
 

 اللجنة اإلقليمية لشـرق املتوسط

 الدورة التاسعة واخلمسون
 من جدول األعمال )د( 8البند 

EM/RC59/9-Annex 1 
 1امللحق  -  59/9 ل إ/ش م

 2012 أغسطس/آب
 

 
 

  
EB132/1 (draft) 
  إخراجة خاصة باللجنة اإلقليمية
Original: English 

 

 

 

  

 

  مسودة جدول األعمال املبدئي للمجلس التنفيذي  استعراض
  يف دورته الثانية والثالثني بعد املئة
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  التأهب والترصد واالستجابة  -٨
  
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١-٨
  
   التأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى  ٢-٨

  
  األمراض السارية  -٩

  
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ١-٩
  
  أمراض المناطق المدارية المهملة  ٢-٩

  
  الُنظم الصحية  -١٠

  
  نتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفةالم  ١-١٠
  

  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير  ٢-١٠
  

  التغطية الصحية الشاملة  ٣-١٠
  

  شؤون البرنامج والميزانية  -١١
  

  : أحدث المعلومات٢٠١٣-٢٠١٢تنفيذ الميزانية البرمجية   ١-١١
  

  مسّودة برنامج العمل العام الثاني عشر  ٢-١١
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية المقترحة   ٣-١١
  

  الشؤون المالية  -١٢
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤جدول تقدير االشتراكات   ١-١٢
  

  تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي [ إن وجدت ]  ٢-١٢
  

  الشؤون اإلدارية  -١٣
  

  الفريق العامل المعني بانتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالميةتقرير عة متاب  ١-١٣
  

  تقرير التقييم السنوي  ٢-١٣
  

  لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة  ٣-١٣
  
  العضوية  •
  
  االختصاصات  •
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  صندوق العقارات  ٤-١٣
  

  تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٥-١٣
  
  لمعنية بالمنظمات غير الحكوميةاللجنة الدائمة ا  •
  
  المؤسسات والجوائز  •

  
جــدول األعمــال المؤقــت لجمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين وموعــد ومكــان دورة المجلــس   ٦-١٣

  التنفيذي الثالثة والثالثين بعد المائة
  

  شؤون العاملين  -١٤
  

  تعيين المدير اإلقليمي لألمريكتين  ١-١٤
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٢-١٤
  

  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ٣-١٤
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٤-١٤
  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٥-١٤
  

  مسائل للعلم  -١٥
  

  الهيئات االستشاريةتقارير   ١-١٥
  
  دراسةلجان الخبراء ومجموعات ال  •
  
  اللجنة االستشارية المعنية بالبحوث الصحية  •

  
  التقارير المرحلية  ٢-١٥
  

  األمراض السارية
  

شـــــلل األطفـــــال: تكثيـــــف جهـــــود المبـــــادرة العالميـــــة الستئصـــــال شـــــلل األطفـــــال (القـــــرار   ألف:
  ) ٥-٦٥ع  ص  ج

  
  )١٧-٦٤ع  ص  جالمالريا (القرار   باء:

  
  )١٦-٦٤ع  ص  جاستئصال داء التنينات (القرار   جيم:

  
  )١-٦٠ع  ص  ج(القرار  استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري  دال:
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  األمراض غير السارية
  

السياســات الخاصــة بــاألمراض غيــر الســارية مــن أجــل تعزيــز التمتــع بالنشــاط فــي  تــدعيم  هاء:
  )٣-٦٥ع  ص  ج(القرار مرحلة الشيخوخة 

  
ــــــــة للحــــــــد مــــــــن تعــــــــاطي الكحــــــــو   واو: ــــــــرار االســــــــتراتيجية العالمي ــــــــى نحــــــــو ضــــــــار (الق   ل عل

  )١٣-٦٣ع  ص  ج
  

  )٢١-٦١ع  ص  ج(القرار  التخلص من اضطرابات عوز اليود بشكل دائم  :زاي
  

  التأهب والترصد واالستجابة
  
تعزيـز مرونـة الـُنظم تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ الصحية والكـوارث و   :اءح

  )١٠-٦٤ع  ص  ج(القرار  الصحية
  
  )٥ق١٢٤م تتغير المناخ والصحة (القرار   :اءط

  
  الُنظم الصحية

  
  )٢٤-٦٤ع  ص  جمياه الشرب، واإلصحاح، والصحة (القرار   ياء:

  
  )٢٦-٦٠ع  ص  جصحة العمال: خطة العمل العالمية (القرار   كاف:

  
 تعلقــة بنــوع الجــنس فــي عمــل المنظمــةراءات المدمــج تحليــل المســائل واإلجــاســتراتيجية   الم:

  )٢٥-٦٠ع  ص  ج(القرار 
  

  )١٦-٦٠ع  ص  جالتقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد (القرار   ميم:
  

  اختتام أعمال الدورة  -١٦
  
  
  

=     =     =  


