
 

 
 

 
DECISIONS 

 5102تشرين األول/أكتوبر  اللجنة اإلقليمية
 لشرق المتوسط

  الستونالثانية و الدورة 
 انتخاب هيئة المكتب (1المقرر اإلجرائي )

 (الكويت) علي سعيد العبيدي الدكتور : الرئيس  انتخبت اللجنة اإلقليمية هيئة مكتبها على النحو التايل:
 (ُعمان) أمحد بن حممد بن عبيد السعيدي الدكتور : نائب الرئيس
 (السودان) حبر إدريس أبو قردةالدكتور  : نائب الرئيس

 .رئيساً للمناقشات التقنيةعلي حياصات )األردن( الدكتور وانُتخب 
 بناًء على اقتـراح رئيس الدورة، قرَّرت اللجنة تشكيل جلنة الصياغة من األعضاء التالية أمساؤهم:و 

حممد مهدي جويا الدكتور )الكويت(، الدكتورة ماجدة حممد القطان ، (مصر) فاء عبداجلليلالدكتورة ص
الدكتور سيف )تونس(،  هام بللونةسة الدكتور )السودان(،  الدكتور الفاتح حممد مالكإيران اإلسالمية(،  )مجهورية

 )ُعمان( بن سامل العربي
، الدكتور أراش راشديان، الدكتور مثني صديقي، ماضي الدكتورة هيفاء جواد حمجور،الدكتور أمانة اللجنة: 

 السيدة إليزابيث جني نيكولسون، هدى عطا، الدكتور خالد سعيد الدكتورة
 إقرار جدول األعمال (2المقرر اإلجرائي )

 .الستنيالثانية و أقرَّت اللجنة اإلقليمية جدول أعمال دورهتا 
 مكافحننننة السننننرمانض واألمننننرا  القل يننننةمنننننئ جننننائاة وولننننة الكو نننن  ل (3المقرر اإلجرائي )

 الوعائيةض والسكَّري في إقليم شرق المتوسط
ري يف إقلـيم شــر  قـرَّرت اللجنـة اإلقليميـة مـنح جـائزة دولـة الكويـت اكارحـة السـراان واألمـراا القلبيـة الوعائيـة، والسـك  

جــائزة دولــة مؤسســة بنــاًء علــى توصــية جلنــة وذلــك )مجهوريــة إيــران اإلســالمية(،  ســارارزاديناننــزال ااتوســ ، إا الــدكتور 
خــالل الــدورة  إليــ  ُُتــنح اجلــائزةســو  الكويــت اكارحــة الســراان واألمــراا القلبيــة الوعائيــة يف إقلــيم شــر  ااتوســ ، و 

 .6102الثالثة والستني للجنة اإلقليمية عام 
 واونبحوث متالزمة جائاة  (4المقرر اإلجرائي )

مؤسسـة جلنـة وذلـك بنـاًء علـى توصـيات ، هـاا العـاممتالزمـة داون حبـو  جائزة  حجباإلقليمية  اللجنةقررت 
 .ائزةاجل
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للجنننة مسسسننة جننائاة وولننة الكو نن  لمكافحننة  األساسننيالنظننا    (5) المقرر اإلجرائي
ري فنني إقلننيم شننرق السننرمان واألمننرا  القل يننة الوعائيننة والسننك  

 المتوسط
جلنــة مؤسســة جــائزة الكويــت اكارحــة الســراان واألمــراا القلبيــة الوعائيــة قــررت اللجنــة اإلقليميــة، بنــاًء علــى توصــيات 

ــــيم شــــر  ااتوســــ ، تعــــديل ااــــادة الســــابعة مــــن الن ــــام األساســــي  والســــكري يف إقل
 مؤسسة على النحو التايل )يكتب النص اجلديد بالبن  األسود(:لل

ألي شـخص إقلـيم شـر  ااتوسـ ، أو داخـل يـة من مـة الصـحة العااأي دولة عضو يف "جيوز ألي إدارة صحية وانية يف 
حني لنيــــل اجلــــائزة، علــــى أن يشــــف  رشَّ مُ ـاجلــــائزة أن يقــــاح أمســــاء الــــفــــور بســــب  لــــ  ال

قــدَّم الاشــيحات . وتُ الاشــيح ســتند إليهــاياألســباا الــ  اكر الاشــيح ببيــان خطــي يــ
مشــــــفوعة بــــــدورن إا جلنــــــة ااؤسســــــة قــــــد مها الــــــاي يُ ســــــؤول اإلداري ااإا  ةااقاحــــــ

 "الح ات تقنية.مب
وولنننة  جننوز ألي إوارة ليليميننة ومنيننة زو مرينننا بحثنني زو مسسسننة ليليميننة زو منظمنننة  يننر  كوميننة فنني "

زن لقتنر  إقلنيم شنرق المتوسنط واخن  منظمة الصحة اليالمينة عضو في 
 علننأ زن لفشنن   ض لنينن  الجننائاةإلوارلهننا الصننحية الومنيننة لرشننيئ شننخ  

سنتند إليهنا الترشنيئ   األسن اب التني ذير ب يان خطني  نهذه االقترا ات 
األسنما  لقند م فني ولتمت  اإلوارة الصحية الومنية بالصنال ية فني ال ن  

قتر  ة لني  الجائاة من عدمه      "المف

 النظا  األساسي للجنة مسسسة جائاة بحوث متالزمة واون (6) المقرر اإلجرائي
يــة، بنــاًء علــى توصــيات جلنــة مؤسســة جــائزة البحــو  يف ةــال مكارحــة متالزمــة داون، تعــديل ااــادة قــررت اللجنــة اإلقليم

الرابعـــة مـــن الن ـــام األساســــي للمؤسســـة علـــى النحـــو التــــايل )يكتـــب الـــنص اجلديــــد 
 بالبن  األسود(:

ــــن حتُنشــــؤ ااؤسســــة بُنيــــة    يننننر الحكوميننننة ن المنظمننننات زو منظمننننة زو زيثننننر منننن، جــــائزة إا شــــخص واحــــد أو أكثــــر م 
ــــاين قــــدَّموا إســــهاماً بــــارزاً يف ةــــال البحــــو  ااتعلقــــة  المسسسننننات األخننننر ض زو ال

زو لمنظمننننننة زو زيثننننننر مننننننن ، قــــــدَّم إا شــــــخص أو أكثــــــرمبتالزمــــــة داون، ومنحــــــة تُ 
إلجــــراء حبــــو  يف ا ــــال المنظمننننات  يننننر الحكوميننننة زو المسسسننننات األخننننر ض 

اصـة الـ  ينبنـي األخـا  ـا يف تقيــيم األعمــال نفسـ . ودـد د جلنـة ااؤسسـة ااعـاي  اخ
 ال  قام  ا اارشَّحون لنيل اجلائزة، والبحو  ااقتـرحة، يف حالة تقدمي اانحة.

 لجنة وثائق الت و ض (7) المقرر اإلجرائي
ة بتــاري  ورقــاً للن ــام الــداخلي للجنــة اإلقليميــة ان مــة الصــحة العاايــة لشــر  ااتوســ ، اجتمعــت هيئــة مكتــب اللجنــ

ــــوبر  7 ــــائ  تفــــوي   وراجعــــت 5102تشــــرين األول/أكت ــــدول األعضــــاءممثلــــي وث ــــة لل   ال ــــاين حضــــروا الــــدورة ا الي ــــة ال جن
، بصحة وثائ  تفـوي  الورـود ايتيـة: أرنانسـتان، البحـرين، هات اللجنة اإلقليمية، بناًء على تقرير رئيس. وقد أقرَّ اإلقليمية
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األردن، الكويــت، لبنــان، ليبيــا، اانــرا، ُعمــان، باكســتان، رلســطني، العــرا ، مية، جيبــو ، مصــر، مجهوريــة إيــران اإلســال
 السعودية، الصومال، السودان، تونس، اإلمارات العربية ااتحدة.ااملكة العربية قطر، 

 لل جنة اإلقليمية المق لة عقد الدوراتمكان وموعد  (8المقرر اإلجرائي )
ـــــــــــة قـــــــــــر   ـــــــــــةرت اللجن ـــــــــــع   اإلقليمي ـــــــــــة رهتـــــــــــادو د ق  ـــــــــــب اإلقليمـــــــــــييف  والســـــــــــتني الثالث  مـــــــــــن يف الفـــــــــــاة ، القـــــــــــاهرةب ،ااكت
 ودورهتا الرابعة والستني يف إسالم آباد يف باكستان. .6102أكتوبر األول/ تشرين 2 إا 3

 اختتا  الدورة (9المقرر اإلجرائي )
، أمــ  دولــة األمحــد اجلــابر الصــباحقــر رت اللجنــة اإلقليميــة إرســال برقيــة شــكر وامتنــان إا صــاحب الســمو  الشــي  صــباح 

ااشـاركني مـن حفـاوة وُحسـن   مجيـ  الكويت، على استضارت  الكرمية للدورة الثانية والستني لل جنة اإلقليمية، وعلى ما لقي  
 ضيارة.


