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الدورة الحادية والستون
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4112

جدول األعمال المبدئي

افتـتاح الدورة
(أ) انتخاب هيئة املكتب
(ب) إقرار جدول األعمال
شؤون البرنامج والميزانية
(أ) التخطيط التشغيلي للثنائية  :4112-4112العملية ،واحلصائل والدروس
املستفادة
(ب) امليزانية الباجمية املقرتحة 4112-4116
(أ) التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لسنة 4113

تقارير مرحلية حول:

.2

.1

4112

(ب) استئصال شلل األطفال
التحرر من التبغ
(ج) مبادرة ُّ
(د) بلو األهوودا اإلمنائيووة لفلفيووة املتعلقووة بالصووحة ،واألهوودا الصووحية
العاملية بعد عام 4112
(ه) االسو و ورتاتيإلية اإلقليمي و ووة الس و ووتإلابة القط و وواي الص و ووحي لفو و و وس العو و و
املناعي البشري 4112-4111
(و) إنقاذ حياة األمهات واألطفال
المناقشات التقنية:
(أ) األم ون الصووحي العوواملي :التحوودتات والفوور  ،مووك ت خيوود ىووا عل و
الل ائح الصحية الدولية
(ب) الت هب حلاالت الط ارئ واالستإلابة هلا
الورقات التقنية:
(أ) األموراغ و السووارتة :تنفيووا اإلعووالس السياسووي للإلمعيووة العامووة لفمو
املتحدة ،ومتابعة ح ل اجتماي املراجعة والتقيي الشاملَ ْي يف مت /ت ليو

ش م/ل إ  – 1/61تنقيح
ش م/ل إ 4/61
ش م/ل إ 3/61
ش م/ل إ 2/61

إعالمية 1

ش م/ل إ /61وثيقة
ش م/ل إ /61وثيقة إعالمية 4
ش م/ل إ /61وثيقة إعالمية 3
ش م/ل إ /61وثيقة

إعالمية 2

ش م/ل إ /61وثيقة

إعالمية 2

ش م/ل إ /61مناقشات

تقنية 1

ش م/ل إ /61مناقشات

تقنية 4

ش م/ل إ 2/61

4112

(ب) تق تة النُظُ الصحية :التقدُّم احملر واآلفاق املستقبلية
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(ج) تعزتز نُظُ املعل مات الصحية
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جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي
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(أ) القورارات واملقووررات اإلجرائيووة ذات األمهيووة للقلووي الو اعتموود ا مجعيووة
الصوحة العامليووة يف دور وا السووابعة والسوتي واجمللووا التنفيواي يف دورتَوْيو
الرابعة والثالثي ،واخلامسة والثالثي بعد املئة
(ب) استعراغ مس َّدة جدول األعمال املبدئي للمإللوا التنفيواي يف دورتو
السادسة والثالثي بعد املئة
(ج) التخصيص االسرتاتيإلي للم ارد
(د) التخصيص االسرتاتيإلي حليز امليزانية
الدول
(ه) إطار مشارخة األطرا
الترشيحات:
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(أ) ترشيح إحدى الدول األعضاء لعض تة جملا التنسيق املشورت للبنوام
اخلا بالبح ث والتدرتب يف جمال أمراغ املناطق املدارتة
(ب) ترش و وويح إح و وودى ال و وودول األعض و وواء لعضو و و تة جمل و ووا الص و ووندوق الع و وواملي
ملكافحة اإلتد والسل واملالرتا
(ج) ترش وويح إحو وودى ال وودول األعضو وواء لعض و و تة قن ووة السياسو ووات والتنسو وويق
التابعووة للبنوام اخلووا للبح و ث والتطو تر والتوودرتب علو البح و ث يف
جمال اإلجناب البشري
تقرتر االجتماي الثاين للإلنة التقنية االستشارتة للمدتر اإلقليمي
الجوائز لعام 4112
(أ) جائزة مؤسسة الدخت ر علي ت فيق ش شة والبعثة الدراسية اخلاصة هبا
(ب) جووائزة دولووة الك تووح ملكافحووة السوورطاس ،واألم وراغ القلبيووة وال عائيووة،
والسكري يف إقلي شرق املت سط
(ج) جائزة البح ث يف جمال متال مة داوس
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4111-4111

استعراغ تنفيا قرارات اللإلنة اإلقليمية
مكاس وم عد عقد الدورات املقبلة للإلنة اإلقليمية
أم ر أىرى
اقلسة اخلتامية
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