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 مة الصحة العالمية لشرق المتوسطالدورة الرابعة والستون لّلجنة اإلقليمية لمنظ
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 4 ……………………………………………………………... ىأخر  اجتماعات  3

 ستوزَّع الوثائق من خالل الموقع اإللكتروني التالي: الوثائق

  who/rc64/index.html-http://www.emro.who.int/ar/aboutلذكية ، والبرنامج التطبيقي لألجهزة ا
 مية على المشاركين صباح كل يوم.ع الجريدة اليو وسُتوزَّ الخاص باللجنة اإلقليمية. 

 إعادة الوثائق إلى الدول األعضاء.ستُ َتاح خدمة  ملحوظة:

استخدام شبكة 
 اإلنترنت

 تتوافر في جميع قاعات االجتماعات خدمة الدخول على اإلنترنت السلكياً.

 دق.لسر ال ُمسَتخَدمين داخل الفنالحساب وكلمة ا : يمكنكم استخدامالمشاركون المقيمون في فندق سيرينا
، SSIDالحس   اب التالي: ة   بكة الوا  فا : : يمكنكم اس   تخدامساايريناالمشاااركون رير المقيمين في فندق 

Serena-ISB ؛Voucher: mnh7 

مطبوعات منظمة 
 الصحة العالمية

سُتتاح و خارج قاعة ةيش محل لالجتماعات.  سُتعَرض المنشورات ذات الصلة بجدول أعمال اللجنة اإلقليمية
 إلقليم ةرق المتوسط.أحدث المنشورات األخرى وأعداد المجلة الصحية 

 َى التأكُّد من إبراز بطاقة الهوية طوال وجودكم داخل مقر انعقاد اللجنة اإلقليمية.جَ يُ ر   األمن

عًة م نص الملحوظات والتعقيبات مطبو من أجل المس      اعدة في ص      يا ة تقرير يذك الدورة، يمكن للوفود أ  تقد    المداخالت 
 .emrgorcrep@who.intإلى أحد أفراد أمانة المنظمة أو إرسالها مباةرة بالبريد اإللكتروني إلى العنوا  التالي: 

 .ويُمكن كذلك تقديم بيانات المنظمات  ير الحكومية لنشريا على الموقع اإللكتروني

، والس     يدة نهلة أحمد، رقم +6231 855 302 92الس     يد جعفر جفال، رقم المحمول:  الخدمات اللوجس     تية: االستعالمات
 +92 6232 855 302المحمول: 

 +6268 855 302 92السيدة ندى زيرة، رقم المحمول:  قاعة االجتماعات:

، مَّ ت. ومن ثَ ص   ل بها من فعاليااجتماعاتها وما يت   ُتطب ق منظمة الص   حة العالمية س   ياس   ة منع التدخين في جميع ملحوظة
 يحظر التدخين في جميع األماكن الخاصة باجتماعات اللجنة اإلقليمية.

http://www.emro.who.int/ar/about-who/rc64/index.html
http://www.emro.who.int/ar/about-who/rc64/index.html
mailto:emrgorcrep@who.int
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 العمل برنامج .1

 1112تشرين األول/أكتوبر  11األربعاء، 
  (قاعة ةيش محلالجلسة العادية ) 11:31 – 18:31 األعمال جدول بند

ة جنة الفرعية المعنية بالبرامج المنبثقة عن اللجنتقرير االجتماع األول لل   6
 اإلقليمية

 46/9 ش م/ل إ

المتوسط لشغل المناصب االنتخابية في الدورة اقتراحات إقليم ةرق  
 الحادية والسبعين لجمعية الصحة العالمية، ولعضوية المجلس التنفيذ 

 

 46/3 ش م/ل إ إطار العمل اإلقليمي للوقاية من السرطا  ومكافحته  (أ) 3

 46/6 ش م/ل إ : وضع إطاٍر للعملتغي ر المناخ والصحة  (ب) 3

   

  (قاعة ةيش محلالجلسة العادية ) 11011 - 11:11 األعمال جدول بند

 2016-2030المرأة والطفل والمرايق تفعيل المكو    الخاص بصحة المرايقين في االستراتيجية العالمية لصحة   (ج) 3
 46/5 ل إش م/

 46/4 ش م/ل إ مقاومة مضادات الميكروبات في إقليم ةرق المتوسط  (د) 3

  

  مناقشة عامة 15:31 - 13031 

  عالمياً وإقليمياً  –أيداف التنمية المستدامة  

   

  (قاعة ةيش محلالجلسة العادية ) 16011 - 15:31 األعمال جدول بند

القرارات والمقررات اإلجرائية ذات األيمية لإلقليم التي اعتمدتها جمعية   (أ) 6
الصحة العالمية في دورتها السبعين والمجلس التنفيذ  في دورتَ ي ه األربعين 

 بعد المئة، والحادية واألربعين بعد المئة 

 46/7 ش م/ل إ

استعراض مسوَّدة جدول األعمال المؤق ت للدورة الثانية واألربعين بعد المئة   (ب) 6
 للمجلس التنفيذ  لمنظمة الصحة العالمية

  1الملحق  -46/7 ش م/ل إ

الدول األعضاء لعضوية لجنة السياسات والتنسيق التابعة ترةيح إحدى  (أ) 5
 للبرنامج الخاص للبحوث والتطوير والتدريب في مجال اإلنجاب البشر 

 46/8 ش م/ل إ

 

 االجتماعات تقرير .1
 1112تشرين األول/أكتوبر  11، الثالثاء

 

 الجلسة العادية لاألعما جدول بند

 فيروز الدين فيروز )أفغانستان( دكتورال :رئيسال 
 انتخبت اللجنة اإلقليمية ييئة مكتبها على النحو التالي: 1

 )باكستا ( أفضل تارارسائرة السيدة : الرئيس
 )ُعما ( الدكتور أحمد السعيد : نائب الرئيس
 )فلسطين( الدكتور جواد عواد : نائب الرئيس

 بناًء على اقتراح رئيس الدورة، قرَّرت اللجنة تشكيل لجنة الصيا ة من األعضاء التالية أسماؤيم:

http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_9_20057_ar.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_3_20036_ar.pdf?ua=1&ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_4_20039_ar.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_5_20042_ar.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_5_20042_ar.pdf?ua=1&ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_5_20042_ar.pdf?ua=1&ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_6_20045_ar.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_7_20048_ar.pdf?ua=1&ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_7_annex1_20051_ar.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_7_annex1_20051_ar.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_7_annex1_20051_ar.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_8_20054_ar.pdf?ua=1
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، (العراق)الدكتور محمد جبر حويل  (،البحرين) الهاجر  مريمة الدكتور (، أفغانستا ) وحيد مجروح الدكتور
محمد  الدكتور، (ليبيا) لدكتور بدر الدين النجارا (،جمهورية إيرا  اإلسالمية)الر   أسد الدكتور محسن 

 صافي مالك )باكستا (.

الدكتور  ،رنا الحجة ةالدكتور ، مها العدو  ةالدكتور ، باسل اليوسفيالدكتور ، الدكتور جواد محجور: األمانة
 .السيدة كاثرين فوستر، و أزموس يمريتش

 .األعمال المبدئي والجدول الزمني اليومي المؤقت اإلقليمية جدولت اللجنة أقرَّ 

 )باكستان( سائرة أفضل تارارالسيدة  :رئيسال 
 والتقارير المرحلية ،1116لعام التقرير السنوي للمدير اإلقليمي  )أ( 2

َعَرض المدير اإلقليمي على اللجنة اإلقليمية تقريَرك حول أعمال منظمة الصحة العالمية في إقليم ةرق المتوسط 
ويات قت استجابًة لألولز في عرضه على اإلنجازات الهامة التي تحقَّ . وركَّ 2017وَمطَلع عام  2016خالل عام 

شاملة. ظم الصحية من أجل تحقيق التغطية الصحية الاالستراتيجية الخمس، مشيراً إلى دعم المنظمة لتعزيز الن
وسلط الضوء على صحة األمهات واألطفال والمرايقين؛ والصحة البيئية؛ واألمراض  ير السارية؛ ومكافحة 
األمراض السارية، بما في ذلك مقاومة مضادات الميكروبات. ولفت االنتباك أيضًا إلى برنامج منظمة الصحة 

فاةيات سهم في تعزيز قدرة المنظمة على االستجابة للطوارئ و طوارئ الصحية، المتوقع له أ  يُ العالمية الجديد لل
األمراض. وركز المدير اإلقليمي بعد ذلك على خارطة الطريق اإلقليمية التي تترجم رؤيته إلى مجموعة من 

األولويات ، مضيفاً أ  2121-2112 اإلجراءات االستراتيجية لتوجيه عمل المنظمة مع الدول األعضاء في الفترة
تأتي اتساقًا مع األولويات العالمية لضما  استمرار المنظمة في الوفاء بالتزاماتها التي حددتها خارطة الطريق 

اقع أنه يتطلع إلى العمل مع البلدا  لتحويل يذك الرؤية إلى و د ، وأكَّ وتوفير الدعم للبلدا  كمنظمة واحدة قوية
 ملموس.

دول األعضاء باللجنة بمداخالت على النحو اآلتي )بالترتيب(: جمهورية إيرا  اإلسالمية، وأدلى ممثلو ال
السودا ، ما ، و والمملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وباكستا ، ومصر، والعراق، والمغرب، وعُ 

 لسورية.وقطر، واليمن، وليبيا، وتونس، والصومال، ولبنا ، واألرد ، والجمهورية العربية ا

د المدير العام على التنسيق الوثيق بين المقر الرئيسي للمنظمة والمكتب اإلقليمي، مشيرًا إلى الزيارات وأكَّ 
طرية باعتباريا أفضل الطرق لمواءمة الدعم المقد م من المنظمة بما يتناسب مع التحديات الماثلة على القُ 

المدير  اإلقليم والمتمثل في األمراض  ير السارية، فقد حثمستوى البلدا . وباإلةارة إلى التحد  الرئيسي في 
 17القضية والمزمع انعقادك في الفترة من الذ  يتناول يذك العام السادة الوزراء على حضور المؤتمر العالمي 

تشرين األول/أكتوبر في مونتيفيديو، أورو وا ، والذ  من ةأنه أ  يضع األساس لالجتماع الرفيع  19إلى 
وى الثالث للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأ  األمراض  ير السارية العام المقبل. ونو ك المدير العام المست

بتزايد معدالت تعاطي التبغ في اإلقليم، مشدداً على ضرورة أ  توس ع البلدا  نطاق تنفيذ االتفاقية اإلطارية وما 
األمراض الضرائب على منتجات التبغ. وفيما يتعلق بما فرض سيَّ  ها من تدابير لمكافحة التبغ، واليتصل ب

السارية، قال إ  يناك حاجة إلى جهود حثيثة من قبل جميع الشركاء في الدَّفعة األخيرة الستئصال ةلل 
التركيز على التهاب الكبد في اإلقليم وإلى زيادة االيتمام بالوقاية. وسلط الضوء ، مشيرًا إلى ضرورة األطفال

ادرة دمج الصحة في جميع السياسات في دعم وضع الحلول االستراتيجية وتنفيذيا من أجل على أيمية مب
تعزيز األمن الصحي في اإلقليم في مواجهة زيادة معدالت التعرض ضرورة مواجهة التحديات الصحية. وأةار إلى 
 للمخاطر من جراء الصراعات والطوارئ.

ا بعين داً أ  األمانة ستأخذيك   ألعضاء اللجنة على مسايماتهم، مؤ ومن جانبه، توج ه المدير اإلقليمي بالشكر 
إلى إعداد تقارير عن التقدم المحرز في الوقاية من األمراض  ير السارية ومكافحتها  البلدا االعتبار. ودعا جميع 

 دك فياالمزمع انعقفي إطار التحضير لالجتماع الثالث الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة 
 .2018أيلول/سبتمبر عام 

 خاصةجلسة  لاألعما جدول بند

 )باكستان( سائرة أفضل تارارالسيدة  :رئيسال 
صال ز فيما يتعلق بثالثة مجاالت، ويي: برنامج استئسليط الضوء على التقدم المحرَ تُعق دت جلسة خاصة ل 

ة اإلنسانية في إقليم ةرق المتوسط؛ وتأيب الصحةلل األطفال في باكستا  وأفغانستا ؛ وحاالت الطوارئ 
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 والوفاء بالتزامات اللوائح الصحية الدولية.واستجابتها:  العامة
 تحديث حول برنامج استئصال شلل األطفال في باكستان وأفغانستان 
عرض مدير برنامج استئصال ةلل األطفال في إقليم ةرق المتوسط تحديثاً حول استئصال ةلل األطفال في  

باكستا  وأفغانستا  والتقدم المحرز في اإلقليم، مشيداً بنجاح أنشطة التمنيع التكميلي ضد ةلل األطفال عام 
في الحد من انتقال العدوى. وقال إ  المؤةرات الرئيسية للترصد تستوفي معايير اإلةهاد في جميع  2017

البلدا  باستثناء بلدين، مشيراً إلى إجراء تدريبات المحاكاة لفاةية ةلل األطفال في معظم بلدا  اإلقليم. وعلى 
-2114ستئصال ةلل األطفال في الثنائية مليو  دوالر أمريكي دعماً لجهود ا 451الر م من حشد ما يزيد على 

وتتمثل  .لتدارك تناقص الموارد على الصعيد العالميالالزمة تدابير الفإ  يناك حاجة اآل  إلى اتخاذ  ،2112
التحديات المتبقية في ضما  وقف انتقال العدوى بفيروس ةلل األطفال البر  في باكستا  وأفغانستا  في 

، باإلضافة إلى وقف انتقال العدوى بفيروسات ةلل األطفال الدائرة المشتقة من المقبلانخفاض السراية موسم 
اللقاح في الجمهورية العربية السورية. وطلب مدير برنامج استئصال ةلل األطفال من الدول األعضاء حشد 

الستعداد االموارد اإلقليمية، ومواصلة تقديم خدمات التمنيع األساسية، وتخصيص الموارد الكافية للترصد و 
 لإلةهاد والحتواء المرض، والمشاركة في التخطيط لالنتقال في مجال ةلل األطفال.

 الطوارئ اإلنسانية في إقليم شرق المتوسط 
  اإلقليم وقالت إ، عرضت مديرة عمليات الطوارئ تحديثًا حول الطوارئ اإلنسانية في إقليم ةرق المتوسط 

من  ٪50  أكثر من إونطاقها، إذ سواء بالنظر إلى حجمها  ،الطوارئحاالت يعاني زيادًة  ير مسبوقة في 
معاناة بلدا  أخرى مزيجًا من الطوارئ فضاًل عن توجد في اإلقليم،  3حاالت الطوارئ العالمية من الدرجة 

مليوناً.   18مليو ، بينما يبلغ عدد النازحين داخلياً  15.7المزمنة والحادة. ويبلغ عدد الالجئين في اإلقليم اآل  
، في بعض  ل كايل النظم الصحية في المجتمعات المستضيفة ودول الجوار، وتؤد   ثق  كما أ  حركة السكا  تُ 

. كما أ  ارتفاع معد ل حدوث األمراض قتالتي سبق وأ  تحقَّ  الحاالت، إلى انحسار المكاسب الصحية
تلك لصحي اإلقليمي والعالمي. واستجابة المعدية المستجدة والتي تعاود الظهور لم يزل يؤثر على األمن ال

 920أمريكي، وقد م  مليو  دوالر 293، فقد حشد برنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية المالبسات
 (.%41مليو  دوالر أمريكي ) 200 ير أ  يناك فجوة قائمة في التمويل تبلغ طنًا من اإلمدادات الصحية، 

ئ مواجهة الطوار من أجل بناء القدرات الوطنية في المنظمة وختاماً، أكدت مديرة عمليات الطوارئ استمرار 
 اإلنسانية في اإلقليم.

 والوفاء بالتزامات اللوائح الصحية الدوليةواستجابتها:  تأهب الصحة العامة 
التزامات اللوائح : الوفاء بواستجابتها العامةقد م مدير برنامج الطوارئ الصحية لإلقليم عرضاً حول تأيب الصحة  

لتقييم  ةمستقل ةإقليميبتشكيل لجنة تقييم  الذ  طالب (3-ق/62ل إ القرار )ش م /، مشيراً إلى الصحية الدولية
بتنفيذ متعلقة القضايا السداء المشورة إلى الدول األعضاء بشأ  إلتنفيذ اللوائح الصحية الدولية في اإلقليم، و 

يمية لشرق نة اإلقلجت األساسية الوطنية المطلوبة بموجب يذك اللوائح. واعتمدت الدورة الثالثة والستو  لل  القدرا
 يات االستراتيجية( الذ  أةار إلى التقدم المحرز فيما يتعلق باألولو 1-ق/63ل إ المتوسط القرار )ش م/

 ما التقدم الذ  أحرزته الدول األعضاء في إجراء تقييمات لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية. ففيسيَّ  اإلقليمية، وال
بلداً في اإلقليم قد أجرت التقييمات الخارجية المشتركة. وقد مت المنظمة الدعم  14، كانت 2017أيار/مايو 

ي حددتها جراءات ذات األولوية التإلى الدول األعضاء لوضع خطط عمل وطنية وتقدير تكلفتها، استناداً إلى اإل
التقييمات الخارجية المشتركة، ولوضع اللمسات األخيرة على الخطة االستراتيجية العالمية الخمسية لتقديمها 

عية الصحة العالمية ل جماعتماديا من ق بَ  إلى المجلس التنفيذ  في دورته الثانية واألربعين بعد المئة، ومن ثمَّ 
 الحادية والسبعين.

بند جدول األعمال 
 

 جلسة عادية

الحفاظ على سالمة العالم وتحسين الصحة وخدمة الضعفاء" تطلُّعاً إلى برنامج العمل العام الثالث عشر " (ج) 6
  2019-2023للمنظمة 

لمقترحة للفترة اعرض نائب المدير التنفيذ  لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ موجزاً للعملية التحضيرية 
-2119 الذ  سيطرح الرؤية االستراتيجية للمنظمة للفترة ،السابقة على اعتماد برنامج العمل العام الثالث عشر
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وقد اقترحت مسودة مذكرة المفاييم التي عرضت على الدول األعضاء برنامج عمل عاماً يستمد مالمحه . 2123
العام، ومن استعراض استراتيجي لاللتزامات العالمية واإلقليمية  من أيداف التنمية المستدامة، ومن رؤية المدير

منظمة )الحفاظ على سالمة العالم، وتحسين الصحة، لالحالية. وسلط الضوء على "المهمة" الجديدة المقترحة ل
وخدمة الضعفاء(، وعلى التحوالت الرئيسية المقترحة في طريقة عمل المنظمة، إلى جانب مجموعة من 

ت االستراتيجية المستجدة. ودعا الدول األعضاء إلى إبداء مالحظاتها على العملية واإلطار الزمني األولويا
لين المقترحين إلعداد مسودة نهائية في وقت مناسب قبل انعقاد جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين المعج  

ة مذكرة المفاييم، بما في ذلك . ودعايا أيضًا إلبداء مالحظاتها على مضمو  مسود2018في أيار/مايو 
 األولويات االستراتيجية الرئيسية والتحوالت الكبرى في طريقة العمل.

ة وجمهوري غرب،عراق، والمال وأدلى ممثلو الدول األعضاء باللجنة بمداخالت على النحو اآلتي )بالترتيب(:
  ا .والسود، بياليالمية، و إيرا  اإلس

د المدير اإلقليمي أ  خارطة الطريق اإلقليمية تقوم على األولويات الخاصة باإلقليم، في حين أ  برنامج وأكَّ 
 العام سيكو  نهجاً استراتيجياً للمنظمة ككل. لالعم

مل ُمحَرز في عملية إعداد برنامج الع ر العام إنه يجر  تضمين عناصر قياس األداء ورصد التقدم الوقال المدي
العام. وستصبح المنظمة أكثر حضوراً في العمل الميداني، ولكن ليس على حساب الوظائف المعيارية التي، 

رة التعاو  لمدير العام على ضرو على العكس، سيلزم تعزيزيا لكي تدعم الحوار المنشود بشأ  السياسات. وأكد ا
فيما بين المنظمة والدول األعضاء لتحقيق برنامج العمل الصحي العالمي، ويو األمر الذ  يتطلب انتهاج 

ج جديد على الحاجة إلى اتباع نه نموذج مختلف لتعبئة الموارد بداًل من النموذج المتبع حالياً. وةدد أيضاً 
غطية خفيف األثر، وعدم االكتفاء بالتكيف معه. وختاماً، أةار المدير العام إلى التر المناخ مع التركيز على تلتغيُّ 

دًا على الحاجة إلى العودة إلى أساسيات الوقاية من الصحية الشاملة كإحدى األولويات االستراتيجية، مؤك   
 .األمراض من خالل االستثمار في مجال الرعاية الصحية األولية

 
 ْقد الدورات المقبلة لّلجنة اإلقليميةمكان وموعد ع   8

تشرين  4إلى  1رت اللجنة اإلقليمية عقد دورتها الخامسة والستين في الخرطوم، السودا ، في الفترة من قرَّ 
 .2018األول/أكتوبر 

 

 اجتماعات أخرى .3
 1112تشرين األول/أكتوبر  11، األربعاء

 لالجتماعاتفيصل أباد قاعة  تحسين إمكانية الوصول إلى التكنولوجيات المساعدة 14:11-12:11
 الدور األرضي

ج "إدماج  14:11-12:11  لالجتماعاتكويتا قاعة   "الصحة في جميع السياساتالشبكة العالمية المعنية بنه 
 الدور األرضي

تحديث حول تخطيط االنتقال في مجال ةلل األطفال واستراتيجية ما بعد  12:11-18:11
 اإلةهاد

 لالجتماعاتكويتا قاعة  
 الدور األرضي

 لالجتماعاتفيصل أباد قاعة  لتحالف العالمي للقاحات والتمنيعتحديث حول الدعم ال ُمقدَّم من ا 12:11-18:11
 الدور األرضي

 قاعة بولتيت لالجتماعات االجتماع اليومي للجنة الصيا ة 18:11
 الدور األرضي

 


