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who/rc62/home.html-http://www.emro.who.int/about لألجهزة ، والربنامج التطبيقي

 اجلريدةع وست وز  . اخلاص باللجنة اإلقليمية، واجمللدات اليت ت قّدـ إىل وفود الدوؿ األعضاءالذكية 
 . ُي كن احلصوؿ على مزيد من النسخ من األمانة. و اليومية على ادلشاركني يوميا  

. ىذه السنةبعد انتهاء فعاليات اللجنة الوثائق إىل الدوؿ األعضاء  إرساؿلن تػ َتاح خدمة  ملحوظة:
 .مالوثائق إىل بلداهنحلمل ـ باختاذ الرتتيبات الالزمة رة التكر  وذلذا، نرجو من الوفود ادلوقّ 

  واسم الشبكةا . تتوافر يف مجيع غرؼ االجتماعات خدمة الدخوؿ على اإلنرتنت السلكي استخدام شبكة اإلنترنت

Sheraton-Complex  :وكلمة السرMOHRC62.  
يتم توفري 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. مقرّ يف ي رجَى التأكد من إبراز بطاقة اذلوية طواؿ وجودكم  األمن

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

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

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

 .44512526قاعة ادلؤدترات: السيدة مرفت حبيب، رقم اجلواؿ: 
فعاليات. ق منظمة الصحة العادلية سياسة منع التدخني يف مجيع اجتماعاهتا وما يتصل هبا من ت طب   ملحوظة

ذات الصلة باجتماعات اللجنة  األماكن، فالتدخني ممنوع منعا  باتا  يف مجيع ومن ىذا ادلنطلق
 .اإلقليمية
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 تقرير االجتماعات. 2
 2912تشرين األول/أكتوبر  7، األربعاء

 جلسة عادية           بند جدول األعمال 
 بيدي )الكويت(الدكتور علي سعد الع   الرئيس: 
 استعراض التعليم الطبي في اإلقليم: التحد يات واألولويات وإطار العمل )أ( 4

الصحية بادلكتب اإلقليمي الورقة التقنية حوؿ استعراض التعليم الطيب يف م ظ  عرض مدير إدارة تطوير الن  
حتقيق التغطية من أجل  ،لن ظ م الصحيةعزيز اونو ه إىل أف تيات واألولويات وإطار العمل. اإلقليم: التحد  

والتعليم  ةاألولويات االسرتاتيجية اإلقليمية اخلمس، وأف تنمية ادلوارد البشريو أحد ى ،الصحية الشاملة
استنادا  إىل استعراض أ جري للتعليم الطيب يف اإلقليم، و . ِعماد أي نظاـ صحي الطيب العايل اجلودة مها

 اإلجراءات القصرية ادلد  والطويلة ويبني   ،إطار عمل إقليمي حيد د األولويات االسرتاتيجيةالورقة  تقرتحا
 .إلصالح التعليم الطيّب ادلنظمة والدعم الذي ت قد مو  ،ادلد  للبلداف

م الصحية وشؤوف األفراد، على أمهية دمج ادلسؤولية ظ  د الدكتور تشارلز بولني، ادلستشار الدويل يف الن  وأك  
ز يف وأشار إىل أف التمي   الصحة.التعليم الطيب على آثار تعظيم االجتماعية يف التعليم الطيب، مبا يضمن 

فمن الضروري النظر يف رسالة كليات  بالضرورة إىل حصائل صحية إجيابية، ومن ث  التعليم الطيب ال ي رتَجم 
 الطب، وإدراج ادلسؤولية االجتماعية يف معايري اعتماد ىذه الكليات. 

الرتتيب: ادلملكة العربية السعودية بوأدىل ممثلو الدوؿ األعضاء مبداخالت حوؿ موضوع ىذه الورقة؛ وىي 
مجهورية إيراف اإلسالمية والسوداف والعراؽ والكويت وتونس وباكستاف وقطر وجيبويت وليبيا ومصر وع ماف و 

 ولبناف وادلغرب.
لتعليم الطيب بعد ل يف الوقت الراىن إلجراء استعراض   م الصحية أف العمل جار  ظ  وأك د مدير تطوير الن  

وذلك على غرار االستعراض  ،ادلساعدةاجلامعي )الدراسات العليا( والتعليم ادلستمر وتعليم ادلهن الصحية 
الذي مت للتعليم الطيب اجلامعي، مع العمل يف الوقت ذاتو على ات ساؽ ومواءمة اجلهود ادلستمرة إلعداد 

 أطباء األسرة.
الدوؿ األعضاء على بدوره  وقاؿ ادلدير اإلقليمي إف ىناؾ توافق يف اآلراء حوؿ أمهية االعتماد، وحث  

. وأشار 2517-2516للعمل التعاوين مع ادلنظمة يف فرتة السنتني ات الطب يف برارلها إدراج اعتماد كلي
باألولويات االسرتاتيجية اإلقليمية اخلمس اليت حددىا  إىل الفجوات بني ادلناىج الدراسية احلالية مقارنة  

ط الضوء على احلاجة إىل مناقشة إصالح ادلناىج الدراسية، مبا يضمن وزراء الصحة جلميع البلداف، وسل  
ف ادلنظمة يف حاجة إىل العمل على إعداد إتلبية التعليم الطيب الحتياجات البلداف. وأضاؼ قائال  

ل إدراج اجلوانب ذات الصلة لالسرتاتيجيات العادلية ب  توجيهات تسرتشد هبا الدوؿ األعضاء فيما يتعلق بس  
حتديث ضرورة د على أمهية ادلعايري وادلقاييس جلميع كليات الطب، و قليمية يف ادلناىج الدراسية. كما أك  واإل

مسّودة مدونة منظمة الصحة العادلية مراجعة احلاجة إىل ادلعايري احلالية بالتعاوف مع اجلهات الدولية ادلعنية، و 
، وتنقيح السياسات الصحية ادلستو  الدويل لقواعد ادلمارسة ادلتعلقة بتوظيف العاملني الصحيني على

      الوطنية لتعليم ادلهن الصحية.
 الحوار الخاص بتمويل منظمة الصحة العالمية (د) 5

الدوؿ األعضاء  العادلية، الصحة منظمة مبقرّ  الدوؿ، غري الفاعلة واجلهات الشراكات شؤوف أطلع مدير
 يْ يومَ  جنيف يفعْقده  والػم قّرر ،2515 لعاـ ادلنظمة بتمويل اخلاص احلوار حوؿ على معلومات

 دورىا يف ضوء يف العادلية الصحة منظمة دتويل مناقشة االجتماع من واذلدؼ .نوفمرب/الثاين تشرين 6و 5
 األولوية، ذات الرئيسية اجملاالت يف ادلستقبلية اخلطط ودراسة ادلستدامة، التنمية أىداؼبلوغ  يف ادلسامهة

 طرقا   استعرضكما . 2517-2516 الربرلية ادليزانية دتويل استكماؿ صوب الػم حَرز التقد ـ واستعراض
 الصعيد على وكذلك اإلقليم يف العمومية الصحة دتويل يف تساىم أفالبلداف  خالذلا منتستطيع  عديدة

 عن شفافة معلومات ريتوفاليت أنشأهتا ادلنظمة مؤخرا  ل لكرتونيةاإل بوابةعر ؼ الدوؿ األعضاء بالو  العادلي،
 /extranet.who.int/programmebudget    :وعنواهنا وادلالية، التمويلية والتدفقاتتها ميزاني
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رتتيب: أفغانستاف ومجهورية البوأدىل ممثلو الدوؿ األعضاء مبداخالت حوؿ ىذا ادلوضوع، وىي 
 اإلسالمية وقطر وليبيا والعراؽ. إيراف

واجلهات الفاعلة غري الدوؿ أف الزيادة يف االشرتاكات الػم قد رة لن تغين عن  وأوضح مدير شؤوف الشراكات
 لضماف حيوية أمهية من ادلتحدة األمم منظومة مع للتنسيق مبا احلاجة إىل ادلسامهات الطوعية. وسل م

 .دللموار  األمثل االستغالؿ

األعضاء على الصعيد العادلي دعما  لزيادة خم ادلتزايد من جانب الدوؿ وأشار ادلدير اإلقليمي إىل الزَ 
الوكاالت اإلمنائية الوطنية الرئيسية إحاطة رة. وحث  الدوؿ األعضاء أف تضمن االشرتاكات الػم قد  
باحلوار ادلقبل اخلاص بتمويل ادلنظمة، وإشراكها بشكل أكرب يف ادلناقشات حوؿ علما  وادلؤسسات اخلريية 

   لصحة العادلية ككل.ميزانية ادلنظمة، ودتويل ا

 )األردن( الدكتور علي حياصاتالرئيس:  
 2912من األهداف اإلنمائية لأللفية إلى أهداف التنمية المستدامة في خطة التنمية لما بعد عام  (ب) 3

ت الدوؿ األعضاء باإلقليم قد أحرزَ وقالت إف ت مديرة حفظ الصحة وتعزيزىا ىذه الورقة التقنية، عرضَ 
كبريا  َصْوب بلوغ األىداؼ ادلرتبطة بالصحة ضمن األىداؼ اإلمنائية لأللفية، وكاف ىذا التقد ـ   قد ما  ت

وكانت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة قد اعتمدت خطة  متفاوتا  يف ما بني البلداف ويف داخلها أيضا .
 للتنمية ادلستدامة ىدفا   17، واشتملت اخلطة على 2535و 2516ي جديدة للتنمية للمدة ما بني عامَ 

وبينما تتقاطع  تدعمها ركائز االستدامة الثالثة، وىي: التنمية االقتصادية ومحاية البيئة وادلساواة االجتماعية.
ى توخ  يَ من أىداؼ التنمية ادلستدامة اذلدؼ الثالث الصحة مع أغلب أىداؼ التنمية ادلستدامة، فإف 

 ".صحية وبالرفاىية يف مجيع األعمار ع اجلميع بأمناط عيشحتديدا  "ضماف دتت  
الرتتيب: باكستاف وقطر وادلغرب والعراؽ بوأدىل ممثلو الدوؿ األعضاء مبداخالت حوؿ ىذا ادلوضوع، وىي 

 والبحرين والسوداف والكويت ومصر ومجهورية إيراف اإلسالمية وجيبويت.
للبدء يف تنفيذ أىداؼ التنمية ادلستدامة. وسل ط ادلدير اإلقليمي الضوء على احلاجة إىل العمل الػم كث ف 

أف جددهتا ويتضمن أولويات سبق  ،ولفت االنتباه إىل أف اذلدؼ اخلاص بالصحة أصبح أكثر تركيزا  
مثل التغطية الصحية الشاملة واألمراض غري السارية واإلصابات. وقاؿ إف العمل قد بدأ فعال  ، دلنظمةا

دؼ اخلاص بالصحة مشريا  إىل وضع رؤية واضحة لبعض ىذه الغايات. لبلوغ الغايات التسع ادلرتبطة باذل
وأضاؼ أنو من ادلهم ضماف االتساؽ بني ادلؤشرات اليت وِضعت ألىداؼ التنمية ادلستدامة وادلؤشرات اليت 

ل ط ومن بني الغايات ادلرتبطة بأىداؼ التنمية ادلستدامة اليت ينبغي لإلقليم الرتكيز عليها، س تضعها ادلنظمة.
ادلدير اإلقليمي الضوء على احلد  من اإلصابات النامجة عن احلوادث على الطرؽ، ومأمونية ادلياه، 

 واإلصحاح.
 (ع مان)أحمد السعيدي الرئيس: الدكتور  
 تحديث حول استئصال شلل األطفال في اإلقليم (ب) 2

األعضاء على آخر ادلستجدات فيما الدوؿ والدعم يف حاالت الطوارئ أطلع مدير استئصاؿ شلل األطفاؿ 
أف إقليم شرؽ ادلتوسط ىو اإلقليم الوحيد يف العامل ذكر و . يتعلق بوضع استئصاؿ شلل األطفاؿ يف اإلقليم

بلغ سو  مل ت   ،ومن بني بلداف اإلقليم .يزاؿ ي بلغ عن حدوث إصابات بفريوس شلل األطفاؿ الربّي لذي الا
ل يف وقاؿ إف األولويات للشهور الست ادلقبلة تتمث   .2515بة يف عاـ أفغانستاف وباكستاف عن حاالت إصا

د، وضرورة أف تقـو مجيع البلداف بتعزيز وقف سراية الفريوس، وتعزيز التحسينات يف التغطية بالتمنيع والرتص  
 الثي التكافؤ ادلضاد لفريوسلالنتقاؿ من مرحلة استعماؿ اللقاح الفموي الث، وأف تستعد بالتأى  
لو الستئصاؿ شأفة ؤى  جيد ي   وأضاؼ أف العامل يف وضع   .األطفاؿ إىل استعماؿ نظريه الثنائي التكافؤ شلل

يتعني لبلوغ ىذا اذلدؼ تنفيذ استطرد قائال  إنو و  .أشهر 4إىل  6ىذا ادلرض على الصعيد العادلي يف غضوف 
وأشار . يف أفغانستاف وباكستاف تنفيذا  كامال  خطط العمل الوطنية الطارئة الرامية إىل استئصاؿ شلل األطفاؿ 

من إجراءات يف ىذه ادلراحل النهائية الستئصاؿ ىذا األخر  إىل األمهية البالغة دلا تقـو بو الدوؿ األعضاء 
 .احلفاظ على خلو اإلقليم من شلل األطفاؿو ادلرض عادليا  لدعم باكستاف وأفغانستاف، 
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ىي بالرتتيب: باكستاف والكويت والبحرين و ت حوؿ ىذا ادلوضوع، وأدىل ممثلو الدوؿ األعضاء مبداخال
 ومصر وأفغانستاف ولبناف والسوداف ومجهورية إيراف اإلسالمية وجيبويت وليبيا وقطر والعراؽ والصوماؿ.

وطمأف مدير استئصاؿ شلل األطفاؿ والدعم يف حاالت الطوارئ ممثلي الدوؿ األعضاء أف ادلنظمة سوؼ 
لضماف توافر اللقاح الفموي الثنائي التكافؤ ادلضاد لشلل األطفاؿ. وشدد على  مع كل بلد  تواصل العمل 

ث ل مسؤولية عادلية وفق اخلطة االسرتاتيجية الستئصاؿ شلل األطفاؿ والشوط األخري  أف ىذا األمر ُي 
تستطع  ما مل اإلشهاد العادلي على استئصاؿ شلل األطفاؿاإلعالف عن . وأضاؼ أنو ال ُيكن الستئصالو

اللجاف الوطنية ادلعنية باإلشهاد يف اإلقليم إثبات وقف سراية فريوس شلل األطفاؿ الربي لفرتة تصل إىل 
د على ادلستو  الذي يتيح اإلشهاد على استئصاؿ شلل لرتص  ثالث سنوات متتالية على األقل يف ظل ا

  .األطفاؿ
 بيدي )الكويت(الدكتور علي سعد الع   الرئيس: 
 الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي ومكافحته 7

إف التهاب الكبد  قالت ادلستشارة اإلقليمية ادلعنية بفريوس نقص ادلناعة ادلكتسبة واألمراض ادلنقولة جنسيا  
إىل أف ىناؾ تشري التقديرات أضافت أف و . أحد األسباب الرئيسية لألمراض ادلزمنة والوفاةىو الفريوسي 

يف إقليم  C  بفريوس الكبدنيمليوف شخص مصاب 17وB   بفريوس الكبدنيمليوف شخص مصاب 175
بشأف التهاب  2514وتلبية  لدعوة مجعية الصحة العادلية يف قرارىا الصادر يف أيار/مايو  شرؽ ادلتوسط.

على  ا  لتهاب الكبد التابع للمنظمة حاليا ف الربنامج العادلي دلكافحة(، يعك  6-67الكبد )ج ص ع 
فت قائلة إف وأردَ . وضع اسرتاتيجية عادلية للوقاية من العدو  بالتهاب الكبد الفريوسي ومكافحتها

سياؽ التغطية الصحية الشاملة يف االسرتاتيجية تضع استجابة القطاع الصحي اللتهاب الكبد الفريوسي 
وتتضم ن مسو دة االسرتاتيجية رلموعة من . 2515والغايات ادلتصلة بالصحة يف خطة التنمية دلا بعد عاـ 

لقضاء على التهاب الكبد الفريوسي بوصفو مشكلة هتدد لواليت دته د الطريق  2535عاـ لالغايات الَطموحة 
ومضت . اإلجراءات الوطنية ادلطلوب اختاذىا لبلوغ تلك الغاياتاالسرتاتيجية حتد د كما الصحة العمومية،  

ض على مجعية الصحة العادلية ست عرَ ومكافحتو التهاب الكبد للوقاية من العادلية  قائلة إف االسرتاتيجية
 العتمادىا.  2516التاسعة والستني ادلقر ر عقدىا يف أيار/مايو 

 زتو بالده من تقد ـ يف ىذا الصدد.عن الوضع الراىن وما أحرَ وقد ـ ممث ل مصر عرضا  
الرتتيب: ادلملكة العربية السعودية بوأدىل ممثلو الدوؿ األعضاء مبداخالت حوؿ ىذا ادلوضوع، وىي 

 وباكستاف وتونس وادلغرب وقطر والسوداف ومجهورية إيراف اإلسالمية ولبناف والعراؽ وجيبويت.
 .تكاليف العالج من قلق إزاء القدرة على حتملالبلداف ت ادلستشارة اإلقليمية مبا يساور ممثلي وأقر  

وأضافت قائلة إف ادلنافسة الناشئة بني الشركات اليت تنتج األدوية اجلنيسة سيؤدي إىل خفض األسعار مع 
ـ الدعم إىل البلداف يف التفاوض على قد  مرور الوقت. واستطردت قائلة إف منظمة الصحة العادلية ست  

 ،يف حالة البلداف ذات الدخل األعلى ىذه ادلهمة أصعبتكوف أف تمل خفض األسعار، لكن من احمل
طت الضوء على أمهية الوقاية من سراية وتلك اليت تنخفض معدالت انتشار اإلصابة بني سكاهنا. وسل  

  .الفريوس وتوعية اجملتمع بادلمارسات غري ادلأمونة
 بيدي )الكويت(الدكتور علي سعد الع   الرئيس: 
 عملللإطار  وضع الصحة النفسية:رعاية في مجال  العملتوسيع نطاق  (ب) 4

العمل عرض مدير إدارة األمراض غري السارية والصحة النفسية باإلنابة الورقة التقنية ادلتعلقة بتوسيع نطاؽ 
وأشار إىل ارتفاع معدؿ االضطرابات النفسية واخنفاض  .الصحة النفسية: وضع إطار للعملرعاية رلاؿ يف 

إف مجعية  قائال  ؼ ردَ وأ .ما يف البلداف األقل منوا  معدالت العالج على الصعيدين العادلي واإلقليمي، وال سي  
 الصحة العادلية السادسة والستني اعتمدت خطة عمل شاملة خاصة بالصحة النفسية يف الفرتة 

وتتضمن اخلطة رؤية وخارطة طريق بشأف الصحة . منها إىل عالج ىذه ادلشكلة سعيا   2513-2525
وضع الورقة  تقرتحاإنو، سعيا  إىل تفعيل تلك الرؤية وخارطة الطريق،  ومضي قائال  . النفسية لبلداف العامل

تيجية إطار عمل إقليمي لتوسيع نطاؽ العمل يف رلاؿ الصحة النفسية، وىو إطار حيد د تدخ الت اسرتا
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عالية التأثري وادلردود وميسورة التكلفة وذات جدو  يف شّّت رلاالت احلوَكَمة، واخلدمات الصحية، وتعزيز 
د التقد ـ صْ عن رلموعة من ادلؤشرات الالزمة لرَ  د والبحوث، فضال  صْ الصحة والوقاية، والرتص د، والرَ 

 .حَرز يف تنفيذ تلك التدخ التم  ػال
هة إىل كافة البلداف دوف نظر  إىل وج  حة م  قرتَ م  ػادلدير اإلقليمي االنتباه إىل أف أفضل الصفقات ال تَ ولفَ 

 .تهاسر تكلفوضع التنمية هبا، وىي صفقات تستند إىل البي نات وتتسم بالفعالية وي  
 الرتبيب: الكويت ومجهوريةبوأدىل ممثلو الدوؿ األعضاء مبداخالت حوؿ ىذا ادلوضوع، وىي 

اإلسالمية وتونس وادلغرب والسوداف وجيبويت والعراؽ والصوماؿ واألردف وع ماف واإلمارات العربية  إيراف
 ادلتحدة ولبناف والبحرين.

الت وأوضح مدير إدارة األمراض غري السارية والصحة النفسية باإلنابة أف ادلكتب اإلقليمي وضع تدخ  
من الوصم ومعاجلة الصحة النفسية يف أوضاع الطوارئ. وأضاؼ أف الصحة  وأدوات هتدؼ إىل احلد  

النفسية ينبغي أف تكوف جزءا  من التدريب الذي حيصل عليو مجيع ادلهنيني الصحيني، مع إيالء األولوية إىل 
ىامة، ؼ قائال  إف تعاطي مواد اإلدماف قضية دمج الطب النفسي لألطفاؿ يف الرعاية الصحية األولية. وأردَ 

ف يف الوقت الراىن على إعداد إطار إقليمي منفصل دلعاجلة ىذه مشريا  إىل أف ادلكتب اإلقليمي يعك  
 القضية.

  ودعا ادلدير اإلقليمي مجيع البلداف إىل اختاذ ما يلـز من إجراءات لتنفيذ إطار العمل الػم قرَتح.
 رات اإلجرائيررررة اات األهميررررة لتقلرررريم الترررري اعتمرررردتها جمعيررررة الصررررحة العالميررررة القرررررارات والمقررررر   )أ( 5

ة والثالثررررين بعررررد المئررررة، فرررري دورتهررررا الثامنررررة والسررررتين والمجلررررس التنفيرررر ي فرررري دورتر ي رررره السادسرررر
 والثالثين بعد المئة والسابعة

المئة للمجلس التنفي ي مسوَّدة جدول األعمال المؤق ت للدورة الثامنة والثالثين بعد استعراض  (ب) 5
 لمنظمة الصحة العالمية

علما  بالقرارات اليت اعتمدهتا الدورة الثامنة والستوف جلمعية  الدوؿ األعضاءأحاط مدير إدارة الربامج  
 الصحية العادلية واجمللس التنفيذي يف دورتيو السادسة والثالثني بعد ادلئة والسابعة والثالثني بعد ادلئة. وحث  

اختاذىا، وإعداد تقارير حوؿ الدوؿ األعضاء على استعراض اإلجراءات ادلطلوب من ادلكتب اإلقليمي 
دة جدوؿ األعماؿ ادلؤقت للدورة الثامنة والثالثني بعد ادلئة للمجلس ض مسوّ استجاباهتا. بعدىا عرَ 

  بدي ما تراه من مالحظات بشأنو.التنفيذي، وطلب من الدوؿ األعضاء أف ت  
 


