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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
http://www.emro.who.int/ar/about-who/rc63/index.html 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+رفت حبيب، رقم اجلوال: قاعة املؤمترات: السيدة م

 )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

 2016تشرين األول/أكتوبر  5األربعاء، 

من  3البند 
 جدول

  األعمال
 (قاعة الكويت) (تابع) ة خاصةجلس 09:30 -09:00

بنود جدول 
 (قاعة الكويت) الجلسة العادية 12:30-9:30 األعمال

 63/4ش م/ل إ ص الوصول إىل التكنولوجيات املساعدةحتسني فرَ  )أ( 5
 63/5ش م/ل إ اإلطاران االسرتاتيجيان لتعزيز املختربات الصحية وخدمات نقل الدم )ب( 5

 63/6ش م/ل إ
 )أ( 4

 
التغطية ز من أجل حتقيق م احملرَ سرة: التقد  توسيع نطاق ممارسة طب األ

 الصحية الشاملة 
 1/مناقشة تقنية 63ش م/ل إ

جدول بنود 
 (قاعة الكويت) العاديةجلسة ال 16:00 -14:00  األعمال

 )ج( 6

 
 63/8ش م/ل إ إصالح احلوكمة

 63/2ش م/ل إ 2019-2018امليزانية الربجمية املقرتحة  )أ( 2
 

 

 تقرير االجتماعات .2
 2016تشرين األول/أكتوبر  4، الثالثاء

جدول بنود 
 األعمال

  الجلسة العادية

 (الكويت) علي سعد العبيديالدكتور رئيس الجلسة:  

1 

 

 

 

 

 اللجنة اإلقليمية هيئة مكتبها على النحو التايل: انتخبت
 الرئيس: الدكتور أمحد عماد الدين راضي )مصر(

 نائب الرئيس: الدكتور فريوز الدين فريوز )أفغانستان(
 نائب الرئيس: الدكتور حممد حاجي عبدالنور )الصومال(

 بشري الطاهر حممد )ليبيا( رئيساً للمناقشات التقنية. وانتخب الدكتور عمر
 وبناًء على اقرتاح رئيس اللجنة اإلقليمية، قررت اللجنة تشكيل جلنة الصياغة من األعضاء التالية أمساؤهم:

الدكتورة صفاء مراد )مصر(، الدكتورة هيلدا حرب )لبنان(، الدكتور أسعد حفيظ )باكستان(، الدكتور عبداهلل 
 رح عسريي )اململكة العربية السعودية(، السيد عبدالرمحن العلوي )املغرب(بن مف

ومن األمانة: الدكتور جواد حمجور، الدكتور ظافر مريزا، الدكتورة مها العدوي، الدكتورة رنا احلجة، السيدة 
 .إليزابيث جني نيكولسون

 يومي املؤقت.أقّرت اللجنة اإلقليمية جدول األعمال املبدئي واجلدول الزمين ال 

http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_4_19024_AR.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_5_6_19027_AR.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_6_19057_AR.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_tech_disc_1_19021_AR.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_8_19039_AR.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_2_19000_AR.pdf?ua=1
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 الدكتور أحمد عماد الدين راضي )مصر( رئيس الجلسة:  
 ، والتقارير المرحلية2015التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام  2

عرض الدكتور عالء الدين العلوان، املدير اإلقليمي، أمام اللجنة اإلقليمية تقريره السنوي عن أعمال منظمة 
. وركَّز على التطورات واإلجراءات املّتخذة 2016ومطلع عام  2015الصحة العاملية يف إقليم شرق املتوسط لعام 

وأكَّد على أمهية تعزيز الُنُظم الصحية من أجل بلوغ فيما يتصل باألولويات االسرتاتيجية اخلمس لإلقليم. 
التغطية الصحية الشاملة، وصحة األمهات واألطفال، واألمراض غري السارية، واألمن الصحي، واألمراض 
السارية، والتأه ب للطوارئ واالستجابة هلا مبا يف ذلك استئصال شلل األطفال. وأشار إىل مواصلة تنفيذ 

أجل تعزيز اإلدارة الداخلية واالرتقاء باألداء، وتقوية ُقُدرات البلدان. ولَفت االنتباه إىل  تدابري اإلصالح من
ارتفاع مستوى إجناز النتائج التقنية خاصة عند النظر إليها يف ضوء اجلهود املتواصلة اليت يبذهلا املكتب 

 اث ودعمها.اإلقليمي واملكاتب الُقطرية لالستجابة ألوضاع الطوارئ املدفوعة باألحد
وأدىل ممثلو الدول األعضاء مبداخالت حول التقرير السنوي للمدير اإلقليمي، وهي بالرتتيب: املغرب، 

 وباكستان، وتونس، ومجهورية إيران اإلسالمية، والسودان، وقطر، وليبيا، وُعمان.
مل تكن لتتحقق لوال الدعم ويف رده على املداخالت، قال املدير اإلقليمي إن اإلجنازات اليت حتققت حىت اليوم 

وفيما يتعلق باملوارد املالية للمنظمة يف اإلقليم، أكَّد  التام واملشاركة الكاملة من جانب الدول األعضاء.
الدكتور العلوان على الدور البارز الذي تلعبه األموال من خارج امليزانية يف امليزانية العامة للمنظمة. وقد ركزت 

خرية على حتويل املوارد من املكاتب اإلقليمية إىل املكاتب الُقطرية. وأضاف أن املنظمة املنظمة يف السنوات األ
رحبت باملناقشات مع الدول األعضاء حول الُسُبل الرامية إىل تعزيز كفاءة عمليات اختاذ القرار على املستويني 

 اإلقليمي والُقطري.
ويل املنظمة تأ ي من املسامهات اليت يُقدممها الشركاء. ومن جانبها أكَّدت املديرة العامة أن حصة كبرية من مت

وأشارت إىل أن إقليم شرق املتوسط حيصل على حصة مرتفعة بشكل خاص من املسامهات املالية يف سياق 
االستجابة لألزمات املستمرة يف بعض البلدان. وسلَّطت الضوء على الطبيعية املتغرية لألموال من خارج 

 ما يف أوقات الركود االقتصادي، مؤكدة على أمهية رفع تقارير إىل املاحنني يف الوقت املناسب.  امليزانية، ال سيَّ 
  

بنود جدول 
 األعمال

 جلسة خاصة 

 الرئيس: الدكتور أحمد عماد الدين راضي )مصر( 

األولويات ُعِقدت جلسة خاصة لتسليط الضوء على التقد م الـُمحرز يف ثالث أولويات اسرتاتيجية من  
 اإلقليمية؛ وهي: األمراض غري السارية، واألمن الصحي، وتطوير الُنظُم الصحية

 تنفيذ اإلعالن السياسي بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 
قدم مدير إدارة األمراض غري السارية والصحة النفسية باإلنابة عرضًا حول التقد م الـُمحَرز يف تنفيذ اإلعالن 
السياسي بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها، خاصة التقد م فيما يتعلق بتنفيذ االلتزامات 

ملؤشرات العشرة اليت وضعتها املنظمة لَرصد التقد م يف وا 2016و  2015األربع احملددة زمنيًا واملوضوعة لعاَمي 
. وذكر أنه على الرغم من االلتزام السياسي رفيع املستوى ووضع خارطة طريق 2018هذا الصدد حىت عام 

واضحة، كان التقد م الـُمحَرز غري كاٍف وغري متساٍو، وتفاوت هذا التقد م من بلد آلخر بل واختلف داخل 
دان إجراءات البلد الواحد. وأضاف أن اإلقليم واجه الكثري من التحدميات، وأكَّد على ضرورة أن تتخذ البل

بشأن األمراض غري السارية، واحلوكمة، والوقاية من عوامل اخلطر واحلدم منها، والرتص د، والرعاية الصحية، الفتاً 
االنتباه يف الوقت ذاته إىل أن مشاركة اجلهات صاحبة املصلحة من القطاعات املتعددة، مبا يف ذلك اجلهات 

 اع بوترية التقد م.الفاعلة غري الدول، سوف تساعد يف اإلسر 
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 (2005تقرير مرحلي حول تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ) 
قّدم املنسمق املعين باألمن الصحي والتأه ب عرضًا حول التقد م الـُمحَرز يف تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 

( يف إقليم شرق املتوسط. وأشار إىل إنشاء جلنة تقييم إقليمية معنية بتقييم اللوائح الصحية الدولية، 2005)
وذكر أن األدوات املستخدمة يف تقييم ُقُدرات البلدان مبوجب اللوائح الصحية الدولية قد متت مواءمتها مع 

ات خارجية مشرتكة يف ستة بلدان باإلقليم سائر األدوات العاملية يف هذا الصدد، وأن املنظمة قد أجرت تقييم
. وذكر 2017حىت اآلن، مع وضع خطة إلجراء مثل هذه التقييمات يف تسعة بلدان أخرى حىت نيسان/أبريل 

أن جلنة التقييم اإلقليمية قد قدَّمت عدداً من التوصيات إىل البلدان هبدف تسريع وترية تنفيذ اللوائح الصحية 
ما دعا اللجنة اإلقليمية كذلك إىل إبداء ما تراه من مالحظات على مسودة خطة التنفيذ الدولية يف اإلقليم. ك

 ( يف مواجهة فاشية اإليبوال واالستجابة هلا.2005لتوصيات جلنة املراجعة املعنية بدور اللوائح الصحية الدولية )
 إطار العمل بشأن االتقاء بالتغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط 

قدم املستشار اإلقليمي القتصادات الصحة والتمويل الصحي عرضًا حول التقد م الـُمحَرز فيما يتصل بإطار 
العمل بشأن االرتقاء بالتغطية الصحية الشاملة يف إقليم شرق املتوسط. وقال إن إطار العمل املذكور حيتوي 

غطية الصحية الشاملة، والنهوض بأداء نظام على أربعة مكونات اسرتاتيجية؛ وهي: وضع رؤية واسرتاتيجية للت
التمويل الصحي وتعزيز احلماية من املخاطر املالية، وتوسيع نطاق التغطية باخلدمات الصحية الالزمة، وضمان 
توسيع نطاق التغطية السكانية ورْصدها. ويصحب كل مكون من هذه املكونات االسرتاتيجية األربع إجراءات 

لبلدان، وما يرتبط به من دعٍم تُقدممه املنظمة. واقرتح تكييف إطار العمل مبا يتناسب ذات أولوية تقوم هبا ا
والسياقات احمللية، مع الدعوة إىل التغطية الصحية الشاملة يف إطار خطة أهداف التنمية املستدامة، وتعزيز 

طوارئ، وتعزيز املشاركة يف الُنظُم الصحية الوطنية، مع إيالء اهتماٍم خاٍص إىل البلدان اليت تشهد حاالت 
 الربامج ذات األولوية، وتقوية ُقُدرات املنظمة يف هذه اجملاالت.

 رُِفَعت اجللسة يف متام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

 أخرى جتماعاتا  .3
 2016تشرين األول/أكتوبر  5، األربعاء

 قاعة االجتماعات بالدور اخلامس إتاحة األدوية اخلاضعة للمراقبة يف إقليم شرق املتوسط 12:30-14:00
اختيار الفائزين جبائزة مؤسسة الدكتور على توفيق شوشة، وجائزة حبوث  16:00-17:00

 قاعة االجتماعات بالدور السادس متالزمة داون، وجائزة دولة الكويت )اجتماع مغلق(
االقتصادي:  اهليئة رفيعة املستوى املعنية بالعمالة يف جمال الصحة والنمو 16:00-17:00

 اخلامسقاعة االجتماعات بالدور  اإلحاطة املقرتحة للجان اإلقليمية
اجتماع الستعراض آخر املستجدات فيما يتعلق بدعم التحالف العاملي  17:00-18:00

البلدان املؤهلة للحصول على دعم  –من أجل اللقاحات والتمنيع 
 التحالف هي أفغانستان وجيبو ي وباكستان والصومال والسودان واليمن.

 قاعة االجتماعات بالدور اخلامس

 قاعة االجتماعات بالدور الرابع اجتماع جلنة الصياغة 18:00
 

 


