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 ستوزَّع الوثائق من خالل املوقع اإللكرتوين التايل: الوثائق

 who/rc64/index.html-http://www.emro.who.int/ar/about لذكية ، والربنامج التطبيقي لألجهزة ا
 مية على املشاركني صباح كل يوم.ع اجلريدة اليو وسُتوزَّ اخلاص باللجنة اإلقليمية. 

 إعادة الوثائق إىل الدول األعضاء.سُتَتاح خدمة  ملحوظة:

استخدام شبكة 
 اإلنترنت

 تتوافر يف مجيع قاعات االجتماعات خدمة الدخول على اإلنرتنت السلكياً.

 لسر الـُمسَتخَدمني داخل الفندق.احلساب وكلمة ا : ميكنكم استخدامالمشاركون المقيمون في فندق سيرينا
،   SSIDاحلسـاب التـايل: كـبكة الـواي فـاي: : ميكـنكم اســتخدامسايريناالمشااركون ييار المقيماين فاي فنادق 

 Serena-ISBاملرور:  كلمة

مطبوعات منظمة 
 الصحة العالمية

وســُتتاح خــارق قاعــة كــيال تــل لالجتماعــات.  ســُتعَرا املنشــورات اات الجبــلة عــدول لعمــال اللجنــة اإلقليميــة
 إلقليم كرق املتوسط.لحدث املنشورات األخرى ولعداد اجمللة الجبحية 

 َى التأكُّد من إبراز بطاقة اهلوية طوال وجودكم داخل مقر انعقاد اللجنة اإلقليمية.جَ يـُر   األمن

م نـ  امللحواـات والتعقيبـات مطبوعـًة إىل من لجل املساعدة يف صـياةة تقريـر هـذل الـدورة، ميكـن للوفـود ل  تقـد   المداخالت 
 .emrgorcrep@who.intلحــــد لفــــراد لمانــــة املنامــــة لو إرســــاهلا مباكــــرة بالربيــــد اإللكــــرتوين إىل العنــــوا  التــــايل: 
 .ومُيكن كذلك تقدمي بيانات املنامات ةري احلكومية لنشرها على املوقع اإللكرتوين

، والســيدة ةلــة لرــد، رقــم +6231 855 302 92الســيد جعفــر جفــال، رقــم ا مــول:  اخلــدمات اللوجســتية: االستعالمات
 +6232 855 302 92ا مول: 

 +6268 855 302 92السيدة ندى زهرة، رقم ا مول:  قاعة االجتماعات:

، حياـر جبل هبا من فعاليات. ومـن َ َّ اجتماعاهتا وما يتّ  ُتطّبق منامة الجبحة العاملية سياسة منع التدخني يف مجيع ملحوظة
 التدخني يف مجيع األماكن اخلاصة باجتماعات اللجنة اإلقليمية.

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

 
  12:00 – 10:00 األعمال جدول بند

  اعتماد التقرير والقرارات واملقررات اإلجرائية 

  اجللسة اخلتامية 

 

 االجتماعات تقرير .2
 2017تشرين األول/أكتوبر  11، األربعاء

 

 عاديةجلسة  لاألعما جدول بند

 السيدة سائرة أفضل تارار )باكستان(معالي الرئيس:  6
 بالبرامج المنبثقة عن اللجنة اإلقليميةجنة الفرعية المعنية تقرير االجتماع األول للّ  

عرا نائب رئيس اللجنة الفرعية املعنية بالربامج املنبثقة عن اللجنة اإلقليمية )البحرين( التقرير األول والثاين 
 ، على الرتتيب.2017تشرين األول/لكتوبر  9نيسا /لبريل و 6و 5 ي  ها يومَ ي  جنة الفرعية اليت عقدت اجتماعَ للّ 

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

عرا مدير إدارة الربامج موجزًا للعمليات اليت اعتمدهتا اللجنة اإلقليمية يف دورهتا الثالثة والستني )ش م/ل 
ُمـنتَخبني. وعرا ـاجمللس التنفيذي ولعضاء مكتب مجعية الجبحة العاملية ال( بشأ  تركيح لعضاء 6-/ق 63إ

غ ل املناصب االنتخابية يف الدورة احلادية والسبعني جلمعية الجبحة العاملية االقرتاحات اإلقليمية بشأ  كَ 
 واألعضاء اجلدد يف اجمللس التنفيذي.

جمللس التنفيذي يف عملية ُصنع القرار داخل اهليئات وسّلط املدير اإلقليمي الضوء على الدور الذي يقوم به ا
الرئاسية للمنامة، باإلضافة إىل دورل يف تقدمي املشورة جلمعية الجبحة العاملية. مضيفًا لنه من املهم بالنسبة 

ل الدول األعضاء ل  حييطوا علمًا باملسؤولية اليت سيتعني عليهم ألعضاء اجمللس التنفيذي املركحني من ِقبَ 
ضطالع هبا عند متثيل اإلقليم، مبا يف الك االنتاام يف احلضور واإلملام بالناام الداخلي، ول  تكو  لديهم اال

واّكر اللجنة بأنه ميكن لغري األعضاء ليضاً  .اخلربة املالئمة اليت تؤهلهم لالضطالع مبا ُيسند إليهم من مهام
جتربة جيدة للغاية. واقرتح بأ  يلتقي  دُّ حد ااته يـُعَ  هًا بأ  الك يفاحلضور واملشاركة دو  حق التجبويت، منو  

ق د االجتماعات لعضاء اجمللس التنفيذي من اإلقليم مع األمانة اإلقليمية للمنامة قبل يوم واحد من عَ 
 لتزويدهم بكامل املعلومات.

 العراق.و ليبيا، و ما ، ولدىل ممثلو لعضاء اللجنة التالو  مبداخالت )وهم بالرتتيب(: عُ 
  

 إطار العمل اإلقليمي للوقاية من السرطان ومكافحته )ل( 3
لكار مدير مكافحة األمراا ةري السارية والجبحة النفسية باإلنابة إىل ل  السرطا  هو السبب الرئيسي الثاين 

يف عبء األكرب زيادة السيشهد اإلقليم  2030ة إىل لنه حبلول عام جَ ذَ م  نَ مُ ـللوفاة يف العامل. وتشري التقديرات ال
السرطا  ومكافحته يف مرحلة مبكرة من التطور يف من الوقاية . وال تزال السرطا  بني مجيع لقاليم املنامة الستة

إطار العمل اإلقليمي املقرتَح للوقاية من السرطا  اكر ل  دود يف البلدا . و ا سرتاتيجي االتوجه ال ال
عملية صنع ولتوجيه  ةًا لاللتزامات الدوليدعم ،لـُمقدَّم للدول األعضاءهبدف تعزيز التوجيه ا لُِعدَّ قد ومكافحته 

 وفقاً للسياق الوطين. القرار بشأ  خيارات السياسات والتدخالت اات األولوية للوقاية من السرطا  ومكافحته
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وقطر، واملغرب، ولدىل ممثلو لعضاء اللجنة التالو  مبداخالت )وهم بالرتتيب(: البحرين، والعراق، واليمن، 
واململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة، ومجهورية إيرا  اإلسالمية، والكويت، وعما ، وباكستا ، 

 والجبومال، وليبيا.

ولعرب مدير األمراا ةري السارية باإلنابة عن تقديرل للدول األعضاء على التزامها عدول األعمال املشرتك 
ةري السارية ومكافحتها. ولكاد بدعمها القوي إلطار العمل اإلقليمي ولتوطيد لواصر  للوقاية من األمراا

 التعاو  على مجيع املستويات.

 عاديةجلسة  لاألعما جدول بند

 : وضع إطاٍر للعمل ر المناخ والصحةتغي   )ب( 3

اليت  لكرب التهديدات الجبحية املنا  بوصفه لحد ط مدير املركز اإلقليمي لجبحة البيئة الضوء على تغريُّ سلَّ 
آثار خطرية، وإ  كا  ميكن الوقاية منها، على صحة  ي إىلاليت تؤد  يف القر  احلادي والعشرين، يواجهها العامل 
ما بني صفوف السكا  املعرضني للخطر. ويستهدف سيَّ  معدالت املراضة والوفيات، ال وإىل تفاُقماإلنسا  

لتغري املنا  يف الدول األعضاء وبناء  ة املنا  توجيه استجابة قطاع الجبحوتغريُّ إطار العمل املقرتح بشأ  الجبحة 
من خالل طرح خطة منهجية لتعميم استجابة الجبحة العامة لتغري  والتعايف نام الجبحية على الجبمودالقدرة 

قة والنقل وإدارة والبلديات والطاصحاح املنا  داخل قطاع الجبحة وةريل من القطاعات، مثل الغذاء وامليال واإل
مضيفاً  ،قاً نسَّ دعماً تقنياً مُ  مستوياهتا الثالثة رب  م املنامة عَ ل  تقد  الطوارئ. وقال إ  تنفيذ إطار العمل يتطلب 

وإتاحة املوارد املالية وآليات التمويل بغية  ،ميكن للمنامة ل  تقدم الدعم ليضًا عن طريق تيسري الشراكاتلنه 
  املنا .إزاء تغريُّ ة حزيادة استجابة قطاع الجب

(: الكويت، والبحرين، والجبومال، وتونس، وهم بالرتتيبمبداخالت ) التالو  لدىل ممثلو لعضاء اللجنةو 
ومجهورية إيرا  اإلسالمية، واململكة العربية السعودية، وقطر، واملغرب، وباكستا ، ومجبر، واألرد ، واليمن، 

 والسودا .

بعني االعتبار طلب ممثلي الدول األعضاء  املشاركني على مداخالهتم املستفيضة، آخذاً وككر املدير اإلقليمي 
قرتح. ولعرب، يف سبيل الك، عن عزمه على عقد مُ ـتنفيذ إطار العمل اللباحلجبول على إركادات من املنامة 

العاملية يف القاهرة،   املنا  والجبحة يف املكتب اإلقليمي ملنامة الجبحةبشأ  تغريُّ  2018اجتماع يف مطلع عام 
 مجبر، وطلب من الدول األعضاء تركيح ممثلني عنها حلضور الك االجتماع.

وككر مدير املركز اإلقليمي لجبحة البيئة، املشاركني على مداخالهتم. وقال يف معرا ردل على املطالبة بزيادة 
إرساهلا للدول يتم ساق البيانات وسالمتها، إ  املنامة تتوىل تنسيق خمتلف مسارات مجع البيانات البيئية اليت اتّ 

األعضاء. وردًا على مطالبة املنامة بالدعم يف تنفيذ إطار العمل، لفت مدير املركز اإلقليمي لجبحة البيئة 
 ملنا  الذي جيري إعدادل حالياً بالتعاو  مع اإلسكوا. اف مع تغريُّ االنتبال إىل الدليل التدرييب بشأ  التكيُّ 

 مان(الدكتور أحمد السعيدي )ع  معالي  الرئيس: 

تفعيل المكوِّن الخاص بصحة المراهقين في االستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل والمراهق  )ق( 3
2016-2030 
اهتمامًا خاصًا يف السياسات  ا تطلباءهم يومنت مديرة حفظ الجبحة وتعزيزها، إىل ل  صحة املراهقني لكارَ 

ا جزء ال يتجزل من االسرتاتيجية العاملية لجبحة املرلة والطفل واملراهق موالربامج وخطط التنمية الوطنية، كما لة
لمراا املراهقني من  العديدا دور توري يف بلوغ لهداف التنمية املستدامة. ولضافت ل  موهل ،(2016-2030)

الدول حتث املنامة قالت إ  م ميكن الوقاية منها لو عالجها، إال ل  مجبريها يف الغالب اإلمهال. و وإصاباهت
وطنية ال سرتاتيجيةاال ططاخلاألعضاء على ترمجة تعهداهتا يف االسرتاتيجية العاملية إىل لفعال ملموسة بتنفيذ 

تنفيذ عملية دام اإلركادات اخلاصة بتعددة القطاعات يف اجال صحة املراهقني، وميكن حتقيق الك باستخامل
 . طريالقُ التنفيذ  صحة املراهقني لدعمالعاملي من لجل العمل  تسريع
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ولدىل ممثلو لعضاء اللجنة التالو  مبداخالت )وهم بالرتتيب(: الكويت، وليبيا، والسودا ، والبحرين، ومجهورية 
ما ، ولبنا ، والعراق، واإلمارات العربية املتحدة، وعُ إيرا  اإلسالمية، وتونس، واململكة العربية السعودية، 

 ومجبر، واملغرب، وباكستا ، واألرد .
 إال ل  ََثَّةفرتات طويلة جداً، ل  صحة املراهقني كا  نجبيبها اإلمهال إحفظ الجبحة وتعزيزها  ةمدير  توقال

جلميع  وتأييدهاتقديرها ، مؤكدًة دور توري يف بلوغ لهداف التنمية املستدامةاعرتاف بأمهيتها ملا هلا من 
 .املداخالت اليت لدىل هبا ممثلو الدول األعضاء
ولكار إىل املسح العاملي لجبحة ، إدماق الجبحة يف مجيع السياساتولعرب املدير العام عن تقديرل لنمواق 

وقائية وتقييمها طالب املدارس، الذي يهدف إىل مساعدة البلدا  على قياس عوامل اخلطر السلوكية والعوامل ال
 .، باعتبارل لداة هامة يف وضع السياساتبني الشباب

  
 مقاومة مضادات الميكروبات في إقليم شرق المتوسط )د( 3

عرضت مديرة مكافحة األمراا السارية الورقة التقنية حول مقاومة مضادات امليكروبات يف إقليم كرق 
ح الوضع الراهن لالستجابة ملقاومة مضادات امليكروبات يف إقليم كرق املتوسط، كما توض   تبني  املتوسط، اليت 

من لجل حتقيق استجابة كاملة على املستوى الوطين. وقالت الزمة اخلطوط العريضة للتدخالت العالية األثر ال
هتا مجعية الجبحة العاملية الثامنة والستو  يف إ  خطة العمل العاملية بشأ  مقاومة مضادات امليكروبات، اليت لقرَّ 

ت الدول األعضاء على وضع حثّ  ،ذا التهديدهل، واليت كانت مبثابة خمطط لويل لالستجابة 2015ليار/مايو 
ى يف ولوضحت لنه برةم االلتزام السياسي الذي جتلَّ وتنفيذ خطط عمل وطنية ملقاومة مضادات امليكروبات. 

ي لالجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأ  مقاومة مضادات امليكروبات، مل يزل اعتماد اإلعال  السياس
ل  تُبذل على املستوى القطري يف سبيل االستجابة إىل التهديدات اليت تطرحها من هناك جهود كبرية البد 

 مقاومة مضادات امليكروبات.

 والعراق، السعودية، العربية واململكة وقطر، ليبيا، (:بالرتتيب وهم) مبداخالت التالو  اللجنة لعضاء ممثلو ولدىل
 .اإلسالمية إيرا  ومجهورية والكويت، والجبومال، وباكستا ، والبحرين، وتونس، واألرد ،

اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط هي إ  وقال املمثل اخلاص للمدير العام املعين مبقاومة مضادات امليكروبات 
مضيفًا ل  التهديد الذي ، ة للمنامة اليت تناولت قضية مقاومة مضادات امليكروباتاللجنة اإلقليمية الوحيد

إاا كا  من اجرد مسألة تتعلق حبياة املرضى، ولكنها تتعلق مبا  دُ ع  تطرحه مقاومة مضادات امليكروبات مل يَـ 
الضوء على االلتزام . وسلط القائمةالنام الجبحية عدوى و احلالية األدوية االستمرار يف استعمال املمكن 

دًا ل  الوقت قد حا  لالستفادة من هذا االلتزام السياسي وترمجته إىل إجراءات السياسي الرفيع املستوى، مؤك  
 ملموسة على لرا الواقع. 

ما يف البلدا  املتضررة سيَّ  ومة اجلديدة آخذة يف الاهور، وال  السالالت املقاإوقالت مديرة األمراا السارية 
 ،عدية الشائعةمُ ـد القدرة على عالق األمراا اليف االنتشار على الجبعيد العاملي، ما يهد  مستمرة عات، و بالجبرا
د العاملي ملقاومة مضادات امليكروبات وتطوير من خالل ناام الرتصُّ للبلدا  الدعم م تقد  املنامة ل   مضيفةً 

 د.املختربات املرجعية الوطنية لتحسني الرتصُّ 

طلب إعداد ورقة عمل حول مقاومة مضادات امليكروبات لتحديد نقاط القوة إىل لنه املدير اإلقليمي  ولكار
د اإللكرتونية من ضرورة تعزيز لنامة الرتصُّ دًا ، مؤك  ي هلذل املسألةف يف اإلقليم من لجل التجبد  ع  الضَ مواطن و 

دة يف د مستويات السل املقاوم لألدوية املتعد  تزايُ الفتًا االنتبال إىل لجل رصد مقاومة مضادات امليكروبات، 
مبسؤولية تفعيل خطة العمل العاملية بشأ  مقاومة تضطلع الدول األعضاء واملنامة د ختامًا ل  ولكَّ  اإلقليم.

 مضادات امليكروبات.
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 عاديةجلسة  لاألعما جدول بند

التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في دورتها القرارات والمقررات اإلجرائية ذات األهمية لإلقليم  )ل( 4
 السبعين والمجلس التنفيذي في دورتَاْيه األربعين بعد المئة، والحادية واألربعين بعد المئة

استعراض مسوَّدة جدول األعمال المؤّقت للدورة الثانية واألربعين بعد المئة للمجلس التنفيذي لمنظمة  )ب( 4
 الصحة العالمية

إىل القرارات اليت اعتمدهتا مجعية الجبحة العاملية السبعو  واجمللس التنفيذي يف لفت مدير إدارة الربامج االنتبال 
ر دورتيه األربعني بعد املئة واحلادية واألربعني بعد املئة. وحث الدول األعضاء على استعراا اإلجراءات املقرَّ 

دة جدول األعمال دودهم عليها. وعرا، بعد الك، مسوّ اختااها من جانب املكتب اإلقليمي وموافاته بر 
 املؤقت للدورة الثانية واألربعني بعد املئة للمجلس التنفيذي وطلب إبداء املالحاات عليه.

غرب، ومجهورية إيرا  وامل قطر،العراق، و و  ،بنا ل (:بالرتتيب وهم) مبداخالت التالو  اللجنة لعضاء ممثلو ولدىل
 اإلسالمية، ومجبر.

من  مزيد  ودعوا إىل سلَّطوا الضوء عليها وككر مدير إدارة الربامج املمثلني على تفاعلهم، ولقر باجملاالت اليت 
  عليها. الرتكيز

إحدى الدول األعضاء لعضوية لجنة السياسات والتنسيق التابعة للبرنامج الخاص للبحوث  ترشيح (ل) 5
 في مجال اإلنجاب البشري والتطوير والتدريب

مجهورية إيرا  اإلسالمية لعضوية جلنة السياسات والتنسيق التابعة للربنامج اخلاص ركَّحت اللجنة اإلقليمية  
 2018كانو  الثاين/يناير   1للبحوث والتطوير والتدريب يف اجال اإلجناب البشري لفرتة ثالثة لعوام اعتباراً من 

 .2020كانو  األول/ديسمرب   31إىل 
 


