /66ش م/ل إ  تنفيذ إطار العمل اإلقليمي للوقاية من السرطان ومكافحته )ز(

 7وثيقة إعالمية /66ش م/ل إ  بشأن مقاومة مضادات امليكروبات تنفيذ خطة العمل العاملية )ح(

 8/وثيقة إعالمية 66ش م/ل إ  في إقليم شرق املتوسط( 2005)الطوارئ واللوائح الصحية الدولية  )ط(

  الورقات التقنية .3

إطار تنفيذ إقليمي إلنهاء وفيات حديثي الوالدة واألطفال واملراهقين  (أ )
 يمكن الوقاية منها وتحسين صحتهم ونمائهم التي

 66/3ش م/ل إ 

 التغطية الصحية الشاملةبنهوض لل يةالتمريضالقوى العاملة تعزيز  (ب )
 في إقليم شرق املتوسط

 66/4ش م/ل إ 

قطاع املستشفيات في إقليم شرق ب الخاصإطار العمل  عرض (ج )
 املتوسط

 66/5ش م/ل إ 
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ُمستنيرة ـُمؤّسسية الوطنية لرسم السياسات الـالقدرات التنمية  (د )
 بالبّينات في مجال الصحة

 66/6ش م/ل إ 

اجتماع املنبثق عن إلعالن السياس ي ااإلقليم تسريع وتيرة تنفيذ  (ه )
 األمراضالثالث املعني بالوقاية من الجمعية العامة الرفيع املستوى 

 2018، ومكافحتها (غير الساريةغير املعدية )

 66/7ش م/ل إ 

 

 66/8ش م/ل إ إطار عمل إقليمي لتعزيز استجابة الصحة العامة لتعاطي املواد (و )

  جمعية الصحة العاملية واملجلس التنفيذي .4

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

دورتيه الرابعة واألربعين بعد املائة والخامسة واألربعين التنفيذي في 
 بعد املائة

 66/9ش م/ل إ 

دة جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعين  (ب ) استعراض مسوَّ
 بعد املائة للمجلس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية

 1امللحق  - 66/9ش م/ل إ 

 66/10ش م/ل إ  لواالبتكار في مجال الس  لبحث بشأن ااستراتيجية عاملية وضع  (ج )

 66/11ش م/ل إ  عاملية بشأن الصحة الرقميةالستراتيجية ملخص مسودة اال  (د )

استراتيجية عاملية لتسريع وتيرة التخلص من سرطان عنق مسودة  (ه )
 الرحم

 66/12ش م/ل إ 

: أحدث إطار النتائج - 2023-2019برنامج العمل العام الثالث عشر،  (و )
 املعلومات

 66/13ش م/ل إ 

ِعقد التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة إقامة اقتراح بشأن إعداد  (ز )
2020-2030 

 66/14ش م/ل إ 

عمليات إصالح املنظمة، بما فيها برنامج عمل التحّول، وتنفيذ إصالح  (ح )
 منظومة األمم املتحدة اإلنمائية

  حضور املنظمة في البلدان واألقاليم واملناطق   

 9وثيقة إعالمية /66ش م/ل إ 

5.  
ّ
 10/وثيقة إعالمية 66ش م/ل إ  لمدير اإلقليميلجنة االستشارية التقنية تقرير االجتماع الرابع لل

جنة الفرعية للبرامج ال .6
ّ
ُمنبثقة عن اللجنة ـتقرير االجتماع الخامس لل

 اإلقليمية
 66/15ش م/ل إ 

  الجوائز  .7

 11وثيقة إعالمية /66ش م/ل إ  وبعثتها الدراسية جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة (أ )

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

ّ
 والسك

 12وثيقة إعالمية /66ش م/ل إ 

8.  
ّ
 13وثيقة إعالمية /66ش م/ل إ  جنة اإلقليميةمكان وموعد عقد الدورات املقبلة لل

  أمور أخرى  .9

  الجلسة الختامية .11

 


