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العاملية يف اليوم األصلية، اليت مل تُرسل مقدماً، إىل أمانة منظمة الصحة تفويض الأوراق ينبغي تسليم  أوراق التفويض
 األول من االجتماع.

 :ستوزّع الوثائق من خالل املوقع اإللكرتوين التايل الوثائق
/index.html63who/rc-http://www.emro.who.int/ar/about لألجهزة ، والربنامج التطبيقي

 اجلريدةوسُتوزّع . اخلاص باللجنة اإلقليمية، واجمللدات اليت تُقّدم إىل وفود الدول األعضاءالذكية 
 .ُُيكن احلصول على مزيد من النسخ من األمانة. و اليومية على املشاركني يومياً 

 ُتَتاح خدمة إعادة الوثائق إىل الدول األعضاء.س ملحوظة:

استخدام شبكة 
 اإلنترنت

 .erc63: واسم الشبكةاً. غرف االجتماعات خدمة الدخول على اإلنرتنت السلكيتتوافر يف مجيع 
 . وتوجد حواسيب أيضاً يف مكتبة املكتب اإلقليمي.erc63وكلمة السر: 

 خارج قاعة االجتماعات. وسُتتاح سُتعرض املنشورات ذات الصلة جبدول أعمال اللجنة اإلقليمية مطبوعات المنظمة
 .جمللة الصحية إلقليم شرق املتوسطاألخرى/أعداد ا أحدث املنشورات

 مبىن املكتب اإلقليمي.يُرجَى التأكد من إبراز بطاقة اهلوية طوال وجودكم داخل  األمن

ملساعدة يف صياغة تقرير هذه الدورة، ُيكن للوفود أن تقدم نص امللحوظات مطبوعًة إىل من أجل ا  المداخالت
: إرساهلا مباشرة بالربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل أو أحد أفراد أمانة املنظمة

emrgorcrep@who.int 
 .وُُيكن كذلك تقدمي بيانات املنظمات غري احلكومية لنشرها على املوقع اإللكرتوين

 .201098182177+، رقم اجلوال: الاخلدمات اللوجستية: السيد جعفر جف االستعالمات
 .201006019282+قاعة املؤمترات: السيدة مرفت حبيب، رقم اجلوال: 

 )من أي هاتف يف صالة االستقبال( 65070دعم تكنولوجيا املعلومات: هاتف داخلي 
 +20222765000املكتب اإلقليمي : 

فعاليات. منظمة الصحة العاملية سياسة منع التدخني يف مجيع اجتماعاهتا وما يتصل هبا من  ُتطّبق ملحوظة
 مبىن املكتب اإلقليمي.وهلذا، فالتدخني ممنوع منعاً باتاً يف 

http://www.emro.who.int/ar/about-who/rc63/index.html
http://www.emro.who.int/ar/about-who/rc63/index.html
mailto:emrgorcrep@who.int
mailto:emrgorcrep@who.int
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 برنامج العمل .1

 (قاعة الكويت) الجلسات العادية 10:00 -08:30  جدول األعمال
1 

 
2 

 انتخاب هيئة املكتب
 إقرار جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين اليومي املؤقت

 قرار بشأن تشكيل جلنة الصياغة

 
 2تنقيح  63/1 ش م/ل أ

3 

 
 63/3 /ل أش م ، والتقارير املرحلية2015التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام 

 6-1إعالمية  وثيقة /63 ش م/ل أ
 أعضاء الوفود الصورة الجماعية لجميع -استراحة  

 جلسة خاصة 12:00 -10:30  جدول األعمال

 تنفيذ اإلعالن السياسي لألمم املتحدة بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها 

 
 التقدم احملرز يف تنفيذ القدرات املطلوبة مبوجب اللوائح الصحية الدولية يف اإلقليم مع الرتكيز بصفة خاصة

 على التقييم اخلارجي املشرتك وهتديدات األمن الصحي

 إطار العمل اإلقليمي بشأن النهوض بالتغطية الصحية الشاملة يف إقليم شرق املتوسط 

 جلسة مغلقة 18:00 -12:00  جدول األعمال
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 1 تنقيح. 1 /و ع63 إ م/ل ش املدير اإلقليمي تسمية

 

  

http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_1_18997_AR.pdf?ua=1&ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RD_Annual_Rep_2016_19003_AR.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/ar/about-who/rc63/documentation.html
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_wp1_19036_AR.pdf?ua=1
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 تقرير االجتماعات .2
 2016تشرين األول/أكتوبر  3االثنين، 

  االجتماعات التقنية

 باعوم، وزير الصحة، اليمنالدكتور ناصر معالي رئيس الجلسة: الجلسة األولى:  
 الدكتور محمد حاجي عبدي نور، وزير الصحة، الصومالمعالي الجلسة الثانية: 

انعقاد اجللسة ، مشرياً إىل أن افتتح املدير اإلقليمي، الدكتور عالء الدين العلوان، االجتماعات التقنية
. 2012عام يف دورهتا لالسابقة على اللجنة اإلقليمية كل عام عقب توصية من اللجنة اإلقليمية 

قلق يف الوقت احلايل، وذلك واملثرية للذات االهتمام  املوضوعاتواهلدف منها هو مناقشة بعض 
تقدُّم احملَرز يف التصدِّي إلطالع الدول األعضاء على آخر املستجدَّات فيما يتعلق بالوضع الراهن وال

ع نتائج االجتماعات إىل رفَ وسوف تُ . عرض أي إجراءات اسرتاتيجية مقرتحةل، و املوضوعاتلتلك 
وقد نوقشت املوضوعات التالية: الوقاية من . خترج به من توصياتما قد اللجنة اإلقليمية العتماد 

اية السابقة للحمل، والرعاية الطارئة كعنصر االضطرابات الوراثية واخللقية ورعايتها، مبا يف ذلك الرع
أساسي من عناصر التغطية الصحية الشاملة، وإعداد حزمة من التدخالت الصحية ذات األولوية من 
أجل التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز نظم املعلومات الصحية الوطنية لتحسني التبليغ باملؤشرات 

 .تنمية القوى العاملة الصحية، ونوعية اهلواء والصحةو دامة، األساسية اإلقليمية وأهداف التنمية املست

 الجلسة االفتتاحية

 الرسمي لفعاليات الدورة االفتتاح 
 ،ة لشرق املتوسط يف مساء يوم االثننييُعِقدت اجللسة االفتتاحية للدورة الثالثة والستني للجنة اإلقليم

املكتب اإلقليمي، القاهرة، ب للمؤمترات الكويتقاعة يف  ،2016الثالث من تشرين األول/أكتوبر 
ورئيس الدورة الثانية  وافتتح اجللسة معايل الدكتور علي سعد العبيدي، وزير الصحة يف الكويت. مصر

أن اللجنة، يف و  ،الثانية والستني ةلدور ة ابالده، الكويت، قد شرفت باستضاف، مؤكداً على أن والستني
وقال إن اإلقليم ال يزال يعاين لتحديات غري مسبوقة أمام األمن الصحي.  قد تصدَّتتلك الدورة، 

من خالل الدائم املنظمة ، مشريًا إىل أن تواجد فة ضمن املستويات العليامن حاالت طوارئ مصنَّ 
ه تحديات الصحة العامة األخرى. وتوجَّ بالتصدي لالتزامها وأيضًا من خالل استجابتها اإلنسانية، 

تقدير بالده بفرتة رئاسته. ونوَّه يف اخلتام على مدار دعم ما قدمته له من اللجنة على  بالشكر إىل
 لصحة بوصفها واحدة من أولويات التنمية يف اإلقليم.وللعمل املنظمة 

 كلمة المدير اإلقليمي 
أشار الدكتور عالء الدين العلوان، املدير اإلقليمي، يف كلمته االفتتاحية إىل األولويات االسرتاتيجية 

. وقال إن املنظمة قد سعت، منذ ذلك احلني، 2012اخلمس اليت اعتمدهتا اللجنة اإلقليمية يف عام 
وضع الرؤية املناسبة من خالل الوقوف على التحديات، و  إىل حتقيق هذه األولويات اخلمس مبنهجيٍة،

اجلديدة ولفت االنتباه إىل أن أهداف التنمية املستدامة ُمحرز بشأهنا. ـي هلا ورصد التقدُّم الللتصدّ 
أن التغطية الصحية الشاملة تقع يف صميم اهلدف الثالث من ، منوهًا إىل تتطابق مع أولويات اإلقليم

ة من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة كان، أهداف التنمية املستدامة، وأن تعزيز الُنُظم الصحي
استئصال شلل جمال وسلط الضوء على وسيظل، الركن الركني لعمل املنظمة مع الدول األعضاء. 

رئيسياً يف  دوراً فيه لعب اإلقليم الذي األمن الصحي، جمال تقّدم حقيقي، و فيه ُأحرِز  الذياألطفال، 
أيضاً وسلط الضوء التقييم اخلارجي املشرتك للتقدُّم يف تنفيذ اللوائح الصحية الدولية.  اخلروج بآلية

وأكَّد أنه ال سبيل قاومة مضادات امليكروبات واألمراض غري السارية. املرتبطة مباملخاوف اخلاصة على 
يف اإلقليم.  إىل جتاهل ما خلَّفته حاالت الطوارئ من أثٍر على عمل املنظمة وعلى احلصائل الصحية

واختتم الدكتور العلوان كلمته باإلشادة باإلصالح الذي اعتربه بندًا مهمًا من بنود جدول األعمال، 
ُمؤكِّداً على مواصلة بذل اجلهود على مجيع مستويات املنظمة من أجل حتسني العمليات الـُمتَّبعة على 

 نطاق املنظمة بأسرها.
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 ة العالميةكلمة المديرة العامة لمنظمة الصح
أشارت الدكتورة مارغريت تشان، املديرة العامة للمنظمة، إىل األوضاع اإلنسانية املتدهورة يف اإلقليم، 

مليون شخص من اخلدمات الصحية، وشرَّدت املاليني. وأثنت على العاملني الطبيني  62اليت حرمت 
يف البلدان اليت تواجه حاالت طوارئ من املستوى الثالث الذين يؤدون عملهم يف مواجهة مئات 

، مبا يف ذلك غارات جوية متعمدة. 2016اهلجمات على املستشفيات واملرافق الصحية خالل عام 
رة العامة مع القلق أوضاع تطعيم األطفال غري املعلومة يف املناطق احملاصرة ونقص والحظت املدي

األدوية الالزمة للتدبري العالجي لألمراض غري السارية. وقالت إن اإلجنازات اليت حققها اإلقليم، إذا 
ستثنائية ما أخذنا يف اعتبارنا حجم املطالب النامجة عن األزمات اإلنسانية الطاحنة، هي إجنازات ا

وأعربت عن تفاؤهلا فيما يتصل باستئصال شلل األطفال ودعت البلدان إىل مواصلة  .بكل املقاييس
دعمها لكل من أفغانستان وباكستان يف هذا الصدد. وسلطت الضوء على النجاح الذي حققته 

اًل. ويف مصر يف خفض تكلفة العالج من التهاب الكبد، كما نوَّهت إىل اتباع باكستان هنجًا مماث
ختام كلمتها، طمأنت املديرة العامة البلدان أن املنظمة تعمل على التعجيل بإجراء تقييمها املسبق 

 تفي مبعايري اجلودة والفاعلية الدولية. C للصالحية كي تضمن أن األدوية اجلنيسة اللتهاب الكبد

 أخرى جتماعاتا  .3
 2016تشرين األول/أكتوبر  4، الثالثاء

سفارة فرنسا يف  هالسادة الوزراء ورؤساء الوفود تستضيفغداء  12:30
، املرشح الفرنسي ملنصب املدير دوست بالزيمصر والدكتور 

 العام ملنظمة الصحة العاملية.

 قاعة االجتماعات بالدور السابع

، املرشحة سانيا نيشتارحفل استقبال تستضيفه الدكتورة  18:00
 ظمة الصحة العاملية.الباكستانية ملنصب املدير العام ملن

قاعة املنتزه، فندق إنرتكونتيننتال سييت 
 ستارز )الدور الثالث(

 قاعة االجتماعات بالدور الرابع اجتماع جلنة الصياغة 18:00
 

 


