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جنة الفرعية تقرير االجتماع 
ّ
 الثالث لل

نبثقة عن اللجنة اإلقليمية للبرامج
ُ
 امل

 افتتاح االجتماع

جنة اإلقليمية لشرق املتوسط اجتماعها الثالث يوم َعَ  .1
ّ
ْي قدت اللجنة الفرعية للبرامج املنبثقة عن الل

بمقر املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط في القاهرة، مصر.  2018نيسان/أبريل  3و 2
نِشئت اللجنة الفرعية للبرامج استجابة للقرار ش م/ل إ

ُ
 .2016)) 6-/ق63َوأ

 أعضاء )ومراقبين( في اللجنة الفرعيةبصفتهم وحضر االجتماع خبراء رشحتهم الدول األعضاء للعمل  .2
د جدول األعمال وقائمة املشاركين في رَِللبرامج ملدة سنتين، وموظفون من منظمة الصحة العاملية. ويَ 

 على التوالي. 2و 1امللحقين 

 .1وانتخبت اللجنة الفرعية للبرامج أعضاء املكتب التالية أسماؤهم ملدة سنة واحدة .3

  اإلسالمية(الدكتور محسن أسدي الري )جمهورية إيران َ:رئيس اللجنة
 الدكتورة ماجدة القطان )الكويت( َنائب الرئيس:
  الدكتور بدر الدين النجار )ليبيا(ََمقرر اللجنة:

اصاتها، وعضويتها، وُعِرضت ملحة عامة عن اللجنة الفرعية للبرامج تناولت إنشاءها، واختص .4
 تال ذلك ملخص حول االجتماعين السابقين، وبيان ألغراض االجتماع الثالث. واجتماعاتها. 

 2019-2023مسودة برنامج العمل العام الثالث عشر 

ُعِرضت على اللجنة الفرعية الخطوط العريضة ملسودة برنامج العمل العام الثالث عشر التي أقرها  .5
، والتي من املزمع أن تناقشها الدورة الحادية والسبعون 2018املجلس التنفيذي في كانون الثاني/يناير 

 الضوء على الروابط بين برنامج العمل 2018لجمعية الصحة العاملية )أيار/مايو 
ً
ط العرض أيضا

َّ
(. وسل

 . 2017-2021العام الثالث عشر وخارطة الطريق لعمل منظمة الصحة العاملية في إقليم شرق املتوسط 

تيح الفترة االنتقالية 2019العام الثالث عشر حيز التنفيذ في  وسيدخل برنامج العمل .6
ُ
، وعليه ت

الفرصة لتنسيق الدعم الذي تقدمه األمانة للدول األعضاء من أجل تنفيذ برنامج العمل العام الثالث 
 تحقيق أهداف التنمية املستدامة.التحرُّك صوب  عشر داخل اإلقليم، ومن ثمََّ

                                                      
 .1تنقيح  63/8َش م/ل إانظر  1

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250431/RC_technical_papers_2016_8_19039_AR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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مان مراعاة حيث أكدوا أهمية ض ،نامج العمل العام الثالث عشروناقش املشاركون مسودة بَر .7
وشجعوا األمانة على مواصلة جهودها ألولويات الوطنية، عند التنفيذ. ما اسيَََّالسياق اإلقليمي، وال

 بما يتماش ى لتنسيق العمل الجاري 
ً
مع النهج العالمي، وأبرزوا أهمية أن تكون الدول األعضاء أكثر استباقا

 التحديات الصحية التي تواجهها.التعبير عن احتياجاتها َوفي 

ّصص الدورة الخامسة والستون للجنة اإلقليمية ملناقشة ُسُبل تنفيذ  .8
 
خ

ُ
واتفق املشاركون على أن ت

اإلقليم )الدول األعضاء واألمانة( برنامج العمل العام الثالث عشر، وبالتالي خطة التنمية املستدامة لعام 
َ . وفي ذات2030

ُ
رحت أربع ورقات تقنية، ثالث منها تتناول ثالث أولويات استراتيجية )التغطية السياق، اقت

الصحية الشاملة، والطوارئ الصحية، وتعزيز الصحة(، فيما تدور الورقة الرابعة حول "تحقيق املستوى 
 ظمة: البلدان محور عمل املنظمة".األمثل ألداء املن

ق مع الدول األعضاء على خطة عمل محددة لإلقليم بغية تنفيذ ويهدف النهج املقترح إلى االتفا .9
ي تحقيق غاية برنامج العمل العام الثالث عشر واملساهمة مع سائر أقاليم املنظمة ومقرها الرئيس ي ف

وملا كان تحقيق هذه الغاية مسؤولية مشتركة بين األمانة والدول األعضاء، فإن االتفاق  املليارات الثالثة.
ه أن يوضح األدوار ج املتبع على املستوى اإلقليمي في مرحلة مبكرة من التنفيذ من شأنعلى النه

 واملسؤوليات.

ومع وضع هذا في االعتبار، تتناول كل ورقة من الورقات ُسُبل تحقيق الغاية املقابلة لها باتباع نهج  .11
 
ً
َشامل عبر مجاالت العمل املختلفة. وسوف تعمل البرامج املتعددة معا

ً
 لصياغة الورقات التقنية، ثم الحقا

وسيكفل هذا النهج توجيه ما تقدمه األمانة من دعم للدول األعضاء إلى وص ى بها. ُمَـلتنفيذ اإلجراءات ال
 إلى امليزة النسبية التي تتمتع بها املنظمة، 

ً
املجاالت التي تحتاج إليه أكثر من غيرها، وذلك استنادا

 والسياق اإلقليمي.ول األعضاء، واحتياجات الد

 لي للدورة الخامسة والستين للجنة اإلقليمية لشرق املتوسطاملخطط األو  

اللجنة الفرعية للبرامج الخطوط العريضة لجدول أعمال الدورة الخامسة والستين  علىُعِرضت  .11
لع املشاركون 

َّ
َ ةقائم علىللجنة اإلقليمية. واط

ً
عن  باملواضيع املقترحة ملختلف بنود جدول األعمال، فضال

مقترحات موجزة لكل موضوع. واستمع أعضاء اللجنة الفرعية إلى عروض موجزة للمقترحات. وأعقب 
 ذلك مناقشة مستفيضة مع األمانة واملوظفين املعنيين حسب الضرورة. 

ت التقنية السابقة على اللجنة اإلقليمية؛ واندرجت املقترحات تحت ثالثة مجاالت عامة: أ( االجتماعا .12
 ب( الورقات التقنية للجنة اإلقليمية؛ ج( األحداث الجانبية. 

املواضيع املزمع طرحها على بساط  علىوبعد دراسة متأنية، اتفق أعضاء اللجنة الفرعية للبرامج  .13
َ
 
 . 3لحق د املواضيع املتفق عليها في املرَِالنقاش في كل مجال من هذه املجاالت. وت
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 مسائل أخرى 

 إلى توصية االجتماع األول للجنة الفرعية للبرامج، وَُ .14
ً
ت الدعوة إلى خمسة بلدان )بلد واحد استنادا ه  ّجِ

َ لحضور االجتماع بصفة  2ن اثنين من كّلٍّ من املجموعتين الثانية والثالثة(يَْمن املجموعة األولى وبلد 
 لتناوب العام في السنة التالية.والهدف هو ضمان االستمرارية وان )حضر كلٌّ من األردن وُعمان(. مراقبي

،  11واقترح أعضاء اللجنة الفرعية للبرامج زيادة عدد أعضاء اللجنة الفرعية كي تمثل  .15
ً
دولة عضوا

أربعة بلدان من بين بلدان املجموعة الثانية، ومثلها من بلدان املجموعة الثالثة، وثالثة بلدان من بين 
بلدان املجموعة األولى. ومن املقرر أن ُيطر ح هذا املقترح على اللجنة اإلقليمية للنظر فيه في دورتها 

 (.2018الخامسة والستين )تشرين األول/أكتوبر 

ه الدعوة إلى الدولة العضو التي تستضيف اللجنة  واقترح .16 وجَّ
ُ
 أن ت

ً
أعضاء اللجنة الفرعية أيضا

ة بالبرامج بصفة مراقب.اإلقليمية لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية ا  ملعنيَّ

تشرين األول/أكتوبر 15ووافقت اللجنة الفرعية على عقد اجتماعها الرابع في الخرطوم بالسودان في  .17
ورة الخامسة والستين للجنة اإلقليمية لشرق املتوسط. ويمكن اتخاذ الترتيبات الالزمة قبيل الد 2118

 لعقد اجتماعات إضافية إذا لزم األمر. 

 اختتام االجتماع

ه رئيس اللجنة الشكر إلى أعضاء اللجنة الفرعية للبرامج على اهتمامهم وإسهاماتهم  .18 بعد أن وجَّ
  دعمه، أعلن الرئيس اختتام االجتماع.مة، وإلى املكتب اإلقليمي على القيَّ

                                                      
املجموعة الثانية: البحرين، العراق، الكويت، ُعمان، قطر، اململكة العربية السعودية، اإلمارات العربية املتحدة، اليمن.  .ولى: مصر، ليبيا، املغرب، تونساملجموعة اأَل 2

َجمهورية العربية السورية.املجموعة الثالثة: أفغانستان، جيبوتي، جمهورية إيران اإلسالمية، األردن، لبنان، باكستان، الصومال، السودان، ال
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 جدول األعمال. 1 امللحق

 الجلسة االفتتاحية .1

 اعتماد البرنامج املؤقت .2

 ملحة عامة عن اللجنة الفرعية للبرامج املنبثقة عن اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط .3

انتخاب هيئة مكتب اللجنة الفرعية للبرامج املنبثقة عن اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط  .4
 (2019نيسان/أبريل  - 2018)نيسان/أبريل 

 دة برنامج العمل العام الثالث عشرملحة عامة عن مسوَّ .5

السابقة لي للدورة الخامسة والستين للجنة اإلقليمية، بما في ذلك مقترحات االجتماعات املخطط األوََّ .6
 على اللجنة اإلقليمية، والورقات التقنية، واألحداث الجانبية

ن اللجنة اإلقليمية لشرق الخطوات التالية والتوصيات بشأن عمل اللجنة الفرعية للبرامج املنبثقة ع .7
 املتوسط

 الجلسة الختاميةَ .8
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 قائمة املشاركين .2 امللحق

 أعضاء اللجنة الفرعية للبرامج واملراقبون 

 3الدكتور وحيد مجروح َََ أفغانستان

 الدكتورة مريم إبراهيم الهاجرَيََََالبحرين 

َََََ جيبوتي
ً
ح أحدا ِ

ّ
 لم ترش

 الدكتورة سعاد عبد املجيدََََمصر 

 3الدكتور محمد جابرََََالعراق

4الدكتور محسن أسدي الرَيَجمهورية إيران اإلسالمية
 

الدكتورة ماجدة القطانََََالكويت
 

 الدكتور بدر الدين النجارَََََليبيا 

 الدكتور هيثم الدويرَيَََ َاألردن 

َالدكتور أحمد املنظري ََََ ُعمان

 أمانة املنظمة 

 ي باإلنابة ومدير إدارة البرامجاملدير اإلقليمََالدكتور جواد املحجور 

 مدير املركز اإلقليمي لصحة البيئةََالدكتور باسل اليوسفي

 مدير إدارة الوقاية من األمراض السارية ومكافحتها باإلنابةََعطاالدكتورة هدى 

 مديرة إدارة ِحْفظ الصحة وتعزيزهاَََالدكتورة مها العدوي َ

 مدير الشؤون اإلدارية واملاليةَ َالسيد حاتم الخضري 

 مدير إدارة تطوير النظم الصحيةََالدكتور ظفار هللا ميرزا 

نات والبحوثمدير ََشيديان رش َرآالدكتور   إدارة املعلومات والبّيِ

 بالنيابة عن مدير إدارة األمراض غير السارية والصحة النفسيةََالدكتور أيوب الجوالدة 

 مدير برنامج استئصال شلل األطفال والدعم في حاالت الطوارَئََالسيد كريستوفر ماهر 

 للطوارَئبالنيابة عن مدير البرنامج اإلقليمي ََالدكتور مامنور مالك 

َمديرة الدعم الُقَََالدكتورة ريانة بوحقة 
ْ
 رَيط

 محررة، التحرير والنشر ودعم املوقع اإللكتروني ََالسيدة كاثرين فوستر 

 مسؤولة تقنية، مكتب مدير إدارة البرامجََالدكتورة عال شديد 

 مساعدة إدارية أولى، مكتب املدير اإلقليميََالسيدة هالة الشاذلي 

 مساعدة إدارية، مكتب املدير اإلقليميَ َنة السيدة سماح عفا

 َمساعدة فريق، مكتب املدير اإلقليميَََالسيدة رنا النجار 

                                                      
3
 .يع الحضور()لم يستط 
WebExَ عبر 4
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 3امللحق 
ّ
 جنة اإلقليمية. قائمة باملوضوعات املتفق عليها للدورة الخامسة والستين لل

 مالحظات العنوان املقترح الوحدة املسؤولة

 الورقات التقنية 

ّينات البحوث إدارة املعلومات  والب 
 وإدارة تطوير النظم الصحية

  النهوض بالتغطية الصحية الشاملة

برنامج منظمة الصحة العاملية 
للطوارئ وإدارة مكافحة األمراض 

 السارية

  حماية السكان من آثار الطوارئ الصحية

حفظ الصحة وتعزيزها واألمراض 
 غير السارية والصحة النفسية 

  والعافيةتعزيز الصحة 

إدارة الشؤون املالية واإلدارية 
َوالدعم الُقَ

ْ
 رَيط

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

املشاركة مع القطاع الخاص في إقليم شرق املتوسط للنهوض بالتغطية الصحية  تطوير النظم الصحية
 الشاملة

 

 السابقة على اللجنة اإلقليميةاالجتماعات التقنية 

نات والبحوث    تحسين جودة إحصاءات الوفيات ونطاق تغطيتها في إقليم شرق املتوسط املعلومات والبّيِ

من أجل تحسين صحة األمهات وحديثي لعمليات القيصرية خدام األمثل لاالست حفظ الصحة وتعزيزها
 قليماإلفي الوالدة في 

 

  استراتيجي لقطاع املستشفيات في إقليم شرق املتوسطإطار وضع  تطوير النظم الصحية

بناء نظم صحية قادرة على الصمود في إقليم شرق املتوسط في إطار الربط بين  تطوير النظم الصحية
 العمل اإلنساني والتنمية 

 

  2131-2117اقل وضع خطة عمل إقليمية لتنفيذ االستجابة العاملية ملكافحة النَو مكافحة األمراض السارية

األمراض غير السارية والصحة 
 النفسية

مجموعة املواد التدريبية الخاصة بترصد األمراض غير السارية لتطبيق إطار 
 املنظمة لألمراض غير السارية 

 

 حلقة النقاش واألحداث الجانبية

  تعزيز التيقظ الدوائي في إقليم شرق املتوسط تطوير النظم الصحية

  إطالق أطلس تمويل الصحة في إقليم شرق املتوسط الصحية تطوير النظم

نات والبحوث د  املعلومات والبّيِ   2018اإلصدار الجديد للمعجم الطبي املوحَّ

نات والبحوث   الحصول على املعلومات الصحية وموارد املعرفةفرص تحسين  املعلومات والبّيِ

  الصندوق العالمياجتماع جانبي بشأن  مكافحة األمراض السارية

  اجتماع جانبي للتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع مكافحة األمراض السارية

 حلقة نقاش أتا بشأن الرعاية الصحية األولية-الذكرى األربعين إلعالن أملا تطوير النظم الصحية

 


