
 

 اللجنة اإلقليميـة
 لشرق املتوسـط

 65/1ش م/ل إ 

  الدورة الخامسة والستون 
 2018تشرين األول/أكتوبر  18 – 15، الخرطوم، السودان

 

 
 جدول األعمال املؤقت املشروح

 للدورة الخامسة والستين للجنة اإلقليمية
ط ِّ

 لشْرق املتوس 
 
  (65/2ش م/ل إ من جدول األعمال، الوثيقة  2: )البند 2020-2021امليزانية البرمجية  .1

يطلب برنامج العمل العام الثالث عشر ملنظمة الصحة العاملية من املنظمة أن تجعل البلدان في صميم 
عملها لضمان تحقيق أكبر أثر ممكن. وتشرح هذه الوثيقة ما يتطلبه هذا النهج لوضع ميزانية برمجية 

حة عامة عن األولويات استراتيجية. كما تطرح إطار التخطيط، وتلخص عملية تحديد األولويات، مع عرض مل
 إلى املناقشات مع 

ً
 . عضا دول األأالاإلقليمية التي ستؤخذ في الُحسبان عند إعداد امليزانية البرمجية، استنادا

ة )البند 2017لسنة التقرير السنوي للمدير اإلقليمي  .2 من جدول األعمال،  3، بما في ذلك التقارير املرحلي 
 (65/3ش م/ل إ الوثيقة 

ع عام  2017يغطي التقرير السنوي للمدير اإلقليمي عام 
َ
م ضمن هذا البند من 2018وَمطل قدَّ

ُ
. وسوف ت

 :جدول األعمال، في شكل وثائق إعالمية، تقارير مرحلية تعِرض توضيحات عن املواضيع التالية

  (1أإعالمية/وثيقة 65)ب( من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ 3استئصال شلل األطفال )البند 

 حَرز من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة )البند
ُ
م امل )ج( من أ3أتوسيع نطاق طب األسرة: التقدُّ

 (  2/وثيقة إعالمية 65جدول األعمال، ش م/ل إ 
  ساِعدة )البند

ُ
َرص الوصول إلى التكنولوجيات امل

ُ
)د( من جدول األعمال، الوثيقة  3تحسين ف

 (3/وثيقة إعالمية 65إأم/لأش
  ة )هـ( من جدول األعمال، ش  3)البند  2016-2020اإلطار االستراتيجي لتعزيز خدمات املختبرات الِصحيَّ

 (4/وثيقة إعالمية 65م/ل إ 
  و( من جدول األعمال،  3)البند  2016-2025تنفيذ اإلطار االستراتيجي اإلقليمي ملأمونية الدم وتوافره(

 (5/وثيقة إعالمية 65ش م/ل إ 
  لاللتزامات الواردة في اتفاقية منظمة 

ً
االستراتيجية وخطة العمل اإلقليميتان ملكافحة التبغ تجسيدا

/وثيقة 65)ز( من جدول األعمال، ش م/ل إ  3الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )البند 
 (6إعالمية 

 م الذي أحرزته الدول األطراف في تنفيذ اللوائح الصحية ال (، بما في ذلك تقرير لجنة 2005دولية )التقدُّ
 (7/وثيقة إعالمية 65)ح( من جدول األعمال، ش م/ل إ  3التقييم اإلقليمية )البند 
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  ط( من جدول  3القضايا الصحية التي تواجه السكان املتضررين من الكوارث وحاالت الطوارئ )البند(
 (8/وثيقة إعالمية 65األعمال، ش م/ل إ 

 ( 65/4ش م/ل إ الوثيقة )أ( من جدول األعمال،  4النهوض بالتغطية الصحية الشاملة )البند  .3

عتبر هذه الورقة 
ُ
واحدة من أربع ورقات تتناول التحديات التي تواجه تنفيذ برنامج العمل العام التقنية ت

الثالث عشر في إقليم شرق املتوسط. وتركز الورقة على الغاية العاملية املتعلقة باستفادة مليار شخص آخر من 
للوفا  بحصتها . فما الذي يتعين على بلدان اإلقليم أن تقوم به 2023التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 

في تحقيق هذه الغاية؟ وتحلل الورقة التقدم الذي ُيحرزه اإلقليم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، 
أتاملساهمة املحتملة لإلقليم في بلوغ غاية املليار مع وتحدد التحديات والفجوات الكبيرة، كما تحسب  ن حسُّ

فذت توصيات 2023التغطية بالخدمات بحلول عام 
ُ
ى باتخاذ  إذا ن  إلى هذا التحليل، يوص َ

ً
املنظمة. واستنادا

 بعض اإلجرا ات األساسية ملساعدة البلدان على إحراز تقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

 (65/5ش م/ل إ الوثيقة )ب( من جدول األعمال،  4حماية الناس من آثار الطوارئ الصحية )البند  .4

تركز هذه الورقة التقنية على الغاية العاملية املتعلقة بضمان حماية مليار شخٍص آخر من الطوارئ الصحية 
. وتهدف إلى تقديم تقدير أولي عن األثر املحتمل لتحسين التأهب لحاالت 2023على نحو أفضل بحلول عام 

جري، في شباط/فبراير 
ُ
  23للمخاطر حدد  ، تقييم أ2018الطوارئ في إقليم شرق املتوسط. وأ

ً
 محتمال

ً
خطرا

 في الوقت الحالي و/أو قد يستلزم ذلك، باإلضافة إلى عدة عوامل تزيد إمكانية التعرض 
ً
 إقليميا

ً
يستلزم تدخال

 نحو تحقيق 
ً
للمخاطر، وبعض الفجوات والتحديات الكبيرة في التأهب لحاالت الطوارئ. وال يزال العمل مستمرا

ي أي خطٍر 2005وبة بموجب اللوائح الصحية الدولية )قدرات الصحة العامة املطل
ّ
 من أجل توق

ً
 كامال

ً
( تحقيقا

من أخطار الصحة العامة والكشف عنه بفاعلية ومن ثمَّ االستجابة له بسرعة. وتعرض هذه الورقة تقديرات 
عة من كل بلٍد في اإلقليم بحلول عام ـملستويات تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ال

َّ
ذت  2023ُمتوق ّفِ

ُ
في حال ن

هات االستراتيجية للمنظمة والتوصيات ال هة للبلدانـالتوجُّ  . ُموجَّ

 (65/6ش م/ل إ الوثيقة )ج( من جدول األعمال،  4تعزيز الصحة والعافية )البند  .5

هذه الورقة التقنية على الغاية العاملية املتعلقة بتمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية. تركز 
 يركز على تعزيز الصحة والعافية طيلة العمر من خالل إدراج الصحة في جميع السياسات. 

ً
 إقليميا

ً
وتعرض نهجا

ويحدد برنامج العمل العام الثالث عشر خمس منصات لدعم الناس في سبيل تحسين الصحة والعافية، وتركز 
في جميع مراحل الحياة، وتسريع العمل  هذه الورقة على ثالث منصات منها، أال وهي: تحسين رأس املال البشريأ

بشأن الوقاية من األمراض غير السارية وتعزيز الصحة النفسية، والتصدي لآلثار الصحية املترتبة على تغير 
أ ع مع الدول األعضا  لتعزيز صحة سكانها، ال املناخ. وعلى الرغم من أن املنظمة تعمل بالفعل وعلى نطاق موسَّ

ة. وتقترح الورقة أربعة أطر عمل جديدة لتوجيه الدول األعضا  نحو اتخاذ قرارات تزال هناك تحديات كبيرأ
 .استثمارات في هذا الشأنالقيام بمستنيرة بشأن تعزيز الصحة وأ

( من د) 4تحقيق املستوى األمثل ألداء منظمة الصحة العاملية: البلدان محور عمل املنظمة )البند  .6
 (65/7ش م/ل إ الوثيقة جدول األعمال، 

برنامج العمل العام الثالث عشر للمنظمة غايات عاملية طموحة في مجال الصحة العامة. ويجب على يضع 
ز عملها  ِ

ّ
 في طريقة عملها، ليرك

ً
حِدث تحوال

ُ
املنظمة، في إطار سعيها ملساعدة البلدان في بلوغ هذه الغايات، أن ت
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 أكبر على إحداث فرق ملموس ي
ً
نعكس مباشرة على صحة الناس، على الصعيد الُقطري. املعياري والتقني تركيزا

وتوضح هذه الورقة التقنية الُسُبل التي ينتهجها املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط من أجل التصدي لهذا 
 استعراض وظيفي في كل بلٍد للوقوف على القضايا ذات األولوية، وتحديد أفضل الطرق 

ً
ذ حاليا التحدي. وُينفَّ

مة من خاللها دعم الحكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين في التعامل مع تلك القضايا. التي يمكن للمنظ
د االستعراض املتعمق النموذج التشغيلي وتوزيع القوى العاملة واملهارات الالزمة لتحسين أثر عمل  وسُيحّدِ

 .منظمة الصحة العاملية حسبما يتناسب وسياقات البلدان كل على حدة

)هـ( من جدول األعمال،  4الخاص للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة )البند املشاركة مع القطاع  .7
 (65/8ل إ  ش م/الوثيقة 

أُيعرَّف القطاع الخاص بأنه ُمأ مو الخدمات الصحية الرسميون الهادفون إلى الربح، وهو من أكبر مقدمي قّدِ
ة اإلنفاق الحكومي على الصحالخدمات الصحية في إقليم شرق املتوسط، خاصة في البلدان التي يكون فيها 

 وفي البلدان التي تعاني من حاالت طوارئ. ومع ذلك، نما القطاع الصحي الخاص بوجه عام دون 
ً
منخفضا

ر من السياسات العامة، كما أنه ال يدخل ضمن التخطيط الحكومي لقطاع الصحة في كثير من 
َ
توجيه ُيذك

ل 
َ
في سياق التغطية الصحية الشاملة. وتحاول هذه الورقة التقنية بلدان اإلقليم. ومن ثمَّ فإنه مورد غير ُمستغ

 
ً
دما

ُ
أن تسد تلك الثغرة، من خالل اقتراح إطار عمل للمشاركة الفعالة مع القطاع الصحي الخاص للُمض ي ق

نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، يحدد التدخالت املحتملة التي ينبغي أن تضعها الدول األعضا  في 
 .، ويوضح كيف يمكن ملنظمة الصحة العاملية والشركا  في التنمية أن يدعموا هذا العملاعتبارها

القرارات واملقررات اإلجرائية ذات األهمية لإلقليم التي اعتمدتها جمعية الصحة العاملية في دورتها  .8
ربعين بعد واأل  الحادية والسبعين، واملجلس التنفيذي في دورتيه الثانية واألربعين بعد املائة والثالثة

 (65/9ل إ  وثيقة ش م/ال)أ( من جدول األعمال،  5املائة )البند 

ط الورقة الضو  على القرارات وال ِ
ّ
سل

ُ
ُمقّررات اإلجرائية التي اعتمدتها جمعية الصحة العاملية في عام ـت

2018  
ً
 بإقليم شرق املتوسط أو تؤثر عليه، وترتبط ارتباطا

ً
 مباشرا

ً
 باألأوالتي تتصل اتصاال

ً
ولويات مباشرا

 
ً
اإلقليمية. وباإلضافة إلى ذلك، تعرض الورقة بإيجاٍز الخطوات واإلجرا ات التي يتواصل اتخاذها تنفيذا

 .ُمحّددة ذات الصلة بتلبية االحتياجات اإلقليمية والُقطريةـللقرارات ال

ت للدورة الرابعة واألربعين بعد املائ .9
 
دة جدول األعمال املؤق ة ة للمجلس التنفيذي ملنظماستعراض مسوَّ

 ( 1امللحق  - 65/9ش م/ل إ )ب( من جدول األعمال، الوثيقة  5الصحة العاملية )البند 

ُمؤقت للدورة الرابعة واألربعين بعد املئة ـتستعرض اللجنة اإلقليمية ُمسّودة جدول األعمال السوف 
 .(2019ُمقّرر عقدها في كانون الثاني/يناير ـللمجلس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية )ال

ر املناخ )البند  .10 دة االستراتيجية العاملية الصادرة عن املنظمة بشأن الصحة والبيئة وتغيُّ ( من ج) 5مسو 
 ( 65/10ش م/ل إ جدول األعمال، الوثيقة 

قد طلب من املدير العام، ضمن ما طلب، أن  ،ورته الثانية واألربعين بعد املائةدفي  ،كان املجلس التنفيذي
يضع مسودة استراتيجية عاملية شاملة بشأن الصحة والبيئة وتغير املناخ كي تنظر فيها جمعية الصحة العاملية 

من خالل املجلس التنفيذي في دورته الرابعة  ى الجمعيةعقب تقديمها إل 2019الثانية والسبعون في أيار/مايو 
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 ملا 2019واألربعين بعد املائة في كانون الثاني/يناير 
ً
(، ُيطلب 2012( )9)65رد في املقرر اإلجرائي ج ص ع وأ. ووفقا

 .دة االستراتيجيةعلى مسوّأومدخالت تعليقات تقديم من اللجان اإلقليمية 

م/ل  ش( من جدول األعمال، الوثيقة د) 5اللقاحات )البند إعداد خارطة طريق بشأن إتاحة األدوية و   .11
 ( 65/11إ 

، طلبت جمعية الصحة العاملية الحادية والسبعون من املدير العام القيام، بالتشاور مع 2018أيار/مايو في 
بين بإيجاز برنامج عمل املنظمة بشأن إتاحة األدوية واللقاحات، بما 

ُ
الدول األعضا ، بإعداد خارطة طريق ت

رة املعلومات العملية . وستوضح مذك2019-2023يشمل األنشطة واإلجرا ات واإلنجازات املستهدفة في الفترة 
 .التي سُتوَضع من خاللها خارطة الطريق املشار إليها

دة خطة العمل العاملية بشأن صحة الالجئين واملهاجرين )البند  .12 ( من جدول األعمال، ه) 5إعداد مسوَّ
 (65/12ش م/ل إ الوثيقة 

عدت 
ُ
من أجل  2018هذه الوثيقة للتشاور بشأنها مع الدول األعضا  في دورات اللجان اإلقليمية في عام أ

وضع مسودة خطة عمل عاملية بشأن صحة الالجئين واملهاجرين، على النحو الذي طلبته جمعية الصحة 
م مسودة خطة العمل العاملية إلى ت. وبعد ال15-70في القرار ج ص ع 2017السبعون في أيار/مايو  شاور، سُتقدَّ

، من خالل املجلس التنفيذي في دورته 2019جمعية الصحة العاملية الثانية والسبعين املقرر عقدها في عام 
 .الرابعة واألربعين بعد املائة، للنظر فيها

َرك للبرنامج الخاص امل .13
َ
 عني بالبحوثترشيح إحدى الدول األعضاء لعضوية مجلس التنسيق املشت

ة  ق املداريَّ  (65/13ش م/ل إ من جدول األعمال، الوثيقة  6)البند والتدريب في مجال أمراض املناطِّ

َرك للبرنامج الخاص املعني بالبحوث والتدريب في مجال تنتهي 
َ
عضوية أفغانستان في مجلس التنسيق املشت

ة في  . وبالتالي، سيكون هناك عضوية شاغرة، وعلى اللجنة 2018كانون األول/ديسمبر  31أمراض املناِطق املداريَّ
اإلقليمية في دورتها الخامسة والستين اختيار )أو إعادة اختيار( إحدى الحكومات لشغل العضوية ملدة أربع 

 للقاعدة ذات الصلة 2019كانون الثاني/يناير  1سنوات تبدأ من 
ً
. وال تمثل الحكومات التي يتم اختيارها وفقا

من مذكرة التفاهم: الحكومات التي تختارها اللجان اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية( دولها  2.2.2)الفقرة 
األعضا  فقط، بل تمثل اإلقليم كله، ويجب أن تدرك الدولة العضو هذه املسؤولية وضرورة أن ترفع تقارير 

 . إلى اللجنة اإلقليمية

نبثقة عن اللجنة اإلقليمية )البند  .14
ُ
جنة الفرعية للبرامج امل

 
من جدول  7تقرير االجتماع الثالث لل

 ( 65/14ش م/ل إ األعمال، الوثيقة 

جنة اإلقليمية لشرق املتوسط اجتماعها الثالث يومْي عقدت 
ّ
اللجنة الفرعية للبرامج املنبثقة عن الل

 بمقر املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط في القاهرة، مصر. 2018نيسان/أبريل أ3وأ2
وحضر االجتماع خبرا  رشحتهم الدول األعضا  للعمل بصفتهم أعضا  في اللجنة الفرعية، كما حضره األعضا  

امسة لدورة الخالجدد فيها بصفة مراقبين، وموظفون من منظمة الصحة العاملية. واعتبرت اللجنة الفرعية أن ا
أ
ّ
جنة اإلقليمية تمثل فرصة لتخصيص النقاش حول سبل قيام اإلقليم والدول األعضا  واألمانة والستين لل

أ
ّ
نة جبتنفيذ برنامج العمل العام الثالث عشر. ووافق األعضا  على جدول أعمال الدورة الخامسة والستين لل
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أ اإلقليمية لشرق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية، واتفقوا
ّ
م، جنة في الخرطوأعلى عْقد االجتماع الرابع لل

 .، قبْيل انعقاد اللجنة اإلقليمية2018تشرين األول/أكتوبر  15السودان، في 

ش م/ل من جدول األعمال،  )أ( 8)البند  الدراسية بعثتهاو جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  .15
 (9/وثيقة إعالمية 65إ 

املجلس التنفيذي، في دورته الثانية واألربعين بعد املائة، على ترشيح الدكتور أسعد حفيظ )باكستان( وافق 
مَنح الجائزة إلى الدكتور حفيظ 2018لنيل جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة لعام 

ُ
. وعليه، سوف ت

أ
ّ
 . جنة اإلقليميةأثنا  الدورة الخامسة والستين لل

ري في إقليم شرق املتوسطجائزة دولة الكويت  .16
 
 ملكافحة السرطان واألمراض القلبية الوعائية والسك

 (10/وثيقة إعالمية 65ش م/ل إ من جدول األعمال،  (ب) 8)البند 

رت   إلى املقرر اإلجرائي رقم )قرَّ
ً
( الذي أقرته دورتها الرابعة والستون، منح جائزة 7اللجنة اإلقليمية، استنادا

ري في إقليم شرق ا
ّ
ور محمد ملتوسط إلى الدكتدولة الكويت ملكافحة السرطان واألمراض القلبية الوعائية والسك

إبراهيم خمسيه )جمهورية إيران اإلسالمية(، وذلك بناً  على توصية لجنة مؤسسة جائزة دولة الكويت ملكافحة 
م الجائزة إليه أثنا  الدورة  ري في إقليم شرق املتوسط. وسوف تقدَّ

ّ
السرطان واألمراض القلبية الوعائية والسك

أ
ّ
 .ةجنة اإلقليميالخامسة والستين لل

/وثيقة إعالمية 65ش م/ل إ من جدول األعمال،  (ـج) 8)البند  جائزة البحوث في مجال متالزمة داون  .17
11) 

 إلى املقرر اإلجرائي رقم )قررت 
ً
( الذي أقرته دورتها الرابعة والستون، منح جائزة 6اللجنة اإلقليمية، استنادا

البحوث في مجال متالزمة داون إلى الدكتورة سلمى محمد الحراصية )ُعمان(، بناً  على توصية لجنة مؤسسة 
م الجائزة إليها أثنا  الدورة الخامسة والستين للجنة جائزة البحوث في م جال متالزمة داون. وسوف تقدَّ

 .اإلقليمية

 


