
 
 2017 أكتوبر/تشرين األول لشرق المتوسط اإلقليميةالّلجنة 

  والستونالرابعة الدورة 

  2017تشرين األول/أكتوبر 12-9، إسالم أباد، باكستان
 

 اجتماع جانبي

 مبادرة مجموعة الخمس
 االجتماع أهداف

 :تتمثَّل أهداف االجتماع يف ما يلي
 ت ط هلا وكذلك األنشطة اليت نـ فِّذخطَّ م  ـإطالع الدول األعضاء على أحدث املعلومات عن األنشطة ال

 ؛2018ط هلا حىت منتصف عام خطَّ م  ـحىت تارخيه، سعياً إىل حشد االلتزام مبواصلة األنشطة ال
  ًات فيما يتعلق بفاشيات األمراض السارية اليت وقعت على بآخر املستجدَّ  إحاطة الدول األعضاء علما

 ؛العابرة للحدود بني الدولتلك مقربة من حدودها أو 
  ومدى استدامتها، ومناقشة هذه اآلليات آليات جمموعة اخلمس، ونطاق  باستعراض الثغرات اليت تشو

 اخليارات املطروحة يف املستقبل.
 معلومات أساسية

وباكستان( ومنظمة  ،والعراق ،ومجهورية إيران اإلسالمية ،ف جمموعة اخلمس من أربعة بلدان )أفغانستانتتألَّ 
ت بدور أمانة اجملموعة. وقد نـ فِّذالصحة العاملية. وتضطلع وزارة الصحة والتعليم الطيب يف مجهورية إيران اإلسالمية 

ت ركِّز جمموعة اخلمس يف . و 2005حزيران/يونيو أنشطة مشرتكة كثرية منذ إطالق مبادرة جمموعة اخلمس يف 
 ارية ومكافحتها على وجه اخلصوص.القضايا العابرة للحدود، والوقاية من األمراض الساألساس على 

 د عبر الحدودالترص  
 م اإلنذارظ  نات ن  كوِّ  ادحدود، مبا يف للك تعزيز م  ْب د ع  العمل داخل جمموعة اخلمس على تعزيز الرتص  ركَّز 

املبكر )تقارير الفاشيات، ووضع خرائط تفاعلية القتفاء أثر الفاشيات، وتوفري معلومات حول استمرار سلسلة 
أن  د  يْ (. بـ  ةنعيَّ االتصال املجهات و  ،وخطط الرعاية ،الرعاية مثل التقارير املوجزة خلروج املريض من موقع الرعاية

سفر عن عواقب سلبية غري مرغوب فيها، خاصة ما قد ي   ،لوجستية التعاون عب ادحدود قد يواجه عدة عقبات  
أنشطة مكافحة تكون املناطق ادحدودية هي حمور تركيز عب ادحدود. وينبغي أن أو انقطاعها ف اخلدمات عند توق  

من ادحركة النظامية وغري النظامية  األمراض يف جمموعة اخلمس، إلا ما أخذنا يف االعتبار الكثافة العالية لكل  
يًا خاصًا يف اإلقليم حيث تعاين املناطق ادحدودية النائية من ل حتدِّ ثِّ لألشخاص والبضائع عب ادحدود. وهو ما ي  

 يعيق جهود البامج الوطنية ملكافحة األمراض. قد على النحو الذي أضعف بنية حتتية 
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محالت الوقاية منها، مثل مكافحة تعزيز األنشطة املشرتكة/املتزامنة ملكافحة األمراض أو مواصلة ومن املمكن 
ب تبادل املعلومات مزيداً ونشر الفرق الصحية املتنقلة. كما يتطلَّ  ،ي الفاشياتوتقصِّ  ،ومحالت التطعيم ،النواقل

توفري دة باملالريا كل شهر وبؤر سرياهنا، و تقارير حول حاالت اإلصابة املؤكَّ إعداد من التنسيق والشفافية )من قبيل 
ل واملواد التثقيفية ومواد التواص  املواد اإلعالمية كن االستفادة من تبادل يد نواقل األمراض(. و ترص   معلومات عن

دة يف املناطق استهداف فئات سكانية حمدَّ  ، من أجلأو االشرتاك يف إعداد هذه املواد ،بشأن تغيري السلوك
 رة.املتضرِّ 

  2018-2017في الفترة  األنشطة المقترحة لمجموعة الخمس

خالل االجتماع اجلانيب الذي ع ِقد على هامش الدورة السبعني جلمعية الصحة العاملية، وافق األعضاء يف 
 ير بشأن األنشطة اليت نـ فِّذ ت.. وتتوافر تقار 1دول حة واملذكورة أدناه يف اجلرت  قم  ـجمموعة اخلمس على األنشطة ال

 2018-2017في الفترة  األعضاء في مجموعة الخمسط لها بين البلدان خط  . األنشطة الم  1الجدول 

ضابط االتصال  نقطة اتخاذ القرار التاريخ المكان
 الموضوع بالبلد 

تشرين  19-18 كربالء
 2017ول/أكتوبر األ

شهور )على مستوى  6اجتماع رمسي كل  .1
 املدير العام(

 العراق

التجمعات البشرية 
 ادحاشدة:

قضايا الصحة العامة  .1
الصحية )اللوائح 
 الدولية(

 سالمة الغذاء .2
مراكز عمليات الطوارئ  .3

 )ادحدودية(

أيلول/سبتمب  20-21 كرمنشاه
2017 

حلقة عملية حول الصحة العامة وسالمة  .2
 الغذاء

 اجتماع رمسي .1 2017وز/يوليو مت 10 كاب ل
 باكستان

 و
 أفغانستان

 شلل األطفال
  ادحدود ْب ع  

 
تشرين األول/أكتوبر  إسالم أباد

 اجتماع جانيب رمسي/اللجنة اإلقليمية .2 2017

كانون األول/ديسمب  زاهدان
 حلقة عملية حول الرتص د البيئي  .3 2017

 اجتماع إقليمي .1 2017 متوز/يوليو 4-3 طهران
مجهورية إيران 

 اإلسالمية
مقاومة مضادات 

 حلقة عملية  .2 2018شباط/فباير  طهران امليكروبات
 اجتماع جانيب  .3 2018/أبريل نيسان ستوكهومل
تشرين األول/أكتوبر  

2017 
اجتماع جانيب إبان انعقاد اللجنة  .1

 اإلقليمية

 األمراض املنقولة بالنواقل  باكستان
مجهورية إيران 

 -اإلسالمية 
 باكستان

  ادحدود، مرة كل شهرين ْب اجتماع ع   .2 

 حلقة عمل إقليمية بشأن القضاء على .3 2017أيلول/سبتمب  
 املالريا، وعقد اجتماع رمسي

تشرين الثاين/نوفمب  بغداد
 العراق اجتماع رمسي للخباء .1 2017

 Cو Bالتهاب الكبد  )بغداد(
 حلقة عملية .2 2018شباط/فباير  طهران
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 لة م  حت  يات والحلول الم  التحد  
حتتاج أمانة جمموعة اخلمس إىل تأمني املوارد املالية من الدول األعضاء و/أو املنظمة لتوفري الدعم  الموارد األساسية:

مَّعط هلا اليت وافقت عليها اجملموعة. وهناك اقرتاح بإنشاء خطَّ م  ـلألنشطة ال الالزماإلداري  مشرتك مع حتديد التكاليف  جم 
 شهور. 6يف إصدار نشرة إخبارية إلكرتونية كل  كذلكاملمكن أن تنظر أمانة جمموعة اخلمس   الالزمة لذلك. ومن

ينبغي ألمانة جمموعة اخلمس أن تبذل ما يلزم من جهود لتعبئة املوارد من مصادر حملية خمتلفة  تمويل األنشطة:
األعضاء يف ائية للبلدان األربع و/أو وكاالت دولية. ومن املمكن ختصيص مبالغ صغرية من ميزانية املنظمة الثن

، جيوز استخدام هذه يف هذا الشأن ل إىل اتفاقمن أجل دعم أنشطة جمموعة اخلمس. ويف حال التوص  اجملموعة 
 .2019- 2018املبالغ لدعم أنشطة جمموعة اخلمس للثنائية 

ات كثرية منذ صياغة مذكرة التفاهم اخلاصة مبجموعة الصحة العاملية واإلقليمية تغري   شهدتمذكرة التفاهم: 
مذكرة التفاهم وتنقيحها بغرض احتمال توسيع نطاقها مراجعة هناك حاجة إىل ف. وعليه، 2005اخلمس يف عام 
م الصحية، واألمراض غري ظ   ادحدود إىل جماالت أخرى مثل أهداف التنمية املستدامة، والن  ْب د ع  ليمتد من الرتص  
. وسوف يتيح للك الفرصة أمام سائر البلدان  غري للك من اجملاالتب دحاالت الطوارئ، إىلالسارية، والتأه  

 املهتمة باإلقليم لالنضمام إىل املبادرة.

مجعية الصحة ة على قالساباالتصال مبجموعة اخلمس واالجتماعات التحضريية ضباط اجتماعات  االجتماعات:
 اً م مؤمتر نظِّ ت  أن من املنظمة،  . وينبغي ألمانة جمموعة اخلمس، بدعم  خاصةمية اجتماعات العاملية واللجان اإلقلي

ومن ب على العقبات. ل التغل  ب  وحبث س  الـم حر ز م كل ثالثة أشهر ملناقشة اخلطط واستعراض التقد     الفيديو مرةً ْب ع  
أيلول/سبتمب قبيل انعقاد االجتماع اجلانيب جملموعة اخلمس أثناء اللحنة اإلقليمية  6قد اجتماع حتضريي يف ع  ،   ثَّ 

 ه حسب االقتضاء. عديلالرابعة والستني، ملناقشة جدول األعمال وت

 المرجوة النتائج

 للفرتةط هلا خطَّ م  ـقرتحة جملموعة اخلمس واألنشطة الم  ـالوصول إىل توافق يف اآلراء بشأن آلية التمويل ال 
2017-2018  

  يسمح  ، على النحو الذيمذكرة التفاهم اخلاصة مبجموعة اخلمس وتنقيحها بغرض تعزيز نطاقهامراجعة
 مبشاركة بلدان أخرى مهتمة يف املبادرة.  

  د يف الوقت املناسب.حول الفاشيات والرتص  املهمة حشد االلتزام بضمان تبادل املعلومات 
   االتصال يف ضباط عد ومن خالل الفيديو لدحاجة إىل عقد مؤمترات دورية عن ب  ل إىل اتفاق بشأن االتوص

 البلدان األعضاء يف اجملموعة.  
 االتصال في مجموعة الخمس  ضباط

إدارة مكافحة األمراض السارية، وزارة الصحة والتعليم  مجهورية إيران اإلسالمية: الدكتور م. م. جويا، مدير
 الصحي، مجهورية إيران اإلسالمية. 

 أفغانستان: الدكتور وحيد جمروح، مدير العالقات الدولية، وزارة الصحة العامة، أفغانستان. 
نزار، مدير إدارة العالقات العامة واالتصاالت، وزارة اخلدمات الصحية الوطنية واللوائح  باكستان: الدكتور مظهر

 والتنسيق يف جمال الصحة، إسالم أباد. 
 العراق: الدكتور رمزي منصور، مدير إدارة العالقات الدولية، وزارة الصحة، العراق.

 امج، املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط.منظمة الصحة العاملية: الدكتور جواد حمجور، مدير إدارة الب 


