
 

 
 

 
DECISIONS 

 2013تشرين األول/أكتوبر   اللجنة اإلقليمية
  لشرق املتوسط

  الستونالدورة 
  

  انتخاب هيئة املكتب  )  1املقرر اإلجرائي (
    انتخبت اللجنة اإلقليمية هيئة مكتبها على النحو التايل:

  )عمان(  الدكتور أمحد بن حممد بن عبيد السعيديمعايل   :  الرئيس
  )مجهورية إيران اإلسالمية(  معايل الدكتور سيد حسن غازي زاده هامشي  :  ل للرئيسالنائب األو

  )اليمن(  معايل الدكتور أمحد قاسم العنسي  :  النائب الثاين للرئيس
  .رئيساً للمناقشات التقنية (ليبيا) الدكتور بدر الدين بشري النجاروانتخب 

  تشكيل جلنة الصياغة من األعضاء التالية أمساؤهم: بناًء على اقتـراح رئيس الدورة، قررت اللجنةو
  )البحرين(  الدكتورة مرمي اجلالمهة

  (مجهورية إيران اإلسالمية)  الدكتور بيجان صدري زاده
  (الكويت)  الدكتور قيس صاحل الدويري

  (املغرب)  السيد جياليل حازم
  (عمان)  سعيد بن حارب اللمكي الدكتور

  (اململكة العربية السعودية)  الدكتور حممد حيىي سعيدي
  (مصر)  الدكتور عماد عزت

  (املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط)  الدكتور مسري بن حيمد
  (املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط)  السيد راؤول توماس

  (املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط)  الدكتور جواد حمجور
  )(املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط  الدكتور مثني صديقي

  (املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط)  السيدة إليزابيث جني نيكولسون
  

  إقرار جدول األعمال ) 2املقرر اإلجرائي (

  .، مع إضافة بند هلا يتعلّق بشلل األطفالالستنيأقرت اللجنة اإلقليمية جدول أعمال دورا 
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  جلنة وثائق التفويض    )  3املقرر اإلجرائي (

ي للجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، اجتمعت جلنة وثائق التفويض وفقاً للنظام الداخل
راجعة وثائق التفويض اليت قدمتها مل 2013تشرين األول/أكتوبر  29 بتاريخفة من هيئة مكتب اللجنة املؤلَّ

بصـحة وثـائق    ،ويضبناًء على تقرير رئيس جلنة وثائق التف ،الدول األعضاء. وقد أقرت اللجنة اإلقليمية
: أفغانستان، البحرين، جيبويت، مصر، مجهورية إيران اإلسـالمية، األردن،  اآلتيةالتفويض اخلاصة بالوفود 

الكويت، لبنان، ليبيا، املغرب، عمان، باكستان، فلسطني، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، 
  اجلمهورية العربية السورية، تونس، اإلمارات العربية املتحدة، اليمن.  

زة دولة الكويت ملكافحة السرطان، واألمراض القلبية منح جائ  )4املقرر اإلجرائي (
  الوعائية، والسكَّري يف إقليم شرق املتوسط

ري قررت اللجنة اإلقليمية منح جائزة دولة الكويت ملكافحة السرطان واألمراض القلبية الوعائية، والسكّ
ى توصية جلنة جـائزة دولـة   وذلك بناًء عل(الكويت) خالد الصاحل يف إقليم شرق املتوسط، إىل الدكتور 

خالل الدورة  ، وتمنح اجلائزةالكويت ملكافحة السرطان واألمراض القلبية الوعائية يف إقليم شرق املتوسط
  .2014احلادية والستني للجنة اإلقليمية عام 

  جائزة أحباث متالزمة داون  )5املقرر اإلجرائي (

وتدعو للتقدم بترشيحات جلـائزة  ، هذا العاممة داون منح جائزة أحباث متالزعدم اإلقليمية  اللجنةقررت 
  .، على الرغم من أن الترشيحات جلائزة أحباث متالزمة داون تكون عادة مرة كل عامني2014عام 
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  انقضاء قرارات اللجنة اإلقليمية  )6املقرر اإلجرائي (

ال تصريف الشؤون الـواردة  التقارير حول اإلصالحات يف جمأخذاً بعني االعتبار اللجنة اإلقليمية، قررت 
لتقرير املقدم من األمانـة (ش  ا نظرها يف)، وبعد 66/4ج) والوثيقة (6إضافة  132/5 ضمن الوثيقة (م ت

)، تشكيل جلنة فرعية خاصة منبثقة عن اللجنة اإلقليمية بـدعم مـن األمانـة    8 /وثيقةإعالمية60 م/ل إ
، علـى أن  أن تنقضـي فيما يتعلق القرارات اليت ينبغي  توصيااضع تملراجعة القرارات السابقة للجنة، و

تقدم اللجنة الفرعية توصياا، مسترشدة بالعمل التحضريي لألمانة، إىل اللجنة اإلقليمية يف دورا احلادية 
  والستني العتمادها.

  للّجنة اإلقليمية املقبلة عقد الدوراتمكان وموعد   )  7املقرر اإلجرائي (

تشـرين   22 إىل 19مـن  يف الفتـرة   تونس العاصمة، تونس،يف  احلادية والستني دوراعقد  ليميةاإلققررت اللجنة 
  .2014أكتوبر األول/

  


