
 

 
 

 
DECISIONS 

 2018تشرين األول/أكتوبر  اللجنة اإلقليمية

 لشرق املتوسط

 الستون و  الخامسةالدورة 

 انتخاب هيئة املكتب (1املقرر اإلجرائي )

 انتخبت اللجنة اإلقليمية هيئة مكتبها على النحو التالي:

 (السودان) معالي األستاذ محمد أبو زيد مصطفى : الرئيس

 (الصومال) معالي الدكتورة فوزية أبيكار نور  : لرئيسانائب 

 (البحرين) فائقة الصالحسيدة معالي ال  : نائب الرئيس

 
 
 إلى النظام الداخلي لل

ً
رت اللجنة تشكيل لجنة الصياغة من األعضاء التالية واستنادا جنة اإلقليمية، قرَّ

 أسماؤهم:

يل )العراق(، والدكتور محسن أسدي الري الدكتورة مريم الهاجري )البحرين(، والدكتور محمد جبر حو 

 )جمهورية إيران اإلسالمية(، والدكتور بدر الدين النجار )ليبيا(.

شيديان، والدكتور ميشيل رش ر آالدكتور أزموس همريتش، والدكتور ر هللا ميرزا، و االدكتور ظفومن األمانة: 

 .بويد تيرين، والسيد حاتم الخضري، والسيد توبياس

 إقرار جدول األعمال (2ائي )املقرر اإلجر 

 .الستينو  الخامسةأقرَّت اللجنة اإلقليمية جدول أعمال دورتها 

جنة اإلقليمية (3)املقرر اإلجرائي 
ّ
 مكان وموعد عقد الدورات املقبلة لل

 حتى 14من الفترة في  جمهورية إيران اإلسالمية، طهرانوالستين في  السادسةقررت اللجنة اإلقليمية عقد دورتها 

 .2019تشرين األول/أكتوبر  17

 التحقق من وثائق التفويض (4) املقرر اإلجرائي

جنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، اجتمعت هيئة مكتب اللجنة 
 
 للنظام الداخلي لل

ً
وفقا

ين حضروا الدورة تشرين األول/أكتوبر، وراجعت وثائق التفويض التي قدمها األعضاء الذ 16اإلقليمية مساء يوم 

 بأن جميع األعضاء الذين حضروا اجتماع اللجنة 
ً
الخامسة والستين للجنة اإلقليمية. وأحاطت هيئة املكتب علما

 ل
ً
 للجنة اإلقليمية.مكرر من النظام الداخلي  3لمادة اإلقليمية قد قدموا وثائق التفويض وفقا
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منح جائزة دولة الكويت ملكافحة السرطان، واألمراض القلبية الوعائية،  (5)املقرر اإلجرائي 

ري في إقليم شرق املتوسط
َّ
 والسك

ري في إقليم 
 
رت اللجنة اإلقليمية منح جائزة دولة الكويت ملكافحة السرطان واألمراض القلبية الوعائية والسك قرَّ

لعربية السعودية( في مجال مكافحة السرطان، شرق املتوسط، إلى كل من الدكتورة سمر الحمود )اململكة ا

ري، والدكتورة عبلة محيو 
 
والدكتور علي رضا إستغاماتي )جمهورية إيران اإلسالمية( في مجال مكافحة السك

السباعي )لبنان( في مجال مكافحة األمراض القلبية الوعائية، وذلك بناًء على توصية لجنة مؤسسة جائزة دولة 

مَنح الجائزة الكويت ملكافحة الس
ُ
ري في إقليم شرق املتوسط. وسوف ت

 
رطان واألمراض القلبية الوعائية والسك

 
 
 .2019جنة اإلقليمية املقرر انعقادها في عام للفائزين بها في الدورة السادسة والستين لل

ترشيح إحدى الدول األعضاء لعضوية مجلس التنسيق املشترك للبرنامج    (6)املقرر اإلجرائي 

 املعني بالبحوث والتدريب في مجال أمراض املناطق املدارية الخاص

اعتمدت اللجنة اإلقليمية ترشيح مصر لعضوية مجلس التنسيق املشترك للبرنامج الخاص املعني بالبحوث 

 من 
ً
كانون  31حتى  2019كانون الثاني/يناير  1والتدريب في مجال أمراض املناطق املدارية ملدة أربع سنوات اعتبارا

 .2022ألول/ديسمبر ا


