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

 :من خالل املوقع اإللكرتوين التايل ستوزّع الوثائق الوثائق
l/index.htm63who/rc-http://www.emro.who.int/ar/about،  لألجهزة والربنامج التطبيقي

 اجلريدةوسُتوزّع . األعضاءاخلاص باللجنة اإلقليمية، واجمللدات اليت تُقّدم إىل وفود الدول الذكية 
 .ُُ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. تتوافر يف مجيع غرف االجتماعات خدمة الدخول على اإلنرتنت السلكي
 . 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 أحد من أجل ا  المداخالت
  temrgorcrep@who.in :أو إرساهلا مباشرة بالربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل أفراد أمانة املنظمة

 .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. ُتطّبق منظمة الصحة العاملية سياسة منع التدخني يف مجيع اجتماعاهتا وما يتصل هبا من  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
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 برنامج العمل .1

جدول بنود 
  00:12 -09:00  األعمال

اإلجرائية ذات األمهية لإلقليم اليت اعتمدهتا مجعية الصحة  القرارات واملقررات (أ) 6
العاملية يف دورهتا التاسعة والستني واجمللس التنفيذي يف دورتيه الثامنة 

 والثالثني بعد املئة، والتاسعة والثالثني بعد املئة

 63/7 إ م/ل ش

استعراض مسوَّدة جدول األعمال املؤقت للدورة األربعني بعد املئة للمجلس  )ب( 6
  التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية

 1امللحق  – 63/7 إ م/ل ش

 
10 

 
 10/وثيقة إعالمية 63 إ م/ل ش جنة اإلقليميةمكان وموعد عقد الدورات املقبلة للّ 

  اجللسة اخلتامية 

  اإلجرائية راتاعتماد التقرير والقرارات واملقر  
 

 

  

http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_7_19030_AR.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_7_annex1_19033_AR.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_inf_doc_10_19054_ar.pdf?ua=1
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 تقرير االجتماعات .2
 2016تشرين األول/أكتوبر  5األربعاء، 

بنود جدول 
 األعمال

  (تابع)جلسة خاصة 

 عمر بشير الطاهر محمد )ليبيا(الدكتور رئيس الجلسة:  

 

 

 

 

أدىل ممثلو الدول التالية األعضاَء باللجنة مبداخالهتم، وهي )بالرتتيب(: العراق، ومجهورية إيران اإلسالمية، 
 والبحرين، وأفغانستان، واجلمهورية العربية السورية.

ه املدير اإلقليمي بالشكر إىل ممثلي التحالف املعين باألمراض غري السارية،  ويف رده على املداخالت، توجَّ
اإلعالن السياسي لألمم  واالحتاد العاملي ألمراض القلب على دعمهما إلطار العمل اإلقليمي الرامي إىل تنفيذ

داً على أمهية التحّرك الفّعال للمجتمع املدين ، مشداملتحدة بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها
لدعم اإلجراءات اليت تتخذها الدول األعضاء يف جمال األمراض غري السارية. ونّوه إىل أن أمراض القلب 
الروماتيزمية تُعد مشكلة هامة، السيما يف بعض بلدان اإلقليم، وأن املنظمة قد بذلت جهداً يف هذا املضمار، 

وم باملزيد يف هذا الشأن. وأوضح أن احلاجة ماسة إلجراء تقييم للوضع يف اإلقليم لتحديد لكن عليها أن تق
حجم املشكلة وخصائصها، الفتًا االنتباه إىل األمهية اليت تكتسيها مشاركة األطراف صاحبة املصلحة، 

يف حزمة التدخالت  واحلماية من املخاطر املالية. كما أشار إىل إمكانية إدراج أمراض القلب الروماتيزمية
 األساسية.

بنود جدول 
 األعمال

 الجلسة العادية 

 عمر بشير الطاهر محمد )ليبيا(الدكتور رئيس الجلسة:  
 توسيع نطاق طب األسرة: التقدُّم الُمحَرز من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة )أ( 4

 

 

 

 

احملرز من أجل مدير تطوير النُُّظم الصحية بَعرض الورقة التقنية حول توسيع نطاق طب األسرة: التقدم  قام
أن بلداَن اإلقليم أظهرت بشكل عام مستوى منخفضًا من تطّور  وأوضحشاملة. الصحية التغطية حتقيق ال

شأهنا ترسيخ طب األسرة متسُّ إىل وضع سياسات وبرامج وطنية مستدامة من أن احلاجة طب األسرة، و 
ثةيف ضوء ذلك  تواقْ رُتِح وتعزيزه. إطاُر عمٍل للدول األعضاء واملنظمة للنهوض بطب األسرة من  نسخة ُُمدَّ

من طويلة األمد و اسرتاتيجيات انتقالية  إىلاإلطار . وأشار من أجل حتقيق التغطية الصحية الشاملة يف اإلقليم
 عم طب األسرة.بغية دوتقوية النُُّظم الصحية  ،داد أطباء األسرةلتغلب على النقص احلاد يف أعأجل ا

فلسطني، و البحرين، و باكستان، و العراق، وأدىل ممثلو الدول األعضاء التالية مبداخالهتم، وهي )بالرتتيب(: 
مجهورية إيران اإلسالمية، و اإلمارات العربية املتحدة، و املغرب، و السودان، و تونس، و عمان، و ليبيا، و مصر، و 
 الكويت. و 

ونّوه ُمنسق تقدمي اخلدمات املتكاملة بإقرار الدول األعضاء باحلاجة إىل إدماج طب األسرة يف السياسات 
اسرتاتيجية شاملة لتقدمي اخلدمات يف إطار التغطية الصحية الشاملة. ورداً  للصحة باعتبارهواخلطط الوطنية 

، قال إن يف السياسات واخلطط الوطنية للصحة طب األسرةمعايري غياب توحيد  البلدان إزاءما يشغل على 
الوضع االجتماعي واالقتصادي، فضال عن عوامل أخرى، سوف يفرض نفسه على إعداد اخلطط الوطنية 

راملخصص لكرتوين اإلوقع املوفقاً لظروف كل بلد. وأشار إىل أن   لتقدمي اخلدمات املتكاملة من شأنه أن ييسِّ
التعاون الثنائي ومتعدد األطراف، وأنه قد ُوضع بالفعل تعزيز تبادل اخلربات بني البلدان يف ظل احلاجة إىل 

الدورات أضاف إىل حاجة البلدان إىل معاجلة قضية اعتماد دليل عملي لدعم تنفيذ البلدان لتلك الربامج. و 
تشكيل جلنة استشارية إقليمية لدعم البلدان  ترتحقشبكة اإلنرتنت. وقال إن املنظمة االتدريبية امل ُتاحة على 

 .يف توسيع نطاق منوذج طب األسرة
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بنود جدول 
 األعمال

 الجلسة العادية 

 الدكتور فيروز الدين فيروز )أفغانستان(رئيس الجلسة:  
 تحسين فرص الوصول إلى التكنولوجيات المساعدة )أ( 5

 

 

 

 

أن املنتجات املساعدة ُتستخدم وحدة الوقاية من العنف واإلصابات واإلعاقة، ، بةالتِّقني ت املسؤولةبيَّن
احلاجة إىل  لمن عواقب تدهور األداء تدرجيياً، وتقل وحتدللتعويض عن ضعف أو فقدان القدرات األساسية، 

مي الرعاية، و   تلتزماو على ترشيد التكاليف الصحية وتكاليف التعايف.  وتساعدمن تفاُقم املرض،  تقيمقدِّ
اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بضمان إتاحة التكنولوجيات  البلدان املوقعة على

احلصول على التكنولوجيات ال ُمساِعدة هو أحد ُمكّونات التغطية الصحية  كما أنال ُمساِعدة بتكلفة ميسورة.  
ت منظمة أطلقَ  وقدمن أهداف التنمية املستدامة.  3.8ة دجمه يف اجلهود املبذولة لبلوغ الغاي ويلزمالشاملة، 

الصحة العاملية مبادرة "التعاون العاملي يف جمال التكنولوجيات ال ُمساِعدة" لتحسني فرص احلصول على 
فرص احلصول على التكنولوجيات زيادة لمن إجراءات د من اختاذ ما يلزم وال بُ  .املنتجات املساعدة

  جمها يف التغطية الصحية الشاملة.دضمان ال ُمساِعدة، و 
وأدىل ممثلو الدول األعضاء التالية مبداخالهتم، وهي )بالرتتيب(: باكستان، ومجهورية إيران اإلسالمية، 

 والبحرين، والعراق، واملغرب.
ال تليب  املساعدة التكنولوجيات، أن بوحدة الوقاية من العنف واإلصابات واإلعاقة، ةقنيالتِّ  املسؤولة وبيَّنت

مثل وحسب احتياجات األشخاص من ذوي اإلعاقة، بل وتليب احتياجات جمموعات سكانية أخرى مهمة 
سكان اإلقليم مبقدار الضعف حبلول عام من السكان يف مرحلة الشيخوخة، الذين من املتوقع أن تزيد نسبتهم 

يات املساعدة عليها سوف . وأشارت إىل أن ضمان حصول األشخاص الذين حيتاجون إىل التكنولوج2050
ن البلدان من الوفاء بالتزاماهتا يف عدد من اجملاالت. وشّددت على احلاجة إىل األطر التشريعية، وبناء  ي ُمكِّ

 القدرات، ومجع البيانات. ونّوهت باحلاجة إىل حتليل الوضع كخطوة أوىل يف كل بلد.
، واقرتح أن يكون ندرة البياناتاألجهزة الطبية البيولوجية، على الصحة و وشّدد املستشار اإلقليمي، لشؤون 

مْجع املعلومات األكثر دقة إجراًء حيظى باألولوية لدى البلدان. كما ألقى الضوء على األمهية اليت يكتسيها 
تكنولوجيات اآلثار املالية املرتتبة على النُّظم الصحية الوطنية القائمة بالفعل نتيجة استحداث برامج الدير تق

 املساعدة.
 اإلطاران االستراتيجيان لتعزيز المختبرات الصحية وخدمات نقل الدم )ب( 5

 

 

 

 

خدمات ن االسرتاتيجيني لتعزيز يْ مكافحة األمراض السارية الورقة التقنية حول اإلطارَ إدارة ت مديرة عرضَ 
ق للوضع أنه استنادًا إىل ت إىل ، وأشارَ (2025-2016املختربات الصحية ومأمونية الدم وتوافره ) حتليل معمَّ

ن اضع إطار وعملية تشاورية مستفيضة مع الربامج الوطنية وسائر اجلهات األخرى صاحبة املصلحة، وُ 
ن  .الدمنقل ختربات الصحة و خدمات املن لتعزيز ااسرتاتيجي ن أهدافًا وأغراضاً ان االسرتاتيجيااإلطار وتضمَّ

ي للثغرات اليت مت الكشف عنها، وغايات ومؤشرات لرصد ت أولوية للتصدِّ تدخالت ذامع ُمددة بوضوح، 
م احملرز يف التنفيذ. وإذا نُفذ اإلطاران  .نين االسرتاتيجييالعتماد اإلطار  مدعوة واللجنة اإلقليمية التقدُّ

ختربات استدامة نظمها الوطنية للم تضمنحىت دان لْ الب ُ  االسرتاتيجيان على حنو واٍف، فإهنما سريشدان
سان و  وقت املناسب،الللجميع، وكذلك قدرهتا على إصدار نتائج مأمونة وموثوقة ويف ة خدماهتا وإتاح يؤسِّ

 .وتوافرهالدم  مأمونيةم الدم الوطنية لديها، من أجل ضمان ظُ نُ  انز يعزِّ و 

اإلسالمية، ومصر، وعمان، وأدىل ممثلو الدول األعضاء التالية مبداخالهتم، وهي )بالرتتيب(: مجهورية إيران  
 والعراق، وباكستان، وتونس، والسودان، والصومال، واملغرب، واململكة العربية السعودية.

إدارة مكافحة األمراض السارية بالشكر إىل الدول  ةمدير  تتوجهردًا على مداخالت الدول األعضاء، و  
جوانب كثرية منها ن املنظمة مستعدة لدعم البلدان يف قالت إو . األعضاء على مالحظاهتا بشأن اإلطارين

ت بالكثري من وأقرَّ  .وشراء جمموعات أدوات االختبار استعدادها العتماد املخترباتعلى سبيل املثال 
تنظر أن املنظمة وأشارت إىل اليت تواجهها البلدان يف إرساء نظمها الوطنية للمختربات ونقل الدم. يات التحدِّ 
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أثنت مديرة إدارة و  .ووضع نظام لتوفري اإلمدادات بالدم يف أوقات الطوارئ تربات مرجعية إقليميةيف تطوير خم
م من خربات بعضها وشجعت البلدان على التعلُّ  ،ز يف اإلقليمحرَ مُ  م المكافحة األمراض السارية على التقدُّ 

 .حظات حول هذين اإلطارينبت مبزيد من املالوالنماذج املتاحة من املمارسات اجليدة، ورحَّ  البعض

 إصالح الحوكمة )ج( 6
يف برنامج شرعت منظمة الصحة العاملية  ونوه بأن ض مدير إدارة الربامج الوثيقة اخلاصة بإصالح ال َحوَْكمة.عرَ 

 سلسلةً اجمللس التنفيذي ومجعية الصحة العاملية  وقد أصدر .إلصالح ال َحوَْكَمة يف إطار خطٍة شاملة لإلصالح
وقال  عملياهتا على نطاق املنظمة بأسرها.مواءمة التوصيات الرامية إىل تعزيز إجراءات األجهزة الرئاسية و من 

النظام الداخلي لّلجنة اإلقليمية ملنظمة إن اللجنة اإلقليمية مدعوة ملناقشة واعتماد التعديالت املقرتحة على 
د السلوك فيما يتعلق بتسمية املدير اإلقليمي لشرق نة قواعدوَّ الصحة العاملية لشرق املتوسط، مبا يف ذلك مُ 

بعها إقليم شرق املتوسط فيما يتعلق بتسمية البلدان املتوسط، واإلصالحات ال ُمقتَ َرحة على العمليات اليت يتَّ 
 .لتمثيل اإلقليم يف اجتماعات اجمللس التنفيذي ومجعية الصحة العاملية، باإلضافة إىل مسائل ال َحوَْكَمة األخرى

قطر، ومجهورية إيران اإلسالمية،  وأدىل ممثلو الدول التالية األعضاء باللجنة مبداخالهتم، وهي )بالرتتيب(:
 والسودان.

ووافقهم مدير إدارة الربامج الرأي على الفائدة اليت ستتحقق من املراجعة املنتظمة لإلصالحات. وأضاف، فيما 
بعد عملية تشاورية طويلة مع  2002يتعلق مبجموعات البلدان، أن اجملموعات قد مت االتفاق عليها عام 

ة أن اختصاصات اللجنة الفرعية املعنيّ  عاماً. وأشار إىل 15البلدان، وأن هذا النظام ُمتَّبع بنجاح طوال 
ز حتديداً على أعمال اللجنة اإلقليمية. كما وافقهم الرأي على أنه ينبغي تزويد البلدان يف الوقت  بالربامج سرتكِّ

ح لعضوية اجمللس التنفيذي واملناصب اليت يتم شغلها باالنتخاب يف املناسب باملعلومات حول إجراءات الرتشُّ 
قرتحة هي مُ  ح. وأشار إىل أن اإلصالحات المبا يف ذلك معلومات عن أهلية البلدان للرتشُّ  مجعية الصحة،

 وتتفق مع قرار مجعية الصحة حول مواءمة املمارسات. ، األقاليمرْب نتاج حتليل مقارن ُأجري عَ 
واردة يف النظام  وأوضح املستشار اإلقليمي، باملقر الرئيسي للمنظمة، أن قواعد إعادة تعيني املدير اإلقليمي

 .الداخلي للمجلس التنفيذي وأن أي أسئلة تُثار بشأهنا يكون مردها إىل قرار من اجمللس التنفيذي

 2019 – 2018الميزانية البرمجية المقترحة للثنائية  )أ( 2
عرض مدير إدارة التخطيط وتنسيق املوارد ورصد األداء، باملقر الرئيسي للمنظمة، امليزانية الربجمية املقرتحة 

مليزانية الربجمية احلالية، من ا ، على غرار2019-2018للثنائية  ةامليزانية املقرتحإعداد وأشار إىل . 2018-2019
. الدول األعضاءجانب خالل عملية تنطلق من القاعدة إىل القمة مبشاركة فّعالة يف حتديد األولويات من 

التنفيذ الكامل لربنامج الطوارئ الصحية وتتواءم من منظور الربامج مع تشمل امليزانية املقرتحة أضاف أن و 
تمويل يف التعلق بتمويل امليزانية، فمن املخطط إجراء حوار خاص بوفيما ي. أهداف التنمية املستدامة

التابعة للمجلس  مرة أخرى أثناء اجتماع جلنة الربنامج وامليزانيةمث تشرين األول/أكتوبر يف جنيف،  31
رة للثناباملديرة العامة أشار إىل اقرتاح و . يف كانون الثاين/يناير التنفيذي -2018ئية زيادة االشرتاكات ال ُمقدَّ

ن تلك الزيادة املنظمة من االستفادة من . ، وهي الزيادة األوىل منذ أكثر من عشر سنوات2019 وسوف متكِّ
. لطوارئ الصحيةلمن حتسني مرونتها يف االستجابة ومتّكنها أيضاً  ،مواردها بقدر أكرب من التوّجه االسرتاتيجي

 من آراء ومالحظات اللجنة اإلقليميةما تبديه حة استناداً إىل حتسينات على امليزانية الربجمية املقرت َرى وسوف تُ 
م مسودة ُمّدثة . حول االتاهات واألولويات العامة إىل الدورة األربعني من امليزانية الربجمية املقرتحة وسوف تُقدَّ

م مسودة هنائية ، على أن تُ 2017بعد املائة للمجلس التنفيذي يف كانون الثاين/يناير  إىل مجعية الصحة منها قدَّ
 .السبعني يف أيار/مايو ةالعاملي

العراق، واملغرب، وقطر، ومجهورية إيران  أدىل ممثلو الدول األعضاء التالية مبداخالهتم، وهي )بالرتتيب(:و 
 اإلسالمية.

ريقة من أجل حتسني طاملبذول العمل زيادة مدير إدارة التخطيط وتنسيق املوارد ورصد األداء بإمكانية أقر 
جًا عديدة لضمان االستخدام هُ عمل املنظمة مع املنظمات األخرى، يف الوقت الذي تستخدم فيه املنظمة ن ُ 

إىل أن االستخدام املنّسق  مشرياً ج جمموعة الصحة يف حاالت الطوارئ، األمثل للموارد بني الشركاء، مثل هنْ 
وأضاف أن املنظمة تقوم بإدخال حتسينات مستمرة ن مقارنة بغريها. أكثر جناحًا يف بعض البلداكان للموارد  

إنه بالرغم من ضرورة زيادة أشار إىل و . ن الصعب أن تظهر تلك التحسينات يف امليزانيةميف الكفاءة، ولكن 
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إمكانية اليت تضمن املرونة  منكبري ا تتسم بقدر  وقت اإلعداد السابق لعملية ختطيط ميزانية املنظمة، فإهن
أهداف التنمية  إظهارعلى مل يزل جارياً أن العمل ، مؤكداً امليزانية لتلبية األولويات الطارئةد بنو إعادة ختصيص 

امليزانية اخلاصة عند تناول  ،من منظور التمويل ،أمهية التمسك بالواقعية، ومطالبًا باملستدامة يف امليزانية
لتربعات، وعلى األخص التربعات غري ن هناك حاجة إىل تقصي الُسُبل املمكنة لزيادة اقال إو . بالطوارئ

مجيع البلدان، يف هذا الصدد، على حضور احلوار اخلاص بالتمويل الذي سُيعقد يف هناية  وشّجعاملخصصة. 
 . شهر تشرين األول/أكتوبر

-2014و 2011-2010الثنائية  بني %40وأشار مدير إدارة الربامج إىل زيادة األموال املخصصة لإلقليم بنسبة 

 ما يزيد عن وفيما يتعلق مبخصصات البلدان، فقد ارتفعت حصة املكاتب القطرية من امليزانية إىل. 2015
أن ترّكز البلدان على عدد قليل من األولويات يف  ب، أوصت املنظمة 2012ومنذ عام . 2016يف عام  80%

 تعقيبه واختتم. داخل كل فئة كل فئة من فئات امليزانية، إال أنه كانت هناك مرونة يف إعادة ختصيص امليزانية
 .حبث البلدان على حضور احلوار املقبل اخلاص بالتمويل

 

 


