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َ
وثائق التفويض ينبغي تسليم أصول وثائق التفويض ،التي لم ترسل قبل الجلسة االفتتاحية للجنة اإلقليمية ،إلى أمانة
منظمة الصحة العاملية في اليوم األول من انعقادها.
َّ
ستوزع الوثائق من خالل املوقع اإللكتروني التالي:
الوثائق
 ،http://www.emro.who.int/about-who/rc65/index.htmlوالبرنامج التطبيقي لألجهزة الذكية
وست َّ
الخاص باللجنة اإلقليميةُ .
وزع الجريدة اليومية على املشاركين صباح كل يوم.
ملحوظة :ال تتوافر خدمة إعادة الوثائق إلى الدول األعضاء.
ً
استخدام شبكة تتوافر في جميع قاعات االجتماعات خدمة الدخول على اإلنترنت السلكيا.
َ
َ
اإلنترنت
املشاااركون املقيمون في فندق السااالم روتانا :يمكنكم اسااتخدام الحساااة وكلمة املرور ال ا ا ا ا ا ُامسااتخدمين
داخل الفندق للدخول على شبكة الواي فاي.
املشاركون الذين ال يقيمون في فندق السالم روتانا :يرجى استخدام الحساة التالي:
اس ا اام ش ا اابكة الواي فايAl Salam Rotana :؛ افتح املتص ا اافح ،وقم بالتس ا ااجيل على الش ا اابكة ،واكتب
اسمك األول ولقبك والبريد اإللكتروني ،ثم اضغط .submit
س ا ا ا ا ُات َ
عر املنش ا ا ا ااورات ات الص ا ا ا االة ب دول أعمال اللجنة اإلقليمية خارج قاعة النيل لالجتماعات.
مطبوعات
ُ
منظمة الصحة وستتاح أحدث املنشورات األخرى وأعداد املجلة الصحية إلقليم شرق املتوسط.
العاملية
ُ َ َ ُّ
يرجى التأكد من إبراز بطاقة الهوية طوال وجودكم داخل مقر انعقاد اللجنة اإلقليمية.
األمن
ّ
من أجل املس ا ا اااعدة في ص ا ا اايا ة تقرير هذ الدورة ،يمكن للوفود أن تقدم نص امللحوظات والتعقيبات
املداخالت
مكتوب ااة إلى أح ااد أفراد أم ااان ااة املنظم ااة أو إرسا ا ا ا ا اااله ااا مب اااش ا ا ا اارة ب ااالبري ااد اإللكتروني إلى العنوان الت ااالي:
.emrgorcrep@who.int
ُويمكن كذلك تقديم بيانات املنظمات ير الحكومية لنشرها على املوقع اإللكتروني.
الخدمات اللوجسا ا ااتية :السا ا اايد جعفر جفال ،رقم املحمول ،+833311333131 :والسا ا اايدة  ،لة أحمد،
االستعالمات
رقم املحمول+833318135381 :
قاعة االجتماعات :السيدة ندى زهرة ،رقم املحمول+833311315183 :
ّ
ُت ّ
طبق منظمة الصا ااحة العاملية سا ااياسا ااة منع التدخين في جميع اجتماعات ا وما يتصا اال ا من فعاليات.
ملحوظة
ََّ
ومن ثم ،يحظر التدخين في جميع األماكن الخاصة باجتماعات اللجنة اإلقليمية.
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 .5برنامج العمل
بند جدول األعمال

 ،11:00-08:30جلسة عادية (فندق السالم روتانا  -قاعة النيل)

2

امليزانية البرم ية 2021-2020

ش م/ل إ2/65

( 4أ)

الن و

( 4ج)

تعزيز الصحة والعافية

بند جدول األعمال

 ،13:00-11:15جلسة عادية

( 4د)

تحقيق املستوى األمثل ألداء منظمة الصحة العاملية :البلدان
محور عمل املنظمة

ش م/ل إ7/11

( 4ها)

املشاركة مع القطاع الخاص للن و بالتغطية الصحية الشاملة
َ
ترشيح إحدى الدول األعضاء لعضوية م لس التنسيق املشت َرك
للبرنامج الخاص املعني بالبحوث والتدريب في م ال أمرا
َّ
املدارية
املناطق

ش م/ل إ1/11

بند جدول األعمال

،17:00-14:30جلسة عادية

( 4ة)

حماية الناس من آثار الطوارئ الصحية

ش م/ل إ5/65

( 5ها)

إعداد مسودة خطة العمل العاملية بشأن صحة الالجئين
واملهاجرين

ش م/ل إ58/11

( 5ج)

مسودة االستراتي ية العاملية الصادرة عن املنظمة بشأن الصحة
والبيئة وتغير املناخ

ش م/ل إ51/11

( 5د)

إعداد خارطة طريق بشأن إتاحة األدوية واللقاحات

ش م/ل إ55/11

( 5أ)

القرارات واملقررات اإلجرائية ات األهمية لإلقليم التي اعتمدت ا
جمعية الصحة العاملية في دورت ا الحادية والسبعين ،واملجلس
التنفيذي في دورتيه الثانية واألربعين بعد املائة والثالثة واألربعين
بعد املائة
َّ
مسودة جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة واألربعين
استعرا
بعد املائة للم لس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية

ش م/ل إ3/11

6

( 5ة)

بالتغطية الصحية الشاملة

ش م/ل إ3/11
ش م/ل إ1/11

2

ش م/ل إ53/11

ش م/ل إ - 3/11امللحق 1

 .8تقرير االجتماعات
االثنين 15 ،تشرين األول/أكتوبر 2018
الجلسة االفتتاحية
االفتتاح الرسمي للدورة
ُعق َدت الجلسة االفتاتاحية للدورة الخامسة والستين للجنة اإلقليمية لشرق املتوسط يوم االثنين املوافق
 15تشرين األول/أكتوبر  2018في قاعة الصداقة ،بالخرطوم ،السودان .وقد افتتح الدورة معالي
الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ،وزير الصحة ُ
العماني ونائب رئيس الدورة الرابعة والستين للجنة
اإلقليمية ،بالنيابة عن رئيسة الدورة املنقضية واليت ا الدكتورة سائرة أفضل تارار ،الوزيرة االتحادية
السابقة للخدمات الصحية الوطنية واللوائح والتنسيق في باكستان .وشكر الدكتور السعيدي فخامة رئيس
جمهورية السودان والشعب السوداني على كرم الضيافة وحسن التنظيم في استضافة اللجنة اإلقليمية،
وامتدح ما يتمتع به السودان من تاريخ ني وثقافة ثرية.
بيان مفوضية االتحاد األفريقي
لفتت سعادة الدكتورة أميرة الفاضل ،مفوضة الشؤون االجتماعية بمفوضية االتحاد األفريقي ،االنتبا
إلى الدور الذي تضطلع به املفوضية في دعم البلدان لتنفيذ السياسة الصحية العاملية ،بما في لك خطة
عدد من املشروعات التعاونية املهمة مع منظمة الصحة
التنمية املستدامة لعام  .2030وأشارت إلى ٍ
ُ
العاملية ،واملراكز األفريقية ملكافحة األمرا والوقاية من ا التي افتتحت في عام  ،2016والوكالة األفريقية
قرر إطالقها في عام  ،2019كما َّ
لألدوية ال ُام َّ
رحبت بفرص تعزيز أواصر التعاون.
كلمة املدير اإلقليمي
ً
ً
ً
ً
عر الدكتور أحمد بن سالم املنظري ،في كلمته االفتتاحية األولى باعتبار مديرا إقليميا ،رؤية جديدة
للرعاية الصحية في إقليم شرق املتوسط :الصحة للجميع وبالجميع .وقال إن على الجميع املشاركة بوصفهم
عناصر فاعلة في إحداث التغيير ،ألن ُّ
تمتع جميع األفراد في اإلقليم بالصحة لن يتأتى إال من خالل العمل
معا .و كر أن املنظمة ماضية ،في إطار برنام ها للتحول ،في تحسين طرق عملها واالستفادة املثلى من
ً
نما جها التشغيلية .وأطلع الحاضرين على اعتقاد الراسخ بأن شعوة اإلقليم هي أعظم ّ
مقوماته ،مشيرا
اث في م ال العلم واإلبداع ،ما يساعد في إي اد
إلى ضرورة االستفادة مما تتمتع به هذ الشعوة من تر ٍ
َّ
حلو ٍل مبتكرة لتحسين الصحة العامة .وأضاف أن الشباة هم قادة املستقبل في م ال الصحة ،وشدد
على الحاجة إلى تسخير طاقت م وحماسهم ومعرفت م بعالم اليوم الذي تسود التكنولوجيا الرقمية ملجا ة
ً
ّ
أيضاَّ .
ونو بضرورة إتاحة
التحديات التي تواجهنا ،ليس هذا فحسب ،بل وال تنام الفرص السانحة
الخدمات الصحية إلى املجتمعات املحلية ،بما يضمن تلبية االحتياجات الصحية للجميع .وقال إنه على
ُ ّ
ّ
التحديات الهائلة التي تفرضها حاالت الطوارئ والعواقب الوخيمة التي تخلفها ،فإن شعوة
الر م من
َّ
بقدر أكبر من األولوية.
اإلقليم قادرة على الصمود .وتعهد الدكتور املنظري بأن تحظى
املشاركة املجتمعية ً ٍ
ّ
وفي ختام كلمته ،قال املدير اإلقليمي إن موقعه ُي ّ
ّ
ُ
ُ
حتم عليه أن يحفز وييسر عملية لتبادل األفكار ،لكن ا
ُُ ً
الدول األعضاء فقط هي من تستطيع ال ُامض ي قدما في تنفيذ رؤية الصحة للجميع وبالجميع ،وتعزيز
مساهمة اإلقليم لتحقيق ايات "املليارات الثالثة" التي ينشدها برنامج العمل العام الثالث عشر للمنظمة.
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كلمة املدير العام ملنظمة الصحة العاملية
أشار الدكتور تيدروس أدهانوم يبرييسوس ،املدير العام ملنظمة الصحة العاملية إلى اإلن ازات املهمة التي
ً
تحققت في العام املاض ي ،ال سيما اعتماد برنامج العمل العام الثالث عشر ،فضال عن إجراء إصالح شامل
لعمل املنظمة الخاص بحاالت الطوارئ وإطالق مشروع ُّ
تحو ّلي لزيادة مرونة املنظمة .وقال إن ايات
"املليارات الثالثة" التي َّ
تعهدت ا البلدان في برنامج العمل العام الثالث عشر ليست جديدة .و كر أ ،ا
ليست سوى ما تحتاج البلدان إلى تحقيقه بحلول عام  2023لكي تظل على املسار الصحيح نحو تحقيق
ً ُ
أهداف التنمية املستدامة .وأفاد بأن اإلقليم يضم ما يقرة من نصف النازحين داخليا وثلثي الالجئين في
العالم أجمعَّ ،
وتوجه بالشكر إلى البلدان التي فتحت حدودها أمام الباحثين عن مال آمن من الفوض ى
ُّ
ُّ
دفاعي حيوي ضد األثر املترتب على حاالت
والدمار .ومض ى يقول إن التغطية الصحية الشاملة خط
ُ ُ
ً
الطوارئ .و كر أن االلتزام السياس ي بالتغطية الصحية الشاملة ،مدعوما باالستثمار في نظم صحية أقوى،
أمر ال نى عنه الستقرار اإلقليم وأمنه وازدهار على املدى البعيد .وشدد على َّ
ٌ
أن هدف التغطية الصحية
َّ
ّ
ُ
ُّ
الشاملة ال يمكن أن يتحقق إال ب عل البلدان محور عمل املنظمة .وقال إن مشروع التحول يغير أسلوة
ّ
عمل املنظمة للتأكد من أن َّ
كل ما تقوم به املنظمة ُيركز على تحقيق نتائج في البلدان .و كر أن الهدف من
ً
تعزيز املكاتب ُ
القطرية هو التأكد من أن املنظمة أكثر فاعلية في ترجمة االلتزام السياس ي على الصعيد
العاملي إلى نتائج ملموسة على أر الواقع.
كلمة ترحيبية من حكومة السودان
َّ
سلط معالي السيد محمد أبو زيد مصطفى ،وزير الصحة االتحادي ،الضوء على أهمية هذ الدورة في
ُ ّ
سياق الذكرى األربعين إلعالن أملا-آتا .وقال إن بالد تركز جهودها في الوقت الحالي على م الي التغطية
ُ ُ
َّ
النظم الصحية .وأكد معاليه أهمية حشد االلتزام السياس ي بالتغطية الصحية
الصحية الشاملة وتعزيز
َّ
الشاملة على أرفع املستويات .وفي ختام كلمته ،حث معالي الوزير البلدان على االستفادة من الفرص
السانحة لتعزيز التعاون اإلقليمي وتبادل الخبرات ،واالستثمار في بناء القدرات ،خاصة قدرات القيادات
الصحية.
بند جدول األعمال

الجلسات العادية
الرئيس :معالي الدكتور أحمد السعيدي (عمان)

1

انتخبت اللجنة اإلقليمية هيئة مكتب ا على النحو التالي:
الرئيس :معالي األستا محمد أبو زيد مصطفى (السودان)
نائب الرئيس :معالي الدكتورة فوزية أبيكار نور (الصومال)
نائب الرئيس :معالي الدكتورة فائقة الصالح (البحرين)
ً
وبناء على اقتاراح رئيس الدورةَّ ،
قررت اللجنة اإلقليمية تشكيل لجنة الصيا ة من األعضاء التالية
أسماؤهم:
ي
والدكتور
والدكتور
محسن أسدي
محمد جبر حويل (العراق)،
الدكتورة مريم الهاجر (البحرين)،
الري (جمهورية إيران اإلسالمية) ،والدكتور بدر الدين الن ار (ليبيا).
 األمانة :الدكتور ظفار هللا ميرزا ،والدكتور أزموس همريتش ،والدكتور أراش راشيديان،
والدكتور ميشيل تيرين ،والسيد حاتم الخضري ،والسيد توبياس بويد.
 وقد أقرت اللجنة اإلقليمية جدول األعمال املؤقت والجدول الزمني اليومي املؤقت.
الرئيسان :معالي األستا محمد أبو زيد مصطفى ومعالي الدكتورة فوزية أبيكار نور (الصومال)
4
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التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لسنة  ،2017والتقارير املرحلية ،وخارطة الطريق لعمل منظمة
الصحة العاملية في اإلقليم
َ
تقرير حول أعمال منظمة الصحة العاملية في إقليم شرق
َع َر املدير اإلقليمي على اللجنة اإلقليمية
َ
َّ
املتوسط خالل عام َ 2017ومطلع عام  .2018وركز على تنفيذ االستراتي ية العاملية الجديدة
للمنظمة ،وبرنامج العمل العام الثالث عشر ،في ضوء الرؤية اإلقليمية الجديدة "الصحة للجميع
ً
ُ
وبالجميع" .و كر أن برنامج العمل العام الثالث عشر يتطلب من املنظمة أن تحدث تحوال في نمو ج
ً
عملها من أجل تعظيم ما تتركه من أثر على املستوى ُ
القطري ،وقال إن املكتب اإلقليمي ُي ري حاليا
استعراضات ملا يقوم به من وظائف في كل بلد دف تلبية االحتياجات املحلية على أحسن وجه،
واالستفادة من نقاط القوة املحلية .وتناول التحديات واألولويات املرتبطة بتحقيق كل أولوية من
األولويات االستراتي ية للوصول إلى "املليارات الثالثة" التي وضعها برنامج العمل العام الثالث عشر،
ً
ُمشيرا إلى أنه من املمكن إحداث تحسينات جذرية ر م كثرة التحديات .وفيما يتعلق بالتغطية الصحية
َّ
َ
الضوء على ضرورة إيالء األولوية للمشاركة املجتمعية ،وإدماج الفئات
الشاملة ،سلط املدير اإلقليمي
الضعيفة ،والرعاية الصحية األولية ،والجودة واملأمونية في م ال الرعاية الصحية ،والتنسيق الفعال
مع القطاع الخاصَّ .
وأقر بما يشهد اإلقليم من نطاق ير مسبوق من حاالت الطوارئ وأثرها املدمر
على الصحة العامة ،وقال إنه ر م االست ابة الرائعة للمنظمة وشركائ ا ،يلزم بذل جهود أكبر لحماية
العاملين الصحيين ،وتحسين التأهب ،وزيادة قدرة النظم الصحية على الصمود" ،وإعادة البناء على
نحو أفضل مما كان" ،وتعزيز الصلة بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم .ولفت االنتبا إلى عودة
ظهور أمرا سارية كنا قد أحكمنا مكافحت ا بسبب النزاعات واألزمات التي يشهدها اإلقليم ،و كر
َ
الضوء على ضرورة مواصلة
ير السارية تمثل ثلثي جميع الوفيات في اإلقليم .وألقى
أن األمرا
العمل عبر القطاعات املتعددة عند التصدي لذلك ،وتعهد بأن تعمل املنظمة في شراكة وثيقة مع
البلدان لتحقيق لك.
وقام ممثلون عن أعضاء اللجنة التاليين بتقديم مداخالت (وهم بالترتيب) :اإلمارات العربية املتحدة،
وباكستان ،وتونس ،وجمهورية إيران اإلسالمية ،والجمهورية العربية السورية ،وجيبوتي ،والسودان،
والعراق ،وفلسطين ،وقطر ،وليبيا ،واملغرة.
وقال املدير العام إنه يتطلع إلى مناقشات اللجنة اإلقليميةَّ ،
وشدد على أهمية التغطية الصحية

الشاملة.
ُ
َّ
وتوجه املدير اإلقليمي بالشكر إلى املمثلين على مساهمات م التي ستضعها األمانة في االعتبار .و كر أنه
ال نى عن مواجهة النقص الحاصل في أعداد أطباء األسرة في اإلقليم لتحقيق التغطية الصحية
الشاملة ،وأفاد بأن املنظمة تستعر في الوقت الحالي برنام ها الخاص بالطوارئ واملركز اإلقليمي
لصحة البيئةَّ ،
ورحب بأي تعليقات من البلدان .ومض ى يقول إن الهجمات التي تتعر لها مرافق
ً
الرعاية الصحية والعاملين في ا ير مقبولة ،وإن املنظمة ستعقد اجتماعا للتركيز على هذا األمر املثير
للقلق.
7

تقرير االجتماع الثالث للجنة الفرعية املعنية بالبرامج املنبثقة عن اللجنة اإلقليمية
ُ
َ
لتقرير
عر رئيس اللجنة الفرعية للبرامج املنبثقة عن اللجنة اإلقليمية (جمهورية إيران اإلسالمية) ا
ً
ً
الثالث للجنة الفرعية للبرامج ،التي اجتمعت يومي  2و 3نيسان/أبريل  .2018كما عر تقريرا شفهيا
ً
موجزا عن االجتماع الرابع للجنة الفرعية للبرامج الذي ُعقد في  14تشرين األول/أكتوبر .2018
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توزيع الجوائز :جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة وبعثت ا الدراسية ،وجائزة دولة الكويت
ملكافحة السرطان واألمرا القلبية الوعائية والسكري في إقليم شرق املتوسط ،وجائزة البحوث في
م ال متالزمة داون
حلقة نقاش
أدارها :الدكتور ظفار ميرزا ،مدير تطوير النظم الصحية ،منظمة الصحة العاملية/املكتب اإلقليمي
لشرق املتوسط
ُعقدت حلقة نقاش حول موضوع الرعاية الصحية األولية في سياق الذكرى السنوية األربعين إلعالن
أملا-آتا .وشاركت في حلقة النقاش الدكتورة فوزية أبيكار نور (الصومال) ،والدكتور مايكل كيد
(أستراليا) ،والدكتور محمد آساي (جمهورية إيران اإلسالمية) ،والدكتور عمر سليمان ُ
(عمان).
وناقشت الحلقة الت ارة والدروس املستفادة في اإلقليم فيما يتعلق بالرعاية الصحية األولية

بند جدول األعمال جلسة عادية

9

الرئيس :معالي الدكتورة فوزية أبيكار نور (الصومال)
ّ
مكان وموعد عقد الدورات املقبلة للجنة اإلقليمية
َّ
قررت اللجنة اإلقليمية عقد دورت ا السادسة والستين في طهران ،جمهورية إيران اإلسالمية ،في الفترة
من  14إلى  17تشرين األول/أكتوبر .2019
ُ َ
املقترحات اإلقليمية لترشيحات أعضاء املكتب املنتخبين للدورة الثانية والسبعين لجمعية الصحة
العاملية وأعضاء املجلس التنفيذي
َ
َّ
كر مدير إدارة البرامج باإلنابة اللجنة بما اعتمدته اللجنة اإلقليمية في دورت ا الثالثة والستين
ُ
َ
(ش م/ل إ /63ق– )6من إجراءات لترشيح أعضاء املجلس التنفيذي وأعضاء املكتب املنتخبين
لجمعية الصحة العاملية .وعر املقترحات اإلقليمية للمناصب االنتخابية للدورة الثانية والسبعين
لجمعية الصحة العاملية ،وألعضاء املجلس التنفيذي ُ
الجدد
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 .3اجتماعات أخرى
الثالثاء  16تشرين األول/أكتوبر 2018
13:00

نهج إدماج الصحة في جميع السياسات لتعزيز صحة السكان :الخبرات حتى
ُ ً
تاريخه ُ
وس ُبل ال ُامض ي ق ُدما (اجتماع تنظمه الحكومة املضيفة) (اجتماع

17:00

اإلصدار الجديد للمعجم الطبي َّ
املوحد ( 2018اجتماع جانبي)

املكان :قاعة أملاس ،1
قاعة اجتماعات B
(الطابق تحت األرض ي)

17:00

آخر املست دات بشأن دعم التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع

املكان :قاعة أملاس ،2
قاعة اجتماعات C
(الطابق تحت األرض ي)

18:00

تعزيز التيقظ الدوائي في إقليم شرق املتوسط (اجتماع جانبي)

املكان :قاعة أملاس ،1
قاعة اجتماعات B
(الطابق تحت األرض ي)

19:00

االجتماع اليومي للجنة الصيا ة

املكان :قاعة أملاس ،8
قاعة اجتماعات C
(الطابق تحت األرض ي)

20:00

مأدبة عشاء في ضيافة الدكتور أحمد بن سالم املنظري ،مدير منظمة
الصحة العاملية إلقليم شرق املتوسط

قاعة النيل لالجتماعات

قاعة النيل لالجتماعات

جانبي)

(اجتماع جانبي)

ً
صورة جماعية لرؤساء الوفود ُ(يعلن موعدها الحقا)
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