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 :ع الوثائق من خالؿ ادلوقع اإللكرتوين التايلوز  ست           الوثائق 
who/rc62/home.html-http://www.emro.who.int/about لألجهزة ، والربنامج التطبيقي

 اجلريدةع وست وز  . باللجنة اإلقليمية، واجمللدات اليت ت قّدـ إىل وفود الدوؿ األعضاءاخلاص الذكية 
 . ُي كن احلصوؿ على مزيد من النسخ من األمانة. و اليومية على ادلشاركٌن يومياً 

. ىذه السنةبعد انتهاء فعاليات اللجنة الوثائق إىل الدوؿ األعضاء  إرساؿلن تػ َتاح خدمة  ملحوظة:
 .الوثائق إىل بلداهنمحلمل نرجو من الوفود ادلوقرة التكـر باختاذ الرتتيبات الالزمة  وذلذا،

 . RC62-conf واسم الشبكةاً. تتوافر يف رتيع غرؼ االجتماعات خدمة الدخوؿ على اإلنرتنت السلكي استخدام شبكة اإلنترنت
يتم توفًن وسخارج غرفة االجتماعات. ض ادلنشورات ذات الصلة جبدوؿ أعماؿ اللجنة اإلقليمية ست عرَ          مطبوعات المنظمة 

 .للمجلة الصحية إلقليم شرؽ ادلتوسطو ألحدث ادلنشورات  إلكرتوينموجز 
 انعقاد الدورة.مقر يف ي رجَى التأكد من إبراز بطاقة اذلوية طواؿ وجودكم  األمن

على كل مشارؾ االحتفاظ بوثيقة تأشًنة الدخوؿ ادلختومة اخلاصة بو حيث سي طَلب منو تقدُيها عند   المغادرة
 ادلغادرة. 

إىل أحد أفراد  اً مطبوع ادلداخالتـ نص قد  للمساعدة يف صياغة تقرير ىذه الدورة، ُيكن للوفود أف ت   المداخالت
 emrgorcrep@who.int: إىل العنواف التايل أمانة ادلنظمة أو إرساذلا مباشرة بالربيد اإللكرتوين

 .لنشرىا على ادلوقع اإللكرتوينتقدمي مداخالهتا لمنظمات غًن احلكومية لوُي كن 
 .44512544، رقم اجلواؿ: اؿاخلدمات اللوجستية: السيد جعفر جف االستعالمات

 .44512526قاعة ادلؤدترات: السيدة مرفت حبيب، رقم اجلواؿ: 
فعاليات. ت طّبق منظمة الصحة العادلية سياسة منع التدخٌن يف رتيع اجتماعاهتا وما يتصل هبا من  ملحوظة

ذات الصلة باجتماعات اللجنة  األماكن، فالتدخٌن شلنوع منعًا باتًا يف رتيع ومن ىذا ادلنطلق
 .اإلقليمية
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 برنامج العمل .0

  (القاعة ادلاسيةجلسة عادية ) 10:00-08:30        جدول األعمالبند  
1 

 
 

  انتخاب أعضاء ادلكتب
 إقرار جدوؿ األعماؿ ادلبدئي واجلدوؿ الزمين اليومي ادلؤقت

 تشكيل جلنة الصياغة

 
 62/1ش ـ/ؿ إ

 62/2ش ـ/ؿ إ والتقارير ادلرحلية 2514التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعاـ  2
 8-1/الوثائق اإلعالمية 62ـ/ؿ إش 

  الصورة الجماعية )جميع أعضاء الوفود( 
  جلسة خاصة 13:00-11:30        بند جدول األعمال 

 )د( 2
 

تنفيذ اإلعالف السياسي لألمم ادلتحدة بشأف الوقاية من األمراض  
 غًن السارية ومكافحتها، يعقبها جلسة حوؿ استهالؾ التبغ

 3/وثيقة إعالمية 62ش ـ/ؿ إ

(: حتقيق اذلدؼ 2555تقييم وَرْصد تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ) )ج( 4
 2516ادلطلوب يف 

 62/8ش ـ/ؿ إ

 2/وثيقة إعالمية 62ش ـ/ؿ إ التأىُّب للطوارئ واالستجابة ذلا )ج( 2
  جلسة عادية 16:30-14:00        بند جدول األعمال 

العادلي مع الرتكيز بصفة خاصة على فًنوس كورونا األمن الصحي  )أ( 3
 H5N1م سب ب دلتالزمة الشرؽ األوسط التنفسية وفًنوس األنفلونزا ػال

 1/مناقشات تقنية 62ش ـ/ؿ إ

  حلقة نقاش 16:30-17:30 
  االستجابة للطوارئ 

 )قاعة ادلرجاف(  حفل عشاء يستضيفه المدير اإلقليمي 20:00
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 االجتماعاتتقرير . 2
 2015تشرين األول/أكتوبر  5االثنين، 

 االجتماعات التقنية
 الرئيس: الجلسة األولى: الدكتور أحمد السعيدي، وزير الصحة، ُعمان 

 ، وزير الصحة، ليبياوكليالع ضاالجلسة الثانية: الدكتور ر 
ادلتوسط، االجتماعات التقنية. وذكر أف افتتح الدكتور عالء الدين العلواف، مدير منظمة الصحة العادلية إلقليم شرؽ 

توصية اللجنة يف دورهتا  جنة اإلقليمية بناًء علىلّ لسة السابقة لىذا ىو العاـ الثالث الذي ت عَقد فيو اجل
زلل االىتماـ اإلقليمي يف والقضايا مناقشة ادلوضوعات  جللسةاذه ى . واذلدؼ من2512واخلمسٌن عاـ  التاسعة

آخر ادلستجدات بشأف الوضع الراىن والتقدُّـ الػم حَرز يف معاجلة ىذه ، وإطالع الدوؿ األعضاء على ايلالوقت احل
ض النتائج اليت خلصت إليها االجتماعات التقنية على عرَ حة. وسوؼ ت  قرتَ القضايا، وطرح أي إجراءات اسرتاتيجية م  

تقييم الجتماعات التقنية ادلوضوعات التالية: ناقشت اقد . و اتاللجنة اإلقليمية للنظر فيها واعتماد أي توصي
التكنولوجيات الصحية، وسالمة الغذاء، والتأمٌن الصحي االجتماعي من أجل التغطية الصحية الشاملة، وخطة 

 .(، والتمريض والقبالة، واحملددات االجتماعية للصحة2525-2516العمل اإلقليمية بشأف ادلالريا )
 افتتاح الدورة

 لدورةالرسمي لفتـتاح اال  
 دلنظمة الصحة العادلية لشرؽ ادلتوسط مساء يـو االثنٌن ادلوافق ٌنلدورة الثانية والستع ِقدت اجللسة االفتتاحية ل

وافتتح فعاليات الدورة . يف القاعة ادلاسية بفندؽ شًناتوف، مدينة الكويت، الكويت 2515تشرين األوؿ/أكتوبر  5
ادلنقضية واليتو اللجنة اإلقليمية عن رئيس  نيابةً  ،العايدي، وزير الصحة العامة التونسي معايل السيد سعيد

. وقاؿ الدكتور العايدي أف تونس قد ار، وزير الصحة التونسي السابقعم   األستاذ الدكتور زلمد الصاحل بن معايل
تها الكرُية إىل احلكومة الكويتية على استضاف و الشكرجنة اإلقليمية، ووج  الستٌن للّ و  احلادية فت باستضافة الدورةشر  
مو ادلنظمة من دعم قد  دورة احلالية. وذك ر بالقرارات اذلامة اليت اختذهتا اللجنة العاـ ادلاضي، وأعرب عن تقديره دلا ت  لل

قتو يف أف تواصل اللجنة م عرِباً عن ث ،ع معاليو إىل اجتماعات الدورة احلاليةإىل بلداف اإلقليم يف تنفيذ توصياهتا. وتطل  
  أعماذلا بروح التوافق اليت عهدناىا.

 كلمة الدكتور عالء الدين العلوان، مدير منظمة الصحة العالمية إلقليم شرق المتوسط 
ػػو الػػدكتور عػػالء الػػدين العلػػػواف، ادلػػدير اإلقليمػػي، الشػػكر إىل حكومػػة الكويػػػت علػػى استضػػافتها للػػدورة الثانيػػػة  وج 

اإلقليمية. وأعرب عن خالص تعازيو للدوؿ األعضاء اليت فقػدت مواطنيهػا يف احلػادث األلػيم خػالؿ والستٌن للجنة 
ز يف تنفيذ أعمػاؿ ادلنظمػة مػع الػدوؿ األعضػاء يف حرَ م  ػـ الموسم احلج ىذا العاـ. وقاؿ إف اللجنة ستستعرض التقدُّ 

. وأشار إىل األثر 2512هتا اللجنة اإلقليمية عاـ اليت أقر  اإلقليم استناداً إىل األولويات االسرتاتيجية اإلقليمية اخلمس 
على الصحة العمومية يف اإلقليم، وإىل اإلجراءات اليت اختذهتا ادلنظمة يف ادلستمرة واألزمة دائر فو الصراع الل  الذي ي  

رات أقػػوى د  إىل بنػػاء ق ػػط الػػدكتور العلػػواف الضػػوء علػػى احلاجػػة . وسػػل  لتلبيػػة االحتياجػػات الصػػحية الفعالػػةاسػػتجابتها 
بلػػوغ أىػػداؼ التنميػػة ادلسػػتدامة الػػيت  الػػيت ينطػػوي عليػػو يوأكػػرب يف رلػػاؿ الصػػحة العموميػػة وقياداهتػػا. ونػػو ه بالتحػػد  

 ،اسػتثنائية ظػروؼ  ا ُيػر بػو مػن أف اإلقليم، على الرغم شلػبوضعتها اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة، وأعرب عن قناعتو 
الشكر إىل الدكتور العلواف ي. ويف هناية كلمتو، وجو التحد   اي ذلذلو للتصد  ؤى  رات اليت ت  د  الق  أمامو الفرص ويتمتع ب

  الدوؿ األعضاء على دعمها.
كلمة الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية 

ضّمت الدكتورة مارغريت تشاف، ادلديرة العامة دلنظمة الصحة العادلية، صوهتا إىل صوت الدكتور العلواف يف اإلعراب 
عن حزهنا على األرواح ادلفقودة يف موسم احلج. وبدأت كلمتها باإلشارة إىل "خطة التنمية ادلستدامة دلا بعد عاـ 

غاير. واستعرَضت التهديدات األحدث اليت تواِجو الصحة وتكم ن "، واليت قالت إهنا هتدؼ إىل صياغة عامل م  2515
لصحة العمومية. فقد شّكل فًنوس كورونا ادلسب ب دلتالزمة الشرؽ األوسط احلدود التقليدية لأسباهبا اجلذرية خارج 

ًنوس إيبوال أكرب التهديدات لألمن الصحي العادلي منذ اندالع فاشية مرض ف H5N1 اإلنفلونزاالتنفسية، وفًنوس 
يف غرب أفريقيا، وما مل تتحس ن اجلهود اليت ت بَذؿ حالياً، فسيظل العامل يواجو خطرًا شديدًا يتمث ل يف اندالع مزيد 
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األزمات اإلنسانية، أثَنت ادلديرة العامة على استجابة اإلقليم ادلبتَكرَة، الطوارئ و َضم تصاع د من الفاشيات. ويف خِ 
التضامن اإلقليمي الستكماؿ لفاشيات شلل األطفاؿ، لكنها قالت إف ذتّة حاجة إىل مزيد من  وتضام نو يف التصد ي

استئصاؿ شلل األطفاؿ. وختَمت كلمتها مشيدًة برتكيز اإلقليم على تعزيز الن ظ م الصحية والتزامو بتحقيق مهمة 
نتظمة اليت يبذ ذلا اإلقليم لتحسٌن ن ظ م تسجيل التغطية الصحية الشاملة، وىو االلتزاـ الذي عّزَزتو اجلهود ادلنهجية ادل

 األحواؿ ادلدنية واإلحصاءات احليوية.
 كلمة ترحيب من الحكومة الكويتية 

 ،جنة اإلقليمية، بادلشاركٌن يف الدورة الثانية والستٌن للّ بيدي، وزير الصحة الكوييترحّب الدكتور علي سعد الع  
جابر ادلبارؾ احلمد الصباح، وأعرب عن سعادة بالده باستضافة ىذه الدورة حتت الرعاية الكرُية لسمّو الشيخ 

بٌن دولة الكويت قوية العالقات الأواصر إف انعقاد ىذه الدورة يف الكويت يدؿ على قاؿ رللس الوزراء. و  رئيس
أف االجتماع يتزامن مع ذكر سلتلف ادلبادرات الصحية. و مسامهات الكويت يف ، مشًنًا إىل ومنظمة الصحة العادلية

. 2515عاـ دلا بعد التنمية مؤخرًا من توافق يف اآلراء بشأف خطة ألمم ادلتحدة العامة لمعية ما وصلت إليو اجل
 ستدامةلتنمية ادلالتنمية ادلستدامة وادلؤشر الرئيسي دلتابعة التقدُّـ حنو حتقيق أىداؼ اوأوضح أف الصحة ىي قاطرة 

إف الن ظ م الصحية ينبغي ذلا مراجعة االسرتاتيجيات وخطط العمل احلالية وحتديثها وتعديلها  قائالً أضاؼ . و اجلديدة
يات بقدرة اإلقليم على رلاهبة التحد  بًا عن إُيانو عرِ ، م  مبا يتفق مع األىداؼ والغايات اجلديدة للتنمية ادلستدامة

 .السداد والتوفيقدتىن للمشاركٌن يف الدورة يف ختاـ كلمتو، رؤية اجلديدة. و وتطوير الن ظ م الصحية وفقاً لل
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 اجتماعات أخرى  .3
 2015تشرين األول/أكتوبر  6الثالثاء،  

  
 )القاعة الذىبية( الوظائف األساسية للصحة العمومية 13:00-14:00
 اجتماع رلموعة اخلمس )القاعة الذىبية( 17:30-18:30
 اجتماع جلنة الصياغة )قاعة الزمرد "ج" لالجتماعات( 17:45-19:00

 فعاليات أخرى. 4
ثار اإلسالمية. وي رجى من الراغبٌن التسجيل آلزيارة لدار ا ،تشرين األول/أكتوبر، الساعة الخامسة مساءً  7األربعاء، 

مبكتب أمانة اللجنة اإلقليمية الثانية والستٌن ادلوجود داخل قاعة ادلؤدترات الرئيسية. وستكوف ادلغادرة من البهو الرئيسي 
 للفندؽ. 

 


