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 2016منظمة الصحة العالمية،  ©
 مجيع احلقوق حمفوظة

يف هذه املنشورة، وطريقةة رةرا املةواد الةواردة ،يالةا، ر عنةربأ رةن رة  منحمةة الملةةة النامليةة  شةقن الو ةع القةانو  التسميات املستخَدمة 
أل   لةةد، ةو إيلةةيو، ةو مدينةةة، ةو منوقةةة، ةو لسةةلوات ة  منالةةا، ةو  شةةقن  ديةةد  ةةدودها ةو طومالةةاط وعشةة أ  ا وةةو  املنقوطةةة رلةة  

 د ر يوجد  ند اعفاق كام  رليالاطا رائط خووطاً  دودية عقريبية ي

كمةةا ةن ركةةر تةةركات  نينالةةا ةو منت ةةات جالةةات الةةاننة منينةةة ر ينةةو ةن هةةذه الشةةركات ةو املنت ةةات منتمةةدة ةو م والةة   ةةا مةةن ي بَةة  
ًً اةا رلة  هةواها اةا ااولالةا وذ يةرد ركةرهط و،يمةا رةدا ا وةق والسةالو،  ية  ة ةا  املن ت ةات املسة لة املل يةة منحمة الملةة الناملية، عفضةي

  و ع خط  تالاط
شةورة ويد اطذت منحمة الملةة الناملية ك  ار تياطات املنقولة للتةقُّق من املنلومات اليت  تويالا هذه املنشورةط غري ةن هةذه املةادة املن

سةةري املةةادة واهةةتخدامالاط ور جيةر  عويينالةةا دون ة   ةةمان مةةن ة  نةةوع، الةةرا ًة ةو  ةةمناًط ومةةن ئ عقةةع رلةة  القةةار  و ةةده مسةة ولية عف
 عتةم  منحمة الملةة الناملية  ق   ال ة  مس ولية رما يرتعب رل  اهتخدامالا من ة رارط

، امل تةب اإليليمةمل ملنحمةة الملةةة النامليةة لشةرق واإلنتةا وا ن احلملول رل  منشورات منحمة الملةة الناملية من و دة عبادل املنارف 
؛ ورنةوان +20226702492، ،اكس ريو: +20226702535، مملر )هاعف ريو: 11371ملر، القاهرة ، مدينة ن7608املتوهط، صط بط 
(ط رلماً  قن طلبات احلملول رل  اإلرن  اهتنساخ ةو عرمجة منشورات امل تب اإليليممل ملنحمةة emrgoksp@who.intالربيد اإلل رتو : 
رق املتوهط، ج ئياً ةو كلياً، هوا  كةان رلةأل ألغةراا  ينالةا ةو عويينالةا عويينةاً غةري نةار ، ينبهةمل عوجيالالةا إ  امل تةب الملةة الناملية لش

 طemrgoegp@who.intور ةرًه؛ والربيد اإلل رتو : اإليليممل لشرق املتوهط، رل  الننوان املذك
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 ........ المقدِّمة  1.
  قارةةة دولةةة ال ويةةمت للمةة  رات  امل تةةب اإليليمةةمل يفلّل نةةة اإليليميةةة لشةةرق املتوهةةط  السةةتونو  الثالثةةة ت الةةدورةر قةةدَ 
 ط2016عشرين األول/ةكتو ر  6إ   3ن ةم ،مملر ،القاهرة

 :اا  التالية ة اؤهاألرض الدول يف الدورة متوم ثأل
 
 الملومال - األردن -
 النراق - ة،هانستان -
 ر مان - اإلمارات النر ية املتةدة -
 ،لسوني -  اكستان -
 يور - البةرين -
 ال ويمت - عونس -
 لبنان - مجالورية إيران اإلهًمية -
 ليبيا - اجلمالورية النر ية السورية -
 مملر - اجلمالورية اليمنية -
 املهرب - جيبويت -
 لسنوديةا اململ ة النر ية - السودان -

، «اليونيسةف»منحمةة األمةو املتةةدة للوفولةة و عركيا، والربنامج اإلمنائمل لألمو املتةدة،  مرايبون منر الدورة كما  ضَ 
الةةةةندوق األمةةةةو املتةةةةةدة ، و «ونةةةةروااأل»وكالةةةةة األمةةةةو املتةةةةةدة إلغاوةةةةة وعشةةةةهي  الًجقةةةةني الفلسةةةةوينيني يف الشةةةةرق األد  و 

ومنحمةةةة األمةةةو املتةةةةدة لألغذيةةةة  ،اإليةةةدي والنةةةدوس  فريوهةةة مةةةرا ك مل ا،ةةةةة رَ شةةةتةَ  رنةةةامج األمةةةو املتةةةةدة املو  ،للسةةة ان
التةةةةالف النةةةاململ مةةةن ةجةةة  اللقا ةةةات و واملنحمةةةة النامليةةةة لألرالةةةاد،  ،والوكالةةةة الدوليةةةة للوايةةةة الذريةةةة، «الفةةةاو»وال رارةةةة 
غةةري  واملنحمةةات ،ت احل وميةةة الدوليةةةورةةدد مةةن املنحمةةا ،الملةةندوق النةةاململ مل ا،ةةةة اإليةةدي والسةة  واملًريةةاو  ،والتمنيةةع

 الوطنيةط احل ومية، واملنحمات

ر ق ةةَدت ارجتمارةةةات التقنيةةةة يف اليةةوم السةةةا ق رلةةة  الةةةدورة  ةةول  نةةةيت املو ةةةورات رات األ يةةة والةةةيت عثةةةري يلقةةةاً يف 
 الويمت احلايل، ويَرد موجٌ  ملا  ّخَضمت رن  علأل ارجتمارات يف ة د مً ق هذا التقريرط
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 تاح الدورة واألمور اإلجرائيةـافت   2.
 ........ افتـتاح الدورة  1.2

 من جدول األرمال 1البند 

عشةرين األول/ةكتةو ر  3 ارونةنيمسةا  لّل نة اإليليمية لشرق املتوهط  الستنيو  الثالثةر ق َدت اجللسة ار،تةتا ية للدورة 
 طالقاهرة، امل تب اإليليممل، للم  رات ال ويمتيف يارة ، 2016

 لّلجنة اإلقليمية الستينو  الثانيةاالفتتاح الرسمي للدورة من ِقَبل رئيس الدورة   2.2

عشةةةةرين  3يةةةةوم ارونةةةةني مسةةةةا  لّل نةةةةة اإليليميةةةةة لشةةةةرق املتوهةةةةط لةةةةدورة الثالثةةةةة والسةةةةتني ل يةةةةة،تتا ر ق ةةةةدت اجللسةةةةة ار
 الةةةاا،تتةالقةةةاهرة، مملةةةرط ويةةةد  توهةةةط، امل تةةةب اإليليمةةةمل لشةةةرق امل ، يف يارةةةة ال ويةةةمت للمةةة  رات،2016األول/ةكتةةةو ر 
منةةةايل الةةةدكتور  ويةةةال، رئةةةيس الةةةدورة الثانيةةةة والسةةةتنيط وييةةةر الملةةةةة  دولةةةة ال ويةةةمت، رلةةةمل هةةةند النبيةةةد منةةةايل الةةةدكتور 

النبيةةةةد  ةن اإليلةةةةيو ذ يةةةة ل ينةةةةا  مةةةةن مسةةةةتوس مرعفةةةةع مةةةةن  ةةةةارت الوةةةةوار  وةن املنحمةةةةة كانةةةةمت رلةةةة  الةةةةدوام  ا ةةةةرة 
و الت امالةةةا إيا  هةةةائر  ةةةديات الملةةةةة النامةةةة ال ةةةربسط وعوّجةةة  مناليةةة   الشةةة ر إ  الل نةةةة رلةةة    اهةةةت ا تالا اإلنسةةةانية،

 وةكد عقدير  ًده لنم  املنحمة وللملةة  والفالا إ دس ةولويات التنمية يف اإليليوطدرمالا خًل مدة رئاهت ط 

 شرق المتوسطقليم منظمة الصحة العالمية إل مديركلمة الدكتور عالء الدين العلوان،  3.2

ةتةةةار الةةةدكتور رةةةً  الةةةدين النلةةةوان، املةةةدير اإليليمةةةمل، يف كلمتةةة  ار،تتا يةةةة إ  األولويةةةات ارهةةةرتاعي ية ا مةةةس الةةةيت 
ط ويةةةال إن املنحمةةةة يةةةد هةةةنمت، منةةةذ رلةةةأل احلةةةني، إ   قيةةةق هةةةذه األولويةةةات 2012ارتمةةةداا الل نةةةة اإليليميةةةة يف رةةةام 
هرتاعي يات وخرائط الوريق وة طر النم ط ونوَّه ةن التهويةة الملةةية الشةاملة عقةع يف ا مس مبنال يٍة، مع ارعفاق رل  ار

الةةميو ااةةدف الثالةةه مةةن ةهةةداف التنميةةة املسةةتدامة، وةن عن يةة  الةةن ح و الملةةةية مةةن ةجةة   لةةو  التهويةةة الملةةةية الشةةاملة  
يةد ةولةمت اهتمامةاً خاالةاً إ   ةالني  كان، وهيح ، الركن الركني لنمة  املنحمةة مةع الةدول األرضةا ط وة ةاف ةن املنحمةة

اونني؛ و ا اهتقملال تةل  األطفةال واألمةن الملةةمل، م سةلأواً الضةو  رلة  التقةدُّم الةذ  ة ةريه اإليلةيو يف اهتقملةال تةل  
ةةد ةنةة  ر هةةبي  إ  ناهةة  مةةا 2005األطفةةال، ورمليةةة التقيةةيو ا ةةارجمل املشةةرتك لتنفيةةذ اللةةوائي الملةةةية الدوليةةة ) (ط وةكَّ

فت   ارت الوةوار  مةن ةوةٍر رلة  رمة  املنحمةة ورلة  احلملةائ  الملةةية يف اإليلةيوط ويةال إن املنحمةة واالةلمت عقةد  خلَّ 
الةةدرو الةةًيم  ةةل عواالةة  املرا،ةةق الملةةةية رملالةةا، كمةةا رملةةمت املنحمةةة رةةن كثةةٍب مةةع الشةةركا  للوالةةول إ  ةكةةرب رةةدٍد 

الوط واختتو الدكتور النلوان كلمت   اإلتةادة  اإلالةًا الةذ  ارتةربه ا ن من األ،راد وعقد  الرراية الملةية األهاهية إلي
ةةداً رلةة  مواالةةلة  ةةذل اجلالةةود رلةة  مجيةةع مسةةتويات املنحمةةة مةةن ةجةة   سةةني   نةةداً مالمةةاً مةةن  نةةود جةةدول األرمةةال، م  كأ

 رل  نواق املنحمة  قهرهاط وموائمتالا النمليات الةم تَّبنة
 المديرة العامة لمنظمة الصحة العالميةمارغريت تشان، الدكتورة كلمة   4.2

ت الةةدكتورة مارغريةةمت عشةةان، املةةديرة النامةةة للمنحمةةة، إ  األو ةةاع اإلنسةةانية املتةةدهورة يف اإليلةةيو، الةةيت  رمةةمت ةتةةارَ 
مليون تخص من ا دمات الملةية، وترَّدت املًيني، وعسبَّبمت يف مناناة اآلرف كة  تةالر مةن اإلالةا ات املرعبوةة  62
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ات، واليت كانمت ورا  اهنيار النحام الملةمل يف اليمنط وةونمت رلة  النةاملني الوبيةني يف البلةدان الةيت عواجة   ةارت  الن ار
ون رملالةو يف مواجالةة مقةات اا مةات رلة  املستشةفيات واملرا،ةق الملةةية خةًل طوار  من املسةتوس الثالةه الةذين ية دّ 

ديرة النامة مةع القلةق ةو ةاع عونةيو األطفةال غةري املنلومةة يف ، مبا يف رلأل غارات جوية متنمدةط ور حمت امل2016رام 
رة ونقص األدوية الًيمة للتد ري النًجمل لألمراا غري الساريةط ويالةمت إن اإلاةايات الةيت  ققالةا اإليلةيو، املناطق احملاالَ 

ات اهةةتثنائية   ةة  املقةةاييس، إرا مةةا ةخةةذنا يف ارتبارنةةا   ةةو املوالةةب النامجةةة رةةن األيمةةات اإلنسةةانية الوا نةةة، هةةمل إاةةاي 
و املنلومةةةات، ح ةةةومةةةن علةةةأل اإلاةةةايات ارلتةةة ام السياهةةةمل  التهويةةةة الملةةةةية الشةةةاملة، وعن يةةة  الةةةنحو الملةةةةية، وعوةةةوير ن  

واهتالداف البلدان اليت عريا  مت رب  وقي  من مرا ةة األمالةات واألطفةال  وةط عسةريع الةوعرية، واحلفةار رلة   ةرامج 
رت   ل يةادة منةدّ ت،  رغو رلأل، احلاجة إ  عدا ري عشرينية و ريبية من ةج  التملدّ دَ وار ط وةكَّ التمنيع يف  ارت الو

مت البلةةدان لةةدرو ة،هانسةةتان و اكسةةتان يف اهةةتالًك التبةةل والسةةمنة و،ةةر  الةةوين  ةةني األطفةةال وال بةةار رلةة  السةةوا ط ودَرةة
ومت ويةةف انتقةةال تةةل  ،ةةريوط تةةل  األطفةةالط وهةةلّ  ول دونعنفيةةذ ا خوةةط النمةة  الوارئةةة للتهلةةب رلةة  النوائةةق الةةيت   ةة

س إ  خفةةيت ع لفةةة الضةةو  رلةة  الن ةةاا الةةذ   ققتةة  مملةةر يف عنويةةع طةةرق تةةرا  رةةً  التالةةاب ال بةةد، األمةةر الةةذ  ةدّ 
ًًط ويف ختام كلمتالةا، طمقنةمت املةديرة النامةة البلةدان  ةقن  500النً   نةو  مرة، كما نوَّهمت إ  اعباع  اكستان هن اً ااو

عفةةمل  Cن ةن األدويةةة اجلنيسةةة رلتالةةاب ال بةةد املنحمةةة عنمةة  رلةة  التن يةة   ةةمجرا  عقييمالةةا املسةةبق للملةةً ية كةةمل عضةةمَ 
 مبنايري اجلودة والفارلية الدوليةط

 انتخاب هيئة المكتب  5.2
 (1من جدول األرمال، املقرَّر اإلجرائمل ) )ة( 1البند 

  ةو التايل:انتخبمت الل نة اإليليمية هيقة م تبالا رل  الن
 (مملر) ةمحد رماد الدين را مل الدكتور : الرئيس

 (ة،هانستان) ،ريوي الدين ،ريويالدكتور  : النائب األول للرئيس
 (الملومال) نورال الدكتور حممد  اجمل ربد : النائب الثا  للرئيس

 رئيساً للمنايشات التقنية (ليبيا) الدكتور رمر  شري الواهر حممدوانت خب 

 رار جدول األعمالإق 6.2
 (2، املقرر اإلجرائمل )2 عنقيي – 63/1من جدول األرمال، الوويقة ش م/ل إ  )ب( 1البند 

 طالستنيو  الثالثةةيرَّت الل نة اإليليمية جدول ةرمال دوراا 

 خاذ القرار حول تشكيل لجنة الصياغةاتّ  7.2

 ملياغة من األرضا  التالية ة اؤهو: ناً  رل  ايتةراا رئيس الدورة، يرَّرت الل نة عش ي  جلنة ال
 

 (مملر) الدكتورة الفا  مراد
 (لبنان) الدكتورة هيلدا  رب
 ( اكستان) الدكتور ةهند  فيظ
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 (اململ ة النر ية السنودية) الدكتور ربد اهلل  ن مفرا رسري 
 (املهرب) السيد ربد الرمحن النلو 

 (منحمة الملةة الناملية) جواد حم ورالدكتور 
 (منحمة الملةة الناملية) ر مريياا،ظدكتور ال

 (منحمة الملةة الناملية) مالا الندو الدكتور 
 (منحمة الملةة الناملية) رنا احل ة ةالدكتور 
 (منحمة الملةة الناملية) جني ني ولسونإلي ا يه السيدة 

 التقارير والبيانات  .  3

 2015لسنوي للمدير اإلقليمي لسنة التقرير ا -أعمال المنظمة في إقليم شرق المتوسط   1.3
 1-ق 63 إ م/ل القرار ش 63/3مةن جدول األرمةال، الوويقة ش م/ل إ  (ة) 3البند 

ــو  ؛تقــارير مرحليــة حــول استئصــال شــلل األطفــال ى األمــراض المســتجدَّة والتــي تعــاود الظهــور، بمــا فــي ذلــك حمَّ
ــ فــي إقلــيم منظمــة الصــحة العالميــة لشــرق مالمــح مســتقبل الصــحة  رســمو ى الضــَنك النزفيــة؛ الضــَنك وحمَّ

 .2016-2012المتوسط: تعزيز دور المنظمة 
 6و 2–1إرًمية  ووائق/63ش م/ل إ  ووائقال، 8و( ب،  مةن جدول األرمةال ) 3 البند

ل َرَرا املدير اإليليممل رل  الل نة اإليليمية عقريرَه  ول ةرمال منحمةة الملةةة النامليةة يف إيلةيو تةرق املتوهةط خةً
ةةةَذ مةةةن إجةةةرا ات ،يمةةةا يتنلةةةق  األولويةةةات 2016وَمولَةةةع رةةةام  2015رةةةام  ط ورّكةةة  رلةةة  مةةةا اهةةةت دَّ مةةةن عوةةةورات ومةةةا اطُّ

ارهرتاعي ية ا مس اليت و  نمت لإليليوط وهّلط الضو  رل  عن ي  الن ح و الملةية اَلْوب  لةو  التهويةة الملةةية الشةاملة 
طةب األهةرة، ون ح ةو املنلومةات الملةةية؛ والةةة و رةداد القيةادات الملةةية، مبا يف رلةأل عنميةة القةوس الناملةة الملةةية، وإ

األمالةةات واألطفةةال مبةةا يف رلةةأل الر ةةارة الوبينيةةة، والررايةةة السةةا قة للةمةة ، والتمنيةةع؛ واألمةةراا غةةري السةةارية، والملةةةة 
 ، واملًريةا، وعنفيةذ اللةوائي البيقية والملةة النفسية؛ واألمةن الملةةمل واألمةراا السةارية مبةا يف رلةأل التالةاب ال بةد، والسة

ة2005الملةية الدوليةة ) ب للوةوار  وارهةت ا ة اةا مبةا رلةأل اهتقملةال تةل  األطفةالط وةو ةي ةن عنفيةذ عةدا ري (، والتقهُّ
اإلالًا ما يال مستمراً من ةج  عن ي  اإلدارة واألدا  رل  املستوس الةداخلمل،  يةه عةقيت املسةا لة والضةوا ط يف الةميو 

من التموية  املةرن لألولويةات الق وريةةط كمةا ةتةار % 85ية للتةسني، ويد ر ّ يت يدرات  البلدان، مع طمليص اجلالود الرام
ما رنةةةد النحةةةر إليالةةةا يف مقا ةةة  اجلالةةةود املتواالةةةلة الةةةيت عبةةةذاا امل اعةةةب اإليليميةةةة إ  ارعفةةةاع إاةةةاي النةةةواعج التةأْقنيةةةة، ر هةةةيَّ 

 طودرمالا اع الووار  املد،ورة  األ داثوامل اعب الق ورية من ةج  ارهت ا ة ألو 

ي يف اجملةارت ا مسةة ارهةرتاعي ية ةررب املمثلون رن درمالو ملا جا  يف عقرير املدير اإليليممل وةتادوا  التقةّدم احملةرَ و 
، ورلةةة  وجةةة  ا ملةةةوص التةةة امالو 2030رات األولويةةةة، كمةةةا ةرر ةةةوا رةةةن التةةة امالو ال امةةة   وةةةة التنميةةةة املسةةةتدامة لنةةةام 

رةةةا ة ةةةد املمثلةةةني إليةةةً  عركيةةة  ةكةةةرب رلةةة  لتهويةةةة الملةةةةية الشةةةاملة  والةةةفالا ااةةةدف اجلةةةامع لتن يةةة  الةةةنحو الملةةةةيةط ودَ  ا
   للمةددات ارجتمارية للملةة يف إطار اجلالود املبذولة لبلو  ةهداف التنمية املستدامةطالتملدأ 
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مة  منةاً  شةقن األولويةات ارهةرتاعي ية املتفةق رليالةا وةتار النديةد مةن املمثلةني إ  املسة ولية اجلماريةة للبلةدان رةن الن
مت ة ةةد للتهلةةب رلةة  التةةةديات الةةيت هةةبق التنةةرف رليالةةاط ولَفةة وا ةةةة لإليلةةيو، وة ةةا،وا ةنةة  جيةةر  عنفيةةذ خارطةةة طريةةق

يةادة الًمرك يةةة يف وريةة للمنحمةة، ودرةا إ  ي املمثلةني ارنتبةاه إ  احلاجةة إ  املةوارد البشةرية واملاليةة ال ا،يةةة يف امل اعةب الق  
 اطار القراراتط

 ،وعقةد  ا ةدمات الملةةية ،ونّوه املمثلون  الن ا ات اليت  ققمت رلة  الملةنيد الةوطو يف  ةارت التموية  الملةةمل
وم ا،ةةةةةة التبةةةةلط وجيةةةةر  التةضةةةةري رهتضةةةةا،ة املهةةةةرب للةةةةدورة الثانيةةةةة  ،ومقاومةةةةة مضةةةةادات املي رو ةةةةات ،وإعا ةةةةة األدويةةةةة
ط ومجيةةع 2016 املنةةاخ يف تةةالر عشةةرين الثةةا /نو،مرب األطةةراف  اعفاييةةة األمةةو املتةةةدة اإلطاريةةة  شةةقن عهةةريُّ والنشةةرين ملةة  ر 

املنةاخ الةذ  هةوف عنّحمة  منحمةة الملةةة عهةريُّ ويرا  الملةة  اإليليو مةدروون حلضةور ارجتمةاع الةويار   شةقن الملةةة و 
   رطالناملية وويارعا الملةة والبيقة يف املهرب رل  هامش امل

 ومت اإلدر   بيان نيا ة رن   ومة عركيا اليت عشارك  ملفة مرايبط

ه رل  املداخًت، يال املدير اإليليممل إن اإلاايات الةيت  ققةمت  ةل اليةوم ذ ع ةن لتتةقةق لةور الةدرو التةام ويف ردأ 
د الةدكتور النلةوان رلة  يف اإليلةيو، ةّكة ب الدول األرضا ط و،يمةا يتنلةق  ةاملوارد املاليةة للمنحمةةواملشاركة ال املة من جان  

ال بةةرية يف األمةةوال مةةن الةةدور البةةاري الةةذ  علنبةة  األمةةوال مةةن خةةار  املي انيةةة يف املي انيةةة النامةةة للمنحمةةة، مشةةرياً إ  ال يةةادة 
 ت املنحمةةة يف إمنةةا مردهةةا إ  املسةةا ات مةةن خةةار  املي انيةةةط ورّكةة 2015-2014والثنائيةةة  2011-2010 ةةني الثنائيةةة  اإليلةةيو

مت املنحمةةةة بَةةةوريةةةةط ويةةةد ر َّ إ  امل اعةةةب الق   ةاإليليميةةة امل اعةةةبالسةةةنوات األخةةةرية رلةةة   ويةةة  املةةةوارد البشةةةرية واملاليةةةة مةةةن 
 اإليليمةةةمل نْي   الراميةةةة إ  عن يةةة  كفةةةا ة رمليةةةات اطةةةار القةةةرار رلةةة  املسةةةتويةَ ب   املنايشةةةات مةةةع الةةةدول األرضةةةا   ةةةول الس ةةة

 ور طوالق  

ةةةومةةةن جانب مالا الشةةةركا ط ت املةةةديرة النامةةةة ةن  ملةةةة كبةةةرية مةةةن مي انيةةةة املنحمةةةة عةةةقيت مةةةن املسةةةا ات الةةةيت يقةةةدأ دَ الةةةا ةكَّ
 الا املةةةا ونمقةةةدأ يالةةةيت ة مرعفنةةةة مةةةن املسةةةا ات وةتةةةارت إ  ةن إيلةةةيو تةةةرق املتوهةةةط  ملةةة   شةةة   خةةةاص رلةةة   مّلةةة

ما هةيَّ  الوبينية املتهةرية لألمةوال مةن خةار  املي انيةة ر ة يف  نيت البلدانط وهلومت الضو  رل لًهت ا ة لأليمات املستمرّ 
 ت رل  ة ية ر،ع عقارير إ  املا ني يف الويمت املناهبطدَ يف ةويات الركود اريتملاد ، وةكَّ 

تنفيذ اإلعالن السياسي الصادر عن األمم المتحدة بشأن الوقاية من  أ(: استعراض التقدُّم الـُمحَرز في  2.3
إطار العمل بشأن   ؛ ج((2005تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ) ؛ ب(السارية ومكافحتهااألمراض غير 

 االرتقاء بالتغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط
 5-3 إرًمية ووائق/63ش م/ل إ  الووائقمةن جدول األرمةال،  (د، ه، و) 3البند 

التقةةةةدُّم الةةةةةم ةري يف عنفيةةةةذ اإلرةةةةًن رر ةةةةاً  ةةةةول ية  اإلنا ةةةةة مةةةةدير إدارة األمةةةةراا غةةةةري السةةةةارية والملةةةةةة النفسةةةة يةةةةدَّم
السياهةةمل لألمةةو املتةةةدة  شةةقن الويايةةة مةةن األمةةراا غةةري السةةارية وم ا،ةتالةةا، و ديةةداً ،يمةةا يتنلةةق  ارلت امةةات األر نةةة 

ط 2018حملةةري  ةةل رةةام وامل تةةرات النشةةرة الةةيت و ةةنتالا املنحمةةة لَراْلةةد التقةةدُّم ا 2016و 2015احملةةددة  مطةةار يمةةو لنةةاممل 
ويةال إنةة   ينمةةا يتةةوا،ر التة ام هياهةةمل ر،يةةع املسةةتوس وخارطةةة طريةق وا ةةةة املنةةاذ، ،ةةمن التقةدُّم الةةةم ةَري،  ةةرغو رلةةأل، كةةان 
غةةري كةةاٍف ومتفاوعةةاً، ونتلةةف مةةن  لةةد آلخةةر وداخةة  البلةةد الوا ةةدط وة ةةاف ةن اإليلةةيو يواجةة   ةةديات كثةةرية، منالةةا رةةدم 
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األ طةةةر  وغيةةةابوالن ارةةةات الةةةدائرة، ونةةةدرة البيانةةةات، والةةةنو ة احلفةةةار رلةةة  املةةةوارد البشةةةرية امل هلةةةة،  ارهةةةتقرار السياهةةةمل،
القانونية لن ح و الرتالُّةد، وييةادة عةقوري دوائةر الةنارة التبةل رلة  هياهةة الملةةة النامةة، والةنو ة دمةج األمةراا غةري السةارية 

ووار ط وةتار إ  ةن جالةود البلةدان يف  ةارت احلوَكَمةة والويايةة مةن يف الرراية الملةية األولية، ورهيَّما ةونا   ارت ال
روام  ا ور واحلد منالا والرتالُّد والرراية الملةية ،يمةا يتنلةق  ةاألمراا غةري السةارية هةت ون رةامًً ةهاهةياً يف الن ةاا،  

الةةات الفارلةةة غةةري الةةدول، كمةةا إن اهةةتمرار مشةةاركة اجلالةةات الةةا بة اململةةلةة مةةن القوارةةات املتنةةددة، مبةةا يف رلةةأل اجل
 هوف يسارد رل  عسريع وعرية التقدُّم يف هذا املضمارط

( يف إيلةيو 2005م ةري يف عنفيةذ اللةوائي الملةةية الدوليةة )ةالتقةدُّم الة رر ةاً  ةولب منسأق األمن الملةمل والتقهُّة ويدَّم
ومبوجةةةةةب القةةةةةرار  2015يةةةةةة والسةةةةةتني رةةةةةام تةةةةةرق املتوهةةةةةط، مةةةةةذكأراً  ةةةةةقن الل نةةةةةة اإليليميةةةةةة يةةةةةد تةةةةة َّلمت، يف دوراةةةةةا الثان

، جلنةةةة إيليميةةةة مسةةةتقلة لتقيةةةيو عنفيةةةذ اللةةةوائي الملةةةةية الدوليةةةة يف اإليلةةةيو، وإلهةةةدا  املشةةةورة للةةةدول 3-/ق62 إ م/ل ش
األرضةةةا   شةةةقن عنفيةةةذ اللةةةوائي، و ثةةةمت الةةةدول األرضةةةا  رلةةة  إجةةةرا  عقيةةةيو مو ةةةورمل لتنفيةةةذ اللةةةوائي الملةةةةية الدوليةةةة، 

ر اإليليممل موا مة األدوات املستخدمة لتقييو عنفيةذ اللةوائي الملةةية الدوليةةط واهةت ا ة اةذا القةرار، ،قةد وطلبمت إ  املدي
عش َّلمت جلنة التقييو اإليليمية املننية  اللوائي الملةية الدولية، و مت موا مة ةدوات عقييو يدرات اللوائي الملةية الدوليةة 

مةةن الملةةةمل النةةاململ، وةجريةةمت عقييمةةات خارجيةةة مشةةرتكة يف هةةتة  لةةدان املتا ةةة وجةةدول ةرمةةال األ األخةةرس مةةع األدوات
ط ويةةةد ةالةةةةدرت جلنةةةة التقيةةةةيو 2017 ةةةل اآلن، مةةةةع وجةةةود خوةةةةط إلجرائالةةةا يف عسةةةةنة  لةةةدان ةخةةةةرس  ةةةل نيسةةةةان/ة ري  

والةةيات  ةةول اجلالةةات الةةا بة اململةةلةة املننيةةة  ةةاللوائي الملةةةية الدوليةةة، رةةدداً مةةن الت األخةةرياإليليميةةة، يف اجتمارالةةا 
 طوائي الملةية الدولية يف اإليليوللبلدان من ةج  عسريع وعرية عنفيذ الل

التنفيةذ النامليةة    للمديرة النامةة  ةقن عنةدَّ مسةّودة خوةةنيكما ةتار ةيضاً إ  طلب مجنية الملةة الناملية التاهنة والست
 ةل عنح ةر  مواجالة ،اتية اإليبةور وارهةت ا ة اةا ( يف2005لتواليات جلنة املراجنة املننية  دور اللوائي الملةية الدولية )

ط ونةةّوه 2017، وةن عقةةدأمالا إ  اجمللةةس التنفيةةذ  يف دورعةة  األر نةةني  نةةد املائةةة يف كةةانون الثا /ينةةاير ،يالةةا الل ةةان اإليليميةةة
د اهةتنداداً كا،يةاً لًهةت ا ة إ  النتائج الرئيسية اليت خرجمت  ا جلنة املراجنة، واليت ة،ادت  ةقن النةاذ ر ية ال غةري مسةتن

أل  طارئة اتدة ادد الملةة النمومية، وةن اللوائي الملةية الدوليةة ذ عة ل النمةود الفقةر  أل  اهةت ا ة مسةتقبلية أل  
خوةةر يالةةدد الملةةةة النموميةةة، وةنةة  مةةن احلتمةةمل إروةةا  األولويةةة لتنفيةةذ اللةةوائي الملةةةية الدوليةةة يف مجيةةع البلةةدان وو ةةع 

ط واختةةتو رر ةة   ةةدروة الل نةةة اإليليميةةة لإل اطةةة رلمةةاً  ةةالتقرير املر لةةمل وعنفيةةذهاهةةرتاعي ية رامليةةة جامنةةة خوةةة  سةةني ا
 ول عنفيذ اللوائي الملةةية الدوليةة، والنحةر يف عوالةيات جلنةة التقيةيو اإليليميةة املننيةة  ةاللوائي الملةةية الدوليةة، واإلدر  

  وة التنفيذ الناملية لتواليات جلنة املراجنةط تنليقات  ول املسودة اليت ةرداا املنحمة 

ةةري ،يمةا يتنلةق  مطةار النمة  رر ةاً  ةول املستشار اإليليممل لًيتملادات الملةية والتموي  الملةةمل  ويدَّم
 
التقةّدم امل

 شةةةقن اررعقةةةا   التهويةةةة الملةةةةية الشةةةاملة يف إيلةةةيو تةةةرق املتوهةةةط، مشةةةرياً إ  ةن اإلطةةةار يشةةةتم  رلةةة  ةر نةةةة م ونةةةات 
عن يةةة  و م التمويةةة  الملةةةةمل، اقدا  نحةةة ةةة والنالةةةوارؤيةةةة واهةةةرتاعي ية للتهويةةةة الملةةةةية الشةةةاملة،  و ةةةعاهةةةرتاعي ية، وهةةةمل: 

التهويةةة للسةة ان  عوهةةيع نوةةاقاحلمايةةة مةةن املخةةاطر املاليةةة، وعوهةةيع نوةةاق التهويةةة  ا ةةدمات الملةةةية الًيمةةة، و ةةمان 
اعي ية رل   مورة من اإلجةرا ات رات األولويةة للبلةدان والةدرو ط وينوو  ك  م وأن من هذه امل وأنات ارهرت ورالدها

املقةدَّم مةةن املنحمةة  ةةذا الشةقنط وايةةرتا ةن ا وةوات املسةةتقبلية ع مةةن يف ع ييةف إطةةار النمة  مبةةا يتناهةب مةةع السةةيايات 
و الملةةةية الوطنيةةة، مةةع احملليةةة والةةدروة للتهويةةة الملةةةية الشةةاملة ك ةة   مةةن خوةةة ةهةةداف التنميةةة املسةةتدامة، وعن يةة  الةةنح
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عوجيةة  رنايةةةة خاالةةة  البلةةةدان الةةيت  ةةةر اةةارت طةةةوار ، و ةةمان ،ةةةرص ةكةةرب للتنةةةاون مةةع الةةةربامج رات األولويةةة، وعن يةةة  
 يدرات املنحمة يف هذه اجملارتط

ري السةارية رَرا املمثلون آخر املست ّدات  شقن التقدُّم الذ  ة ريع   لداهنو يف اجملارت الثًوة ا االة  ةاألمراا غة
واللةةوائي الملةةةية الدوليةةة والتهويةةة الملةةةية الشةةاملةط و،يمةةا يتنلةةق  ةةاألمراا غةةري السةةارية، مت التقكيةةد رلةة   ةةرورة عنفيةةذ 
عةةدا ري  رنةةامج السياهةةات السةةمت وة  ةةام اعفاييةةة منحمةةة الملةةةة النامليةةة اإلطاريةةة  شةةقن م ا،ةةةة التبةةلط وهةةّلووا الضةةو  

يات القائمةةة  وة يةةة التملةةدأ  لألمةةراا غةةري السةةارية يف  ةةارت الوةةوار ط ونّوهةةوا  ق يةةة ارمتثةةال للّةةوائي ةيضةةاً رلةة  التةةةدأ
الملةية الدولية واحلفار رلة  القةدرات األهاهةية املرعبوةة  ةا، ،ضةًً رةن الةدور ااةام للتنسةيق املتنةدأد القوارةات يف هةذا 

ومنالةةةا احلةةجط وهةةّلط املشةةاركون الضةةةو  رلةة  الةةدور ااةةةام  املضةةمار واحلاجةةة إ  الرتكيةة  رلةةة  الت منةةات البشةةرية ال بةةرية،
وةةةب األهةةةرة والررايةةةة الملةةةةية األوليةةةة يف  لةةةو  التهويةةةةة الملةةةةية الشةةةاملة، وةتةةةاروا إ  النةةةب  املةةةايل لنفقةةةات الررايةةةةة ل

اركون الملةةةية الوايةةع رلةة  كاهةة  السةة ان والبلةةدان، و ةةرورة عةةوا،ر الملةةةة املاليةةة مةةن ةجةة  اةةاا عنفيةةذهاط وطالةةب املشةة
 درو املنحمة ،يما يتنلق  س ب   عن ي  ال فا ة والتملد  للنوائق األخرس يف هبي   لو  التهوية الملةية الشاملةط

وةد  املرايبون التاليون  يانات ) الرتعيةب التةايل(: ار ةاد الةدويل جلمنيةات طةًب الوةب، و ةال ف م ا،ةةة األمةراا 
 طلقلبألمراا اغري السارية، وار اد الناململ 

ه رلةةة  املةةةداخًت، عوّجةةة  املةةةدير اإليليمةةةمل  الشةةة ر إ  اثلةةةمل  ةةةال ف م ا،ةةةةة األمةةةراا غةةةري السةةةارية ويف منةةةرا ردّ 
لقلب رل  درمالو إلطار النم  اإليليمةمل لتنفيةذ اإلرةًن السياهةمل الملةادر رةن األمةو املتةةدة مراا اوار اد الناململ أل

ة وجةةود  ةةراك ،ّنةةال للم تمةةع املةةد  يف درةةو النمةة  املبةةذول مةةن جانةةب  ةةول األمةةراا غةةري السةةارية، م كةةداً رلةة  ة يةة
يف  نةةيت  هةةّيما ور ك ةةربس، مشةة لة اثةة   الةةدول األرضةةا   شةةقن األمةةراا غةةري السةةاريةط ويةةال إن دا  القلةةب الرومةةاعي ممل

اف ةن هنةاك  اجةة إلجةرا   لدان اإليليو وإن املنحمة  ذَلمت جالوداً يف هذا اجملال، ول ن ر ي ال رليالا  ذل امل يدط وة ة
عقيةةةيو للو ةةةع يف اإليلةةةيو مةةةن ةجةةة  الويةةةوف رلةةة    ةةةو املشةةة لة ومًحمالةةةا، مشةةةرياً إ  ة يةةةة مشةةةاركة اجلالةةةات الةةةا بة 

 اململلةة وإم انية إدما  دا  القلب الروماعي ممل  من    مة ةهاهية من التدخًُّت ا االة  األمراا غري الساريةط

      المناقشات التقنية .4
 شاملةالصحية التغطية الـُمحَرز من أجل تحقيق التوسيع نطاق طب األسرة: التقدُّم  1.4

 2-/ق63، القرار ش م/ل إ 1/منايشات عقنية 63)ة( من جدول األرمال، الوويقة ش م/ل إ  4البند 

تهويةة ال من ةجة   قيةق احملَريم مدير عووير النُّح و الملةية الورية التقنية  ول عوهيع نواق طب األهرة: التقدُّ  رَراَ 
شةةاملةط وةتةةار إ  ةن عةةو،ري ا ةةدمات الملةةةية املت املةةة جةة ٌ  ر يت ةة ة مةةن التهويةةة الملةةةية الشةةاملة، وا ةةن الملةةةية ال

طةةب األهةةرة رلةة  مسةةتوس الررايةةة الملةةةية األوليةةةط  َةْيةةد ةن  لةةداَن اإليلةةيو  هنةةج عقةةدا الا رلةة  الوجةة  األكمةة  مةةن خةةًل
منخفضةةاً مةةن عوةةّور طةةب األهةةرة، و ةةسُّ احلاجةةة إ  و ةةع هياهةةات و ةةرامج وطنيةةة تةةاملة ةظالةةرت  شةة   رةةام مسةةتوس 

ومسةةتدامة مةةن تةةقهنا عرهةةير طةةب األهةةرة وعن يةة هط وايْةةةرت  ا يف  ةةو  رلةةأل إطةةار  رمةةٍ  للةةدول األرضةةا  واملنحمةةة للنالةةوا 
سأةن الوْ ةع رةرب عوظيةف  وب األهرة من ةج   قيق التهوية الملةية الشاملة يف اإليليو، ومةن تةقن رلةأل اإلطة ار ةن   
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و الملةةةية مةةن ةجةة  د للتهلةةب رلةة  الةةنقص احلةةاد يف ةرةةداد ةطبةةا  األهةةرة وعقويةةة الةةنُّح  اهةةرتاعي يات انتقاليةةة وطويلةةة األَمةة
 درو طب األهرةط

و؛ وهلَّط اثلو الدول األرضا  الضو  رل   نيت النقبات الةيت عقةف  ةائًً ةمةام عوهةيع نوةاق طةب األهةرة يف اإليلةي
ومنالةةا يلةةة ارلتةة ام السياهةةمل، واحلاجةةة إ  إرةةادة عوجيةة  الةةن ح و الملةةةية وعةةدا ري  نةةا  الق ةةد رات مةةن ةجةة  الةةق  املالةةارات 
التقنيةةةة للمالنيةةةني الملةةةةيني واملةةةديرين  ةةةويارة الملةةةةة لتنفيةةةذ طةةةب األهةةةرة، وغيةةةاب املبةةةاد  التوجياليةةةة الةةةيت عسرتتةةةد  ةةةا 

ددوا رل  احلاجة إ  إالًا املنةاهج الدراهةية للتنلةيو الوةإ، وإرةداد دلية  البلدان، و نف مشاركة القواع ا اصط وت
رملةةمل، وإيامةةة روا ةةط  ةةني طةةب األهةةرة والررايةةة الثانويةةة، وعو يةةد  ةةرامج التةةدريب ارنتقاليةةة  ارتبارهةةا عرعيبةةاً انتقاليةةاً لر،ةةع  

ةةةةج مبت ةةةةرة كفةةةةا ات املمارهةةةةني النةةةةامأني لي ونةةةةوا ةطبةةةةا  ةهةةةةرةط ولةةةةو ظ يف  نةةةةيت البلةةةةدان ة ن هنةةةةاك  اجةةةةة إ  اعبةةةةاع نة ال 
رهت شاف دمةج النةاملني يف الةةة األهةرة يف الةربامج املننيةة  وةب األهةرة  ةدف رةب الف ةوات يف عةوا،ر ةرةداٍد كا،يةة 
مةن القةوس الناملةة الملةةية الةةم درَّ ة يف مرا،ةق الررايةة الملةةية األوليةةط وطالةب املمثلةون  ضةرورة ةن عواالة  املنحمةة عقةةد  

 درو التقو الًيم لتنفيذ  رامج طب األهرةطال

وةدَ  املرايبةون التةةالون  بيانةات )وهةةو  الرتعيةب(: املنحمةةة النامليةة ألطبةةا  األهةرة، واجلامنةةة األمري يةة  بةةريوت، والرا وةةة 
 الدولية للوبيبات، وار اد الناململ لرا وات طًب الوبط

 املةة، ،قةد ةتةار إ  ارةرتاف الةدول األرضةا   احلاجةة إ  دمةج طةب ةما الدكتور آهةا ، منسأةق عقةد  ا ةدمات املت
األهةةةرة يف السياهةةةات وا وةةةط الملةةةةية الوطنيةةةة  ارتبةةةاره اهةةةرتاعي ية رامةةةة لتقةةةد  ا ةةةدمات يف إطةةةار التهويةةةة الملةةةةية 

ية الوطنيةة، الشاملةط ويف رده رل  ما يشه  البلدان  شقن رةدم عو يةد منةايري طةب األهةرة يف السياهةات وا وةط الملةة
يةال الةةدكتور آهةا  إن احلالةةة ارجتماريةة واريتملةةادية وغريهةا مةةن النوامةة  هةوف عفةةرا إرةداد ا وةةط الوطنيةة مبةةا يتفةةق 
ةةةر  والسةةياق ا ةةاص   ةة   لةةد مةةن البلةةدانط وركةةر ةن املويةةةع اإلل ةةرتو  املخملةةص لتقةةد  ا ةةدمات املت املةةة هةةوف ي يسأ

حلاجةة إ  عن ية  ةواالةر التنةاون الثنةائمل واملتنةدد األطةراف، وةتةار إ  الةدلي  النملةمل عبادل ا ربات  ني البلدان، يف ظة  ا
الذ  مت إرداده لدرو البلدان يف عنفيذ  رامج طةب األهةرةط وينبهةمل رلة  البلةدان ةن عسةن  إ  ارتمةاد الةدورات التدريبيةة 

يميةةة لتقةةد  الةةدرو إ  البلةةدان يف عوهةةيع رلةة  تةةب ة اإلنرتنةةمتط وة ةةاف ةن املنحمةةة ايرت ةةمت عشةة ي  جلنةةة اهتشةةارية إيل
 نواق منور  طب األهرة، وةهنا هتواال  عقد  ما يل م من الدرو التقو   ا،ة الوره وةت ال  يف هذا الملددط

       التقنيةشؤون ال 5.

 تحسين فـَُرص الوصول إلى التكنولوجيات المساعدة 1.5
 3-/ق63رار ش م/ل إ الق ،63/4ش م/ل إ  ،( من جدول األرمالة) 5البند 

 يَّنةةمت املسةة ولة التأقنيةةة،  و ةةدة الويايةةة مةةن الننةةف واإلالةةا ات واإلرايةةة، ةن املنت ةةات املسةةاردة هةةمل ةدوات ةهاهةةية 
من روايب عةدهور األدا  عةدرجيياً، وعقلية  احلاجةة إ   ع ستخدم للتنوييت رن  نف ةو ،قدان القدرات األهاهية، واحلدأ 

مت ايةةةة مةةةن عفةةةاي و املةةةرا، واملسةةةاردة رلةةة  عرتةةةيد الت ةةةاليف الملةةةةية وع ةةةاليف التنةةةايفط ويةةةد ةل َمةةةمقةةةدأممل الررايةةةة، والوي
اعفاييةةةةة األمةةةةو املتةةةةةدة  شةةةةقن  قةةةةوق األتةةةةخاص رو  اإلرايةةةةة البلةةةةداَن الةمةةةةة ويةأَنة رليالةةةةا  ضةةةةمان إعا ةةةةة الت نولوجيةةةةات 

و ة ةةد م  ّونةةات التهويةةة الملةةةية الشةةاملة، ولَةة  َم احلملةةول رلةة  الت نولوجيةةات الةةةم سار دة هةةو الةةةم سار دة  ت لفةةة ميسةةورةط 
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من ةهداف التنميةة املسةتدامةط ويف هةذا السةياق، ةطلقةمت منحمةة الملةةة النامليةة  8.3د   يف اجلالود املبذولة لبلو  الهاية 
راليةةةة  مبةةةادرة تالتنةةةاون النةةةاململ يف  ةةةال الت نولوجيةةةات الةةةةم سار دةت لتةسةةةني ،ةةةرص احلملةةةول رلةةة  املنت ةةةات املسةةةاردة

اجلودةط و ينما عسبَّبمت الف وات املنر،ية وندرة البيانات النوريأة رل  مستوس اإليليو يف النو ة عقييو الو ةع يف مةا يتنلةق 
 معا ة الت نولوجيات الةم سار دة ملن  تاجالا، ،قد ةظالةرت دراهةات رديةدة والبيانةات الةيت عةوّ،رت يف هةياق الوةوار  يف 

د مةةةن اطةةار مةةا يلةة م لتةسةةني ،ةةةرص   ةة ة ملنت ةةات مًئمةةةة ميسةةورة الت لفةةة ورات جةةودةط وراإليلةةيو وجةةود إعا ةةة حمةةدود
مةةة ةتم  ةن يسةةتدرمل ةاحلملةةول رلةة  الت نولوجيةةات الةةةم سار دة، والنمةة  رلةة  د الةةا يف التهويةةة الملةةةية الشةةاملةط ومةةن ال

وار  إدراَ  الت نولوجيةةات الةةةم سار دة يف التملةةدأ  لً تياجةةات رات الملةةلة املوجةةودة هةةلفاً واملةةة ست ّدة يف هةةيايات الوةة
 ب وارهت ا ةطجالود التقهُّ 

مت آرا   املمثلني رل  ةن الت نولوجيات املساردة ا ن ةن ع هريأ وج  احلياة، م نّوهني  األ ية الةيت ع تسةيالا علةأل وعوا،قَ 
ادة يف ةرةةةداد األتةةةخاص مةةةن رو  د ومةةةا يرتعةةةب رليالةةةا مةةةن ييةةةالت نولوجيةةةات يف اإليلةةةيو، يف  ةةةو  األيمةةةات طويلةةةة األَمةةة

 طةةرق عملةةميو املنت ةةات اإلرايةةاتط وايْةةةرت  َا ةن ي نةةاد عنريةةف الت نولوجيةةات املسةةاردة رلةة  ةهةةاط ةرةةو وةوهةةع، وةن عتهةةريَّ 
القوارةةات أل يتةة  احلا ةةة يف  املتنةةدداملسةةاردة، وعويينالةةا، و ويلالةةاط واهةةرتر  النديةةد مةةن املمثلةةني ارنتبةةاه  ةةو التنةةاون 

لضةةةمان  سةةةني ،ةةةرص  األخةةةرس مت الشةةةرو  األهاهةةةيةنَ ف رلةةة  ار تياجةةةات وعةةةو،ري املنت ةةةات املسةةةاردةط وعضةةةمَّ التنةةةرُّ 
املمثلون، إنشا  هي   خمملَّةص رلة  املسةتوس الةوطو، واإلدمةا  يف   ددهااحلملول رل  الت نولوجيات املساردة، واليت 

وةةة  ةةول ار تياجةةاتط ومت    مةةة ا ةةدمات الملةةةية املهوةةاة  التةةقمني الملةةةمل، وإرةةداد يارةةدة  يانةةات وطنيةةة تةةاملة وحمدَّ
التقكيةةةد رلةةة  الةةةدور الةةةذ  عضةةةولع  ةةة  الررايةةةة الملةةةةية األوليةةةة يف مةةةا يتنلةةةق  تةديةةةد ار تياجةةةات، وعةةةو،ري املنت ةةةات 

 املساردة، ومتا نة اهتخدامالاط

ملةةة   ارتمةةةاد السياهةةةات والةةةربامج   املمثلةةةون الضةةةو  رلةةة  امل انةةةة الةةةيت  حةةة   ةةةا إطةةار النمةةة  القةةةانو  يف مةةةا يتّ وةلَقةة
املرعبوة  الت نولوجيات املساردةط كما ةتةاروا إ  ار تياجةات يف  ةارت  لةمت التنحةيو، و نةا  القةدرات يف  ةال عةو،ري 

 املنت ات املساردة واهتخدامالا، وآليات عو،ري علأل املنت ات  ت لفة ميسورةط

اا املنحمةة للمةرة األو  ة طل قةمت يف اجتمةاع جةانإ رات األولوية اليت ةرةدّ  مت اثٌ  إ  ةنَّ يائمة املنت ات املساردةولفَ 
ر قد رل  هامش مجنية الملةة الناملية التاهنة والستني يف ةيار/مايوط وكان إرةداد علةأل القائمةة خوةوًة مالمةًة رلة  طريةق 

 الةةدرو الةةًيم للنحةةر يف إالةةدارها عقةةد  سةةني ،ةةرص احلملةةول رلةة  الت نولوجيةةات املسةةاردةط و ةةهَّ املمثةة   البلةةداَن رلةة  
 ط2017 التنفيذ  يف كانون الثا /ينايرالدورة األر نني  ند املقة للم لس  الول

، و يَّنةةةةمت املسةةةة ولة التأقنيةةةةة،  و ةةةةدة الويايةةةةة مةةةةن الننةةةةف واإلالةةةةا ات واإلرايةةةةة، ةن الت نولوجيةةةةات املسةةةةاردة ر علةةةةّإ 
وعلةةةةإ ا تياجةةةات  مورةةةةات هةةة انية ةخةةةةرس مالمةةةة مبةةةةا ،يالةةةةا و سةةةب، ا تياجةةةةات األتةةةخاص مةةةةن رو  اإلرايةةةة،  ةةةة  

ط 2050هة ان اإليلةيو مبقةدار الضةنف الةول رةام  مةنالس ان يف مر لة الشيخوخة، الةذين مةن املتويةع ةن ع يةد نسةبتالو 
ا  مان  ملول األتخاص الذين  تاجون إ  الت نولوجيةات املسةاردة رليالةا هةوف ا أةن البلةدان مةن الو،ةا   الت امااةو 

ملةةة التمتةع  الالملةة النفسةية و خوط النم  ا االة  ، مث  ،يما يتنلق  وط النم  املنتمدة من جانب مجنية الملةة
ًً رن الو،ا   اعفايية األمو املتةدة  شقن  قةوق األتةخاص رو  اإلرايةةط ، واإلراية والملةةيف مر لة الشيخوخة ، ،ض

لةيت ع تسةيالا األطةر التشةرينية، كمةا ةكَّةدت رلة  احلاجةة إ  عنفيةذ املبةادرات ووا،قمت املس ولة التقنية رل  األ ية البالهة ا
اإليليمية والدولية رات المللة  الت نولوجيات املسةاردة رلة  املسةتوس الق وةر ط كمةا ةن  نةا  القةدرات ومجةع البيانةات  ةا 
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ب إرةداد  ةرامج الت نولوجيةات املسةاردة وْ رات األ يةط ونوَّهمت املسة ولة  ةقن ا وةوة األو  اَلة األخرس من  ني األنشوة
ًًط  ينبهمل ةن ع ون  ليَ  الو ع يف ك   لد رل   و ةكثر عفملي

ةةةد املستشةةةار اإليليمةةةمل، لشةةة ون   مجةةةع ا ةن اثأةةةاألجالةةة ة الوبيةةةة البيولوجيةةةة، رلةةة  نةةةدرة البيانةةةات، وايةةةرَت و  الملةةةةة وةكَّ
  الضو  رل  األ ية الةيت ي تسةيالا عقيةيو اآلوةار املاليةة ط كما ةلقَ املنلومات األكثر دية إجراً   ح   األولوية لدس البلدان

 و الملةية الوطنية القائمة  الفن  نتي ة اهتةداث الربامج ا االة  الت نولوجيات املساردةطاملرتعبة رل  النُّح  

 اإلطاران االستراتيجيان لتعزيز المختبرات الصحية وخدمات نقل الدم 2.5
القرار ش  ، و4/ق 63إالقرار ش م/ل ،63/6ش م/ل إ الوويقة  ،63/5ش م/ل إ الوويقة  ،األرمال( من جدول ب) 5البند 
 5-/ق63 م/ل إ

ن ارهةةةةرتاعي يني لتن يةةةة  املختةةةةربات الملةةةةةية يْ مت مةةةةديرة م ا،ةةةةةة األمةةةةراا السةةةةارية الوريةةةةة التقنيةةةةة  ةةةةول اإلطةةةةارَ ررَ ةةةة
هاهمل الذ  علنب  خدمات املختةربات الملةةية يف م ا،ةةة ، وةتارت إ  الدور األ(2025-2016ومقمونية الدم وعوا،ره )

ة  النسةبة للةملةائ  الملةةيةط ويالةمت إنة   ةالرغو مةن دها، وإ  آوارهةا املالّمةاألمراا وعشخيملالا ورًجالةا و ريالةا وعرالُّة
ةةةيَّة، ،مهنةةا مايالةةمت ر علَقةة السةةلوات    األولويةةة املناهةةبة مةةن جانةةباهةةتمرار ع اي ةةد الولةةب رلةة  خةةدمات املختةةربات المل 

الوطنية يف ةغلب األ يان، ويملةب رلةأل يملةور يف التموية ، وعةد  يف ارهتمةام  تنيةني املةوارد البشةرية وعةدريبالا، ،ضةًً 
من  لةدان اإليلةيو عفتقةر ةيضةاً إ  النناالةر  اً من  ني مش ًت ةخرسط وة ا،مت ةن كثري  ورلأل رن  نف البنية التةتية،

   ةةديات رئيسةةةية يف  ةةمان عةةوا،ر الةةدم ومنت اعةةة  ومقمونيتالمةةا وجودامةةا وإعا تالمةةةا الرئيسةةية لنحةةام الةةدم الةةةوطو وعواجةة
 سر ع لفتالما وكفا اما السريريةطوي  

ت إ  إجرا   لي  منمَّق للو ع ورملية عشاورية مستفيضة مع الربامج الوطنية وهائر اجلالات األخةرس الةا بة وةتارَ 
يني لتن ية  خمتةربات الملةةة ومقمونيةة الةدم وعةوا،رهط وة ةا،مت ةن اإلطةارين اململلةة، وعرعب رليالما و ةع إطةارين اهةرتاعي 

  للثهةةةةرات الةةةةيت مت نان ةهةةةةدا،اً وةغرا ةةةةاً حمةةةةددة  و ةةةةوا، و ةةةةددان عةةةةدخًت رات ةولويةةةةة للتملةةةةدأ ارهةةةةرتاعي يني يتضةةةةمّ 
ةن التنفيةةةةذ ال امةةةة   متال شةةةةف رنالةةةةا ةونةةةةا   ليةةةة  الو ةةةةع، وغايةةةةات وم تةةةةرات لرالةةةةد التقةةةةدُّم احملةةةةري يف التنفيةةةةذط وةرد،َةةةة

و املختةةةةربات الملةةةةةية لةةةةديالا واهةةةةتدامتالا ح  د لةةةةن  لإلطةةةةارين ارهةةةةرتاعي يني هةةةةيمني البلةةةةدان الفرالةةةةة لضةةةةمان التنسةةةةيق اجليأةةةة
وإعا تالا لل ميع، وكذلأل يدراا رل  إالدار نتائج مقمونة ومووويةة ويف ويتالةا املناهةب، مبةا نةدم ةغةراا الملةةة النامةة 

نحةو الةدم الوطنيةة لةديالا، ورلةأل مةن ةجة   ةمان اهةتمرارية اإلمةدادات الوطنيةة مةن الةدم وم وناعةة  ي وررايةة املر ة  وينة أ 
املقمونة والفّنالة للو،ا   ار تياجات الوطنيةط واختتممت رر ةالا  ةدروة الل نةة اإليليميةة ررتمةاد اإلطةارين ارهةرتاعي يني 

 وعوا،ر إمدادات الدم املقمونة لل ميعط ،ة كا،يةب املختربات ويدراا رل  ارهت ا ة  ملور من ةج   مان عقهُّ 

ةةةب اثلةةةو الةةةدول األرضةةةا   مرةةةداد اإلطةةةاَرْين ارهةةةرتاعي يَةنْي اإليليميَةةةةنْي لتن يةةة  املختةةةربات الملةةةةية وخةةةدمات نقةةة  و  ر َّ
 ةةول و ةةع  الةةدم، وعوّجالةةوا  الشةة ر للمنحمةةة رلةة  درمالةةا املتواالةة  يف هةةذين اجملةةاَلنْي ااةةاَمنْيط ويةةدَّموا منلومةةات  ديثةةة

خدمات املختربات وخةدمات نقة  الةدم يف  لةداهنو، وطلبةوا مةن املنحمةة ةن عقةدم الةدرو الةًيم لتنفيةذ هةذين اإلطةارين يف 
الةةةةنحو الملةةةةةية لبلةةةةداهنو، مشةةةةريين إ  احلاجةةةةة إ  دمةةةةج خةةةةدمات املختةةةةربات وخةةةةدمات نقةةةة  الةةةةدم يف الةةةةربامج الملةةةةةية 

 ضمان اجلودة ورملية ارتماد املخترباتط وةتار املمثلون إ  األدوار السةريرية  الرةهيةط كما طلبوا عقد  الدرو ،يما يتنلق
املختلفةةةة  ةةةدمات املختةةةربات، وإ  الشةةةنور  احلاجةةةة إ  عن يةةة  ةدوار هةةةذه ا ةةةدمات يف  ةةةايل الملةةةةة  النامةةةةوالملةةةةية 
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ينبهمل ةن ع سَند إ  ةيسام الملةةة النامةة النامة والتقهُّب لألو قةط وعسا ل املمثلون رما إرا كانمت مالمة عنحيو املختربات 
ةو ا دمات الملةية التا نة لويارات الملةة، وةتاروا إ  احلاجة إ  ارتمةاد هنْةج إلدارة املخةاطر البيولوجيةة يف املختةربات 

األرضةةا   ةدرو مةن املنحمةةة، ،ضةًً رةةن إم انيةة إيامةة تةةب ة مةن املختةةربات املرجنيةة اإليليميةةط كمةةا ة وةريت يضةةية التةربع  
ويرارتالةةا رلةة   ةةو مةةقمون، ومويةةع هةةذه القضةةية يف إطةةار مقمونيةةة الةةدم وعةةوا،ره، وطلةةب املمثلةةون عقةةد  إرتةةادات يف هةةذا 
ةةةدوا رلةةة  احلاجةةةة إ  إطةةةًق محةةةًت للةةةدروة والتنبقةةةة اجملتمنيةةةة للتةةةربع الوةةةورمل  الةةةدم، وإ  إرةةةداد مبةةةاد   الملةةةددط وةكَّ

ا يتناهةةب والسةيايات الوطنيةة وظةةروف البلةدان الةيت عشةةالد ةو ةاع طةوار  و تةةا  عوجياليةة إيليميةة مةن املم ةةن ع ييفالةا مبة
ل ا ةةةربات يف هةةذا الملةةةدد، وإ  اغتنةةام الفةةةرص السةةةا ة يف إ  درةةو خةةةاصط ودرةةوا إ  التنةةةاون الةةدويل واإليليمةةةمل وعبةةاد  

 ارينطالتةرُّك اَلْوب  لو  التهوية الملةية الشاملة رل  النةو الذ  ين ي عنفيذ هذين اإلط

وعوجَّالمت مديرة إدارة م ا،ةة األمراا السارية  الش ر إ  الدول األرضا  رل  مً حااةا  شةقن اإلطةارينط وةيةرَّت 
 ال ثري من التةدأيات املاولةة، ل نالةا ة ةا،مت ةن املنحمةة مسةتندة لةدرو البلةدان يف جوانةب كثةرية منالةا رلة  هةبي  املثةال 

وةتةةارت إ  ةنةة  يف  ةةني يركةة  اإلطةةار ا ةةاص  تن يةة  خةةدمات املختةةربات الملةةةية  اهةةتندادها لنمليةةة ارتمةةاد املختةةرباتط
ي ندُّ إطةاراً رامةاً ل ة ن مةن الوظةائف السةريرية ووظةائف الملةةة النامةة للمختةرباتط ور حةمت ةن  ،من رل  الملةة النامة، 

رلةة   ةةدن هةةوا ط و،يمةةا يتنلةةق  ةكثةةر البلةةدان لةةديالا و ةةدة للمختةةربات عقةةدم ا ةةدمات السةةريرية وخةةدمات الملةةةة النامةةة
ة وعلأل اليت عناود الحالور، ركرت ةن املنحمة عدرط اجلالات الةيت مةن املم ةن ةن ع رَهة  إليالةا النينةات  األمراا املست دَّ 

رند ردم وجود خمترب وطو، وعنحر يف عووير م يد من املختةربات املرجنيةة اإليليميةةط وةرد،ةمت يائلةة إنة  يف مقةدور املنحمةة 
ارد البلةةدان يف تةةرا   مورةةات ةدوات ارختبةةارات، منوأهةةة  الةةدور ااةةام الةةذ  عضةةولع  ةة  تةةب ة املختةةربات املننيَّةةة ةن عسةة

 املمر ةةةةات املسةةةةت دَّة وا وةةةةرة التا نةةةةة ملنحمةةةةة الملةةةةةة النامليةةةةة، واألنشةةةةوة الةةةةيت عقةةةةوم  ةةةةا املنحمةةةةة لبنةةةةا  ي ةةةةد رات الةةةةدول 
ياً كبةرياً ةمةةام اإليلةةيو، األرضةا ط و احلةةديه رةن خةةدمات نقةة  الةدم، يا لةةمت إن اإلمةةداد  الةدم يف ةويةةات الوةوار  اثأةة   ةةدأ

ا التملةةدأ  اةةذا التةةةدأ ط وة ةةا،مت ةن التةةربع  األرضةةا  ويرارتالةةا ةوةةار يضةةايا وةن املنحمةةة عنمةة  رلةة  عوةةوير نحةةام  هةةرَ 
مت املنحمةةة هةةذه القضةةايا رلةة   ةةدةط يانونيةةة خمتلفةةة ويضةةايا عتنلةةق  التنسةةيق ويضةةايا ةخةةرس عتملةة   نقةة  الةةدم، ويةةد عناولةة

و وجةةٍ  رةةام، ةونةةمت مةةديرة إدارة م ا،ةةةة األمةةراا السةةارية رلةة  التقةةدُّم الةةةم ةَري يف اإليلةةيو وتةة نمت البلةةدان رلةة  الةةتنلُّو 
 من خربات  نضالا البنيت والنمار  املتا ة من املمارهات اجليدة، ور َّبمت مب يد من املً حات  ول هذين اإلطارينط

 ح منظمة الصحة العالمية وشؤون البرنامج والميزانيةإصال  6.
 2019-2018الميزانية البرمجية المقترحة   1.6

 63/2ش م/ل إ ، من جدول األرمال (ة) 2البند 

املي انيةة الرب يةة الةةم قرت ة رر اً  ةول مدير إدارة التخويط وعنسيق املوارد وَراْلد األدا ،  املقر الرئيسمل للمنحمة،  يدَّم
، رلةةة  غةةةرار املي انيةةةة الرب يةةةة احلاليةةةة، مةةةن خةةةًل 2019-2018للثنائيةةةة  ةط وةتةةةار إ  إرةةةداد املي انيةةةة املقرت ةةة2018-2019

رملية عنولةق مةن القارةدة إ  القمةة مبشةاركة ،ّنالةة يف  ديةد األولويةات مةن جانةب الةدول األرضةا ط وة ةاف ةن املي انيةة 
مةةع ةهةةداف التنميةةة املسةةتدامةط  ،مةةن منحةةور الةةربامج ،الوةةوار  الملةةةية وعتةةوا م الةةةم قرت ة عشةةم  التنفيةةذ ال امةة  لربنةةامج

عشةرين األول/ةكتةو ر يف جنيةف،  30و،يما يتنلق  تموي  املي انية، ،من املخوط ل  إجرا   ةوار خةاص  تموية  املي انيةة يف 
تةار إ  ايةرتاا املةديرة النامةة ييةادة ارتةرتاكات ئ مرة ةخرس ةونا  اجتماع جلنة الربنامج واملي انية يف كةانون الثا /ينةايرط وة
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ةةن علةأل ال يةةادة املنحمةةة مةةن 2019-2018الةةم قدَّرة للثنائيةةة  ، وهةةمل ال يةادة األو  منةةذ ةكثةةر مةةن رشةر هةةنواتط وهةةوف   أ
ة إ  الوةوار  ارهتفادة من مواردها  َقْدر ةكةرب مةن التوّجة  ارهةرتاعي مل، و ّ نالةا ةيضةاً مةن  سةني مرونتالةا يف ارهةت ا 

الل نةةةةة اإليليميةةةةة  ةةةةول  مً حةةةةاتالملةةةةةيةط وهةةةةوف ع ةةةةدَخ   سةةةةينات رلةةةة  املي انيةةةةة الرب يةةةةة الةةةةةم قرت ة اهةةةةتناداً إ  
ارناهةةات واألولويةةات النامةةةط وهةةوف ع قةةدَّم مسةةّودة حمّدوةةة إ  الةةدورة األر نةةني  نةةد املقةةة للم لةةس التنفيةةذ  يف كةةانون 

 قدَّم مسّودة هنائية إ  مجنية الملةة الناملية السبنني يف ةيار/مايوط، رل  ةن ع  2017الثا /يناير 

هةّيما يف  ةال الوةوار ط  الضو  رل   رورة التآي ر  ني مجيع الشةركا  يف ارهةتفادة مةن املةوارد، ور اثلو الدولوهّلط 
اجلالةات املا ةةة لتقةد  التمويةة  غةةري  وةكَّةدوا، ،يمةةا يتنلةق  املسةةا ات الووريةة، رلةة   ةرورة ييةةادة التربرةةات والةدروة لةةدس

رةةن خمةةاو،الو  يةةال يضةةايا رديةةدة، منالةةا املي انيةةة ا االةةة  ةةالووار  يف اإليلةةيو، وإظالةةار ةهةةداف  كمةةا ةرر ةةوااملخملَّةةصط  
اثة  طلةب و التنمية املستدامة يف املي انية، وعفوييت السلوات إ  رؤها  امل اعب الق ورية، و ديد األولويةات يف البلةدانط 

 ييادة الدرو املقدَّم للم اعب الق ورية من  يه ردد املوظفني والقدرات املتا ةط  دس الدولإ

ويد ةيّر مدير إدارة التخويط وعنسيق املوارد وَراْلد األدا   مم انية ييادة النمة  املبةذول مةن ةجة   سةني طريقةة رمة  
ةهةاليب وهنوجةاً رديةدة لضةمان ارهةتخدام األمثة  املنحمة مع املنحمات األخرس، يف الويمت الةذ  عسةتخدم ،ية  املنحمةة 

للموارد  ني الشركا ، مث  هنج  مورة الملةة يف  ارت الووار ، مشرياً إ  ةن ارهةتخدام املنّسةق للمةوارد ةكثةر اا ةاً 
ةن يف  نيت البلدان مقارنة  هريهةاط وة ةاف ةن املنحمةة عقةوم  مدخةال  سةينات مسةتمرة يف ال فةا ة، ول ةن مةن الملةنب 

انيةةة نةة   ةةالرغو مةةن  ةةرورة ييةةادة ويةةمت اإلرةةداد السةةا ق لنمليةةة طوةةيط مي  ةعحالةةر علةةأل التةسةةينات يف املي انيةةةط وةتةةار إ  
ةهاهةةمل مةةن املرونةةة القويةةة الةةيت عضةةمن إم انيةةة إرةةادة طملةةيص  نةةود املي انيةةة لتلبيةةة األولويةةات  املنحمةةة، ،مهنةةا عّتسةةو  قةةدر

ةةةةداً ةن النمةةةة  ذ يةةةة   ل جاريةةةةاً رلةةةة  إظالةةةةار ةهةةةةداف التنميةةةةة املسةةةةتدامة يف املي انيةةةةة، وموالبةةةةاً  ق يةةةةة التمسةةةةأل الوارئةةةةة، م كأ
 الواينيةةة، مةةن منحةةور التمويةة ، رنةةد عنةةاول املي انيةةة ا االةةة  ةةالووار ط ويةةال إن هنةةاك  اجةةة إ  عقملأةةمل الس ةةب   املم نةةة 

دان، يف هةةذا الملةةّدد، رلةة   ضةةور احلةةوار ل يةةادة التربرةةات، ورلةة  األخةةص التربرةةات غةةري املخململةةةط وتةةّ ع مجيةةع البلةة
 ا اص  التموي  الذ  هي نقد يف هناية تالر عشرين األول/ةكتو رط 

ط 2015-2014و 2011-2010 ةني رةاَممْل  %40وةتار مدير إدارة الةربامج إ  ييةادة األمةوال املخملَّملةة لإليلةيو  نسةبة 
يف  %80 مةةا ي يةةد رلةة  إ املنتمةةدة لق وريةةة مةةن املي انيةةة و،يمةةا يتنلةةق مبخملَّملةةات البلةةدان، ،قةةد ارعفنةةمت  ملةةة امل اعةةب ا

، ةَْواَلمت املنحمة  قن عرّكة  البلةدان رلة  رةدد يلية  مةن األولويةات يف كة  ،قةة مةن 2012ومنذ رام  ط2017-2016 الثنائية
البلةةدان رلةة   ،قةةات املي انيةةة، إر ةنةة  كانةةمت هنةةاك مرونةةة يف إرةةادة طملةةيص املي انيةةة داخةة  كةة  ،قةةةط واختةةتو عنقيبةة  اةةه

  ضور احلوار الةم قب  ا اص  التموي ط

 ........ إصالح الحوَكَمة  2.6
 6-/ق63 القرار ش م/ل إ ،63/8ش م/ل إ ، من جدول األرمال ( ) 6البند 

إالةًا الةةَةوَْكمةط وركةر ةنة  َرقةب الةدورة ارهةتثنائية للم لةس التنفيةذ  ملنحمةة رر ةاً  ةول مدير إدارة الربامج  يدَّم
، والدورة الثًوةني  نةد املقةة للم لةس التنفيةذ  2011لملةة الناملية  شقن اإلالًا اليت ر ق َدت يف عشرين الثا /نو،مرب ا

، ترَرمت منحمة الملةة الناملية يف  رنامج إلالًا الةَةوَْكَمة )عملةريف الشة ون( 2012اليت ر ق َدت يف كانون الثا /يناير 
ول وًوةةةة  ةةةارت  الهةةةة األ يةةةة؛ وهةةةمل: الةةةربامج و ديةةةد األولويةةةات، واإلالةةةً ات يف إطةةةار خوةةةٍة تةةةاملة لإلالةةةًا عتنةةةا



 
 
 

 ع-63/9 إم/ل  ش
 13 الملفةة
 

اإلداريةةة، والةةةَةوَْكَمةط ويةةد  خََّضةةمت الةةةم داورت الةةيت داَرت يف ارجتمارةةات املتنايبةةة ل ةة  مةةن اجمللةةس التنفيةةذ  ومجنيةةة 
 ة الرئاهية ورمليااا وييادة التنسةيق ،يمةا  ينالةا الملةة الناملية رن هلسلٍة من التواليات الرامية إ  عن ي  إجرا ات األجال

رل  نواق املنحمة  قهرهاط والل نة اإليليمية مدروة إ  منايشةة وإيةرار التنةديًت رلة  النحةام الةداخلمل لّل نةة اإليليميةة 
ليمةةةمل لشةةةرق ملنحمةةةة الملةةةةة النامليةةةة لشةةةرق املتوهةةةط، مبةةةا يف رلةةةأل مدونةةةة يوارةةةد السةةةلوك ،يمةةةا يتنلةةةق  تسةةةمية املةةةدير اإلي

الةةيت يتبنالةةا إيلةةيو تةةرق املتوهةةط ،يمةةا يتنلةةق  تسةةمية البلةةدان لتمثيةة   اإلجةةرا اتاملتوهةةط، واإلالةةً ات الةةةم قتَةَر ة رلةة  
 اإليليو يف اجتمارات اجمللس التنفيذ  ومجنية الملةة الناملية،  اإل ا،ة إ  مسائ  الةَةوَْكَمة األخرسط

ة يف  ةةال  سةةني رمليةةات الةةةَةوَْكمة، الملةةةة النامليةةة رلةة  جالودهةةا املسةةتمرّ رةةن عقةةديرهو ملنحمةةة  اثلةةو الةةدَولب ةرةةرَ 
إيضةةا ات  ةةول مسةةائ  رديةةدة، منالةةا عنيةةني  واوايرت ةةوا إجةةرا  مراجنةةة إلالةةً ات الةةةَةوَْكمة  ملةةفة منتحمةةةط كمةةا طلبةة

لربامج واختملاالةةةااا، مةةةدير إيليمةةةمل مةةةرة ةخةةةرس  نةةةد يضةةةائ  مةةةدة خةةةار  املنملةةةب، واجتمارةةةات الل نةةةة الفرريةةةة املننيّةةةة  ةةةا
واألهباب املنوقية رختيار ةرضائالا من  مورات البلدانط وايرت وا ةن ع ون رضوية الل نة الفرريةة ملةدة وةًث هةنوات 
 ل عّتسق مع املمارهة املّتبنة  اجمللس التنفيذ ط وطلبوا من املنحمة عقد  إرتادات إ  البلدان كة  رةام  شةقن إجةرا ات 

 ة الرئاهية النامليةطالرتتُّي لألجال  

ووا،قالو مدير إدارة الربامج الرة  رل  الفائدة اليت هتتةقق من املراجنة املنتحمة لإلالً اتط وة اف، ،يمةا يتنلةق 
 نةةد رمليةةة عشةةةاورية طويلةةة مةةةع البلةةدان، وةن هةةةذا  2002مب مورةةات البلةةدان، ةن اجملمورةةةات يةةد مت ارعفةةةاق رليالةةا رةةةام 

راماًط وةتار إ  ةن اختملاالةات الل نةة الفرريةة املننيّةة  ةالربامج هةرتكأ   ديةداً رلة  ةرمةال  15ل النحام م تَّبع  ن اا طوا
الل نة اإليليميةط كما وا،قالو الةرة  رلة  ةنة  ينبهةمل ع ويةد البلةدان يف الويةمت املناهةب  املنلومةات  ةول إجةرا ات الرتتُّةي 

نتخةةةاب يف مجنيةةةة الملةةةةة، مبةةةا يف رلةةةأل منلومةةةات رةةةن ةهليةةةة لنضةةةوية اجمللةةةس التنفيةةةذ  واملناالةةةب الةةةيت يةةةتو تةةةهلالا  ار
البلةةدان للرتتُّةةيط وةتةةار إ  ةن اإلالةةً ات الةةةم قرت ة هةةمل نتةةا   ليةة  مقةةارن ة جةةر  َرةةرْب األيةةاليو وعتفةةق مةةع يةةرار مجنيةةة 

نيةةني املةةدير الملةةةة  ةةول موا مةةة املمارهةةاتط وةو ةةي املستشةةار اإليليمةةمل،  ةةاملقر الرئيسةةمل للمنحمةةة، ةن يوارةةد إرةةادة ع
اإليليمةةةمل واردة يف النحةةةام الةةةةداخلمل للم لةةةس التنفيةةةةذ  وةن ة  ةهةةةقلة ع ثةةةةار  شةةةقهنا ي ةةةةون مردهةةةا إ  يةةةةرار مةةةن اجمللةةةةس 

 التنفيذ ط

           أمور أخرى .7
 تسمية المدير اإلقليمي 1.7

 7-/ق63 إ، القرار ش م/ل 1 /و عط63 إمن جدول األرمال، الوويقة ش م/ل  7البند 

لشةةه  منملةةب املةةدير اإليليمةةمل لشةةرق املتوهةةط،  حممةةود ، ةةر  ، الةةدكتوراجتمةةاع مهلةةقمت الل نةةة اإليليميةةة، يف رتَّةةةَ 
 ر،ع عسمية املدير اإليليممل إ  اجمللس التنفيذ طعللمنحمة ةن  ةالنام ةاملدير  منوطَلبمت 

 تعبير عن التقدير واالمتنان 2.7

الةةةدين النلةةةوان رلةةة  الت امةةة   الملةةةةة النامةةةة الدوليةةةة وإهةةةالاماع   ةرر ةةةمت الل نةةةة اإليليميةةةة رةةةن عقةةةديرها للةةةدكتور رةةةً 
 لشرق املتوهططويررت الل نة ارتبار الدكتور النلوان مديراً إيليمياً ،خرياًط وإااياع  ةونا  تهل  منملب املدير اإليليممل 
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 التاسعةلعالمية في دورتها القرارات والمقّررات اإلجرائية ذات األهمية لإلقليم التي اعتمدتها جمعية الصحة ا 3.7
 والثالثين بعد المئة والتاسعةوالثالثين بعد المئة  الثامنةوالستين والمجلس التنفيذي في دورتيه 

 1 امللةق–63/7ش م/ل إ  ،63/7 إ ش م/ل تانن جدول األرمال، الوويقم (، بة) 6 انالبند

ا الةةدورة التاهةةنة والسةةتون جلمنيةةة الملةةةية النامليةةة واجمللةةس َلفةةمت مةةدير إدارة الةةربامج ارنتبةةاه إ  القةةرارات الةةيت ارتمةةدا
التنفيةةةذ  يف دورعَةْيةةة  الثامنةةةةة والثًوةةةني  نةةةد املقةةةةة والتاهةةةنة والثًوةةةني  نةةةةد املقةةةةط و ةةةهَّ الةةةةدول األرضةةةا  رلةةة  اهةةةةتنراا 

مسةةّودة جةةدول   نةةد رلةةأل رةةَراو اإلجةةرا ات املولةةوب مةةن امل تةةب اإليليمةةمل اطارهةةا، وإرةةداد عقةةارير  ةةول اهةةت ا اااط 
األرمةةةةال امل يّةةةةمت للةةةةدورة األر نةةةةني  نةةةةد املقةةةةة للم لةةةةس التنفيةةةةذ ، وطلةةةةب مةةةةن الةةةةدول األرضةةةةا  ةن ع بةةةةد  مةةةةا عةةةةراه مةةةةن 

 مً حات  شقن ط

رل  عنفيذ القرارات الملةادرة رةن مجنيةة الملةةة النامليةة هةوف إل دا  املً حات ة تري إ  ةن اهتةداث آليٍة ي وريٍة و 
و مةةةا ة  ةةةر َي مةةةن عقةةةّدم وللتنةةةرُّف رلةةة  النقبةةةاتط وط لةةةَب إ  منحمةةةة الملةةةةة النامليةةةة إخوةةةار  الةةةدول عقيةةةييف ي ةةةون مفيةةةداً 

األرضا   القرارات رات األ ية لإليليو يبة  اننقةاد مجنيةة الملةةة النامليةة املقبلةةط واهةت ْذك ر ةن اجلمنيةة يف دوراةا التاهةنة 
 ملسقلة اليت ع تسمل ة ية  النسبة لبنيت الدول األرضا  يف اإليليوطوالستني ارتمدت يراراً  شقن الورم  الفور ، وهمل ا

ويد ة تري إ  ةن م سوَّدة جدول األرمةال امل َّيةمت للةدورة األر نةني  نةد املقةة للم لةس التنفيةذ  ملنحمةة الملةةة النامليةة 
ألهةا يع املقبلةةط كمةا ايْةةرت ا ة، وةن جدول األرمةال اجلديةد هةوف ي ةويَّع  يف غضةون ار دألمت  مدخال إ ا،ات جديدة مالمّ 

مةةة ناخ والملةةةةط ةورة األر نةةني  نةةد املقةةة للم لةةس التنفيةةذ  ملنحمةةة الملةةةة النامليةةة  ةةول ال ةةوُّ  نةةٍد إ  جةةدول ةرمةةال الةةدَ 
ورة األر نةةني  نةةد املقةةة للم لةةس وةو ةةي املستشةةار القةةانو  ةن املورةةد النالةةائمل رهةةتةداث  نةةوٍد رلةة  جةةدول ةرمةةال الةةدَ 

 ورات القادمةط ، غري ةنَّ الدول األرضا  ا نالا ايرتاا  نود رل  جدول ةرمال الدَ د مضَ التنفيذ ي

 جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة والبعثة الدراسية الخاصة بها 4.7
 7/وويقة إرًمية 63 )ة( من جدول األرمال، الوويقة ش م/ل إ 9البند 

 ةال إ  الدكتور وليد رمَّار )لبنان( إلهالام  املتميأة  يف  2016تة لنام جائ ة م هسة الدكتور رلمل عو،يق تو  َمنيمتَّ 
 يف املنوقة اجلهرا،ية اليت خدم ،يالا الدكتور توتة املنحمةط النامةالملةة 

 جائزة دولة الكويت لمكافحة السرطان، واألمراض القلبية والوعائية، والسّكري في إقليم شرق المتوسط 5.7
 8 /وويقة إرًمية63 إل األرمال، الوويقة ش م/ل )ب( من جدو  9البند 

مت جةةائ ة دولةةة ال ويةمت مل ا،ةةةة السةةرطان واألمةةراا القلبيةة الورائيةةة والسةةّ ر  يف إيلةيو تةةرق املتوهةةط يف  ةةال م ن َةة
أل   نةةاً  رةةً  األورام، خاالةةًة رةةً  األورام  اإلتةةناع، إ  الةةدكتورة نةة ال هةةارا، اديهان )مجالوريةةة إيةةران اإلهةةًمية(، ورلةة

رلةة  عوالةةية جلنةةة م هسةةة جةةةائ ة دولةةة ال ويةةمت مل ا،ةةةة السةةرطان واألمةةةراا القلبيةةة الورائيةةة والسةةّ ر  يف إيلةةيو تةةةرق 
 املتوهطط
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 مكان وموعد عقد الدورات المقبلة لّلجنة اإلقليمية 6.7

 4 املقرر اإلجرائمل، 10/وويقة إرًمية 63ن جدول األرمال، الوويقة ش م/ل إ م 10 البند

عشةةةةةرين  12و 9الفةةةةةرتة  ةةةةةني  يف ، اكسةةةةةتان ،إهةةةةةًم آ ةةةةةاديف  السةةةةةتنيو  الثالثةةةةةةرقةةةةةد دوراةةةةةا  اإليليميةةةةةةرت الل نةةةةةة يةةةةةر 
 ط2017األول/ةكتو ر 

        الجلسة الختامية 8.
 استعراض مشاريع القرارات والمقررات اإلجرائية والتقرير 1.8

 ارات واملقررات اإلجرائية وعقرير الدورةطمشاريع القر  ،ا تاميةتالا يف جلس ،اهتنر مت الل نة اإليليمية

 اعتماد القرارات والتقرير 2.8

 ت الل نة اإليليمية يرارات الدورة الثالثة والستني وعقريرهاطارتمدَ 

 ........اختتام الدورة  3.8
 من جدول األرمال 12البند 

عةة  املخلملةةة وإهةةالاماع  القّيمةةة يف عنميةةة عوّجالةةمت الل نةةة اإليليميةةة  الشةة ر إ  الةةدكتور رةةً  الةةدين النلةةوان رلةة  يياد
 الملةة يف اإليليو، كما هنقت الل نة الدكتور حممود ، ر  رل  عسميت  مديراً إيليمياًط
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 القرارات والمقررات .9
 ............ القرارات 1.9

 2015التقرير السنوي للمدير اإلقليمي   1–ق/63 ش م/ل إ

 ،الل نة اإليليميةإن 

التقرير السنو  للمدير اإليليممل  ول ةرمال منحمة الملةة الناملية يف إيليو ترق املتوهط لنام  ما اهتنرَ مت  ند
 1؛والتقارير املر لية اليت طلبتالا الل نة اإليليمية 2015

وإر َعستذكر القرارات السا قة  ول اإلجرا ات الًيمة ،يما يتنلق  األولويات ارهرتاعي ية اإليليمية اليت ارتمداا 
 ؛2012ل نة اإليليمية يف رام ال

الدول  الذ  ة ريع ما التقدُّم يم ةري ،يما يتنلق  األولويات ارهرتاعي ية اإليليمية، ورهّ ةوإر عً ظ التقدُّم ال
 ؛(2005) األرضا  يف إجرا  عقييو خارجمل مشرتك لتنفيذ اللوائي الملةية الدولية

 ؛ب ملواجالة األمراا املنقولة  النواي  وارهت ا ة ااتقهُّ ق ية التد ري املت ام  للنواي  يف ال وإر عقر 
 ؛وإر عقر ةيضاً  نب  األمراا الناجو رن التالاب ال بد يف اإليليو

ماط األو  ل ثري السا قة لدخول املستشف  واملرع  ة رل  املرا،ق  والفالا نقوة التّ  ةوإر ع درك ة ية الرراية الوارئ
 ؛من األ،راد مع النحام الملةمل

 ؛و،يات املواليد يف اإليليو منار ورا ات الوراوية وا لقية  ما عسبب وإر عدرك ةيضاً 
  ؛الةية خورية رل  مجيع البلدان اً آوار ةن ل  وإر عدرك ةيضاً ةن علوث ااوا  هو ا ور البيقمل األكرب يف اإليليو و 

 مل، وةيضًا رل  ارل  مدار النام امل املدير اإليليممل رل  عقريره الذ  ين س اعساع نواق رم  املنحمة تشكر .1
  ؛جالوده يف  سني ةدا  املنحمة يف اإليليو

  ؛2015التقرير السنو  للمدير اإليليممل لنام  تعتمد .2
  :الدول األرضا  رل  ما يلمل تحثّ  .3

( يف ةيةرب ويةمت ا ةن، إن ذ ع ةن يةد 2005عقييو خارجمل مشرتك لتنفيذ اللةوائي الملةةية الدوليةة ) إجرا  1.3
 ؛مت  ذلأل، وو ع خوط رم  وطنية لتنفيذ التواليات اليت نر   ا التقييويام

وةةة مةةن إطةةار النمةة  ارهةةرت وعنفيةةذها  خوةةط النمةة  الوطنيةةة مراجنةةة 2.3 اعي مل للتةةد ري اهةةتناداً إ  النسةةخة احملدَّ
 ؛املت ام  للنواي 

                                                 
 6-1/وويقة إرًميةط63 والوويقة ش م/ل إ 63/3 الوويقة ش م/ل إ  1
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ارهةةرتاعي ية النامليةةة املننيةةة   اتةةياً مةةع خوةةة النمةة  اإليليميةةة لتنفيةةذ الاةو  ةةديث خوةةط رمةة  وطنيةةة و ةةع 3.3
 ؛2021-2017 التالاب ال بد الفريوهمل 

رلة  مسةتوس النحةام الةوطو ومسةتوس عقةد  ا ةدمات، وو ةع خوةط  ةعقييو  دمات الررايةة الوارئة إجرا  4.3
 ؛وطنية رم 

من  الويايةلةم ، مبا يف رلأل لارتماد عدخًت مسندة  البينات وميسورة الت لفة يف الرراية السا قة  5.3
 ؛اا والتد ري النًجمل ةيار ورا ات الوراوية وا لق

 ؛ومتندد األطراف يف اإليليو من ةج  احلد من مش لة علوث ااوا  ملاون الثنائنعن ي  الت 6.3
 املدير اإليليممل ما يلمل: إ  تطلب .4

ة مةةةن ةجةةة  عنفيةةةذ درةةةو الةةةدول األرضةةةا  ،يمةةةا عبذلةةة  مةةةن جالةةةود إلجةةةرا  عقييمةةةات خارجيةةةة مشةةةرتك مواالةةةلة 1.4
 ؛اتالتقييمعلأل ( وو ع خوط رم  وطنية لتنفيذ عواليات 2005اللوائي الملةية الدولية )

 عقييو خدمات الرراية الوارئة وإنشا  تب ة من ا ربا  اإليليميني؛ شقن التقو  التوجي إهدا   2.4
بةةة  اننقةةاد الةةةدورة التاليةةة لل نةةةة يعنحةةيو اجتمةةةاع عشةةاور   ةةةني البلةةدان  ةةةول ار ةةورا ات الوراويةةةة وا لقيةةة  3.4

 ؛اإليليمية
  مسةةندة  البينةةات لتنفيةةذ خارطةةة الوريةةق النامليةةة رلةة  الملةةنيد اإليليمةةمل مةةن ةجةة  مواجالةةة ة رمةةخوةة عقةةد  4.4

  نة اإليليمية يف دوراا الرا نة والستنيطلاآلوار الملةية لتلوث ااوا  الداخلمل وا ارجمل إ  ال
 طب األسرة: التقدُّم الُمحَرز من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة توسيع نطاق  2–ق/63 ش م/ل إ

  الل نة اإليليمية،إن 

م ةَري من ةج   قيةق التهويةة الملةةية ةورية املنايشة التقنية  ول عوهيع نواق طب األهرة: التقدُّم ال ناَيشمتما   ند
 2؛الشاملة

ةة  رلةة  النةةاط، ويةةرار الل نةةة ا ةةدمات عن يةة   ةةول  24-69 وإر َعسةةتذكر القةةرار   ص ع الملةةةية املت املةةة الةةيت ع ركأ
 ؛ شقن التهوية الملةية الشاملة 2-/ق60 اإليليمية ش م /ل إ

والتقريةةر ا ةةاص  الملةةةة يف رةةن الررايةةة الملةةةية األوليةةة،  2008 قريةةر ا ةةاص  الملةةةة يف النةةاذالتوإر َعسةةتذكر ةيضةةاً 
 ؛رن  وي  الن ح و الملةية 2010الناذ لنام 

َّّ لةةناْلج الشةةام  ملنحمةةة الملةةةة النامليةةة  شةةقن التهويةةة الملةةةية الشةةاملة والةةذ  لوإر ع ةةدرك النناالةةر األهاهةةية  يةةيو  يتبةة
 مبا يف رلأل املشاركة اجملتمنية،ومبادئالا،  الرراية الملةية األولية

                                                 
 ط1 /منايشة عقنية/عنقيي63 ش م/ل إ 2
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 الدول األرضا  إ  ما يلمل: تدعو .1

  قيةةةقوليةةة  ارتبةةةاره اهةةرتاعي ية رامةةةة للتةةةرُّك اَلةةةْوب األهةةةرة يف خةةدمات الررايةةةة الملةةةةية األ طةةبَدمةةج هنْةةةج  1.1
  التهوية الملةية الشاملة؛

رةدد  ة ْهيَةة ييةادة  وم هسةات التنلةيو الوةإ ةامةالملةةة الن عن ي  ي ةد رات األيسةام املننيَّةة  وةب األهةرة يف مناهةد 2.1
لألطبةةةا  مج انتقاليةةةة  ةةةرا و ةةةع، وكةةةذلأل 2030نسةةةمة الةةةول  000 10ةطبةةةا  ل ةةة   3ملةةة  إ  يةطبةةةا  األهةةةرة ل

  النامني؛

 الشراكات  ني القواَرنْي النام وا اص يف  ال عقد  ا دمات من خًل هْنج طب األهرة؛ عن ي  3.1

 والةف  جة  اً ر يت ة ة مةن ارهةرتاعي ية الوطنيةة األهرة  طبعوهيع نواق / مان عوا، ر التموي  املستدام لتنفيذ 4.1
 ؛للتموي  الملةمل

الةيت عقةدأم  ،مةن خةًل مرا،ةق الررايةة الملةةيةلتقداالا،   م ا دمات الملةية األهاهية وعقدير ع لفتالاعن ي      5.1
 اليت طدمالا علأل املرا،ق؛الفقات الس انية إ   األهرة طبرل   خدمات الةية يائمة

   إرها  نحام ملتا نة وعقييو التدريب يف  ال طب األهرة؛ 6.1

 يف مرا،ق الرراية الملةية األولية؛ ا دماتاجلودة من ةج   سني قن  شملنحمة ا م تراتارتماد  7.1

 :املدير اإليليممل ما يلمل من تطلب .2

إ   اهةةتناداً عقةةد  ا ةةدمات الملةةةية املت املةةة رمليةةة التقةةو إ  الةةدول األرضةةا  لرتهةةير وعن يةة   الةةدروعقةةد   1.2
 األهرة؛ هنج طب

يف مجيع  لةدان اإليلةيو، وعوهةيع نوةاق  الاج التدريبية لوب األهرة وعنسيقعش ي  ،ريق من ا ربا  ملراجنة الربام 2ط2
 النامني؛ لألطبا  التدريب ارنتقايل رل  اإلنرتنمت اهتخدام  رنامج 

يف دورعيالةةةةا ا امسةةةةة والسةةةةتني  لّل نةةةةة اإليليميةةةةةإ  ا م ةَري يف عنفيةةةةذ هةةةةذا القةةةةرارة ةةةةول التقةةةةدُّم الةةةة عقريةةةةرعقةةةةد   3.2
 طوالسا نة والستني

 تحسين فـَُرص الوصول إلى التكنولوجيات المـُساِعدة  3–ق/63 ش م/ل إ

 الل نة اإليليمية،إن 

  ؛3ما اهتنر مت الورية التقنية  ول  سني ،رص الوالول إ  الت نولوجيات املساردة يف إيليو ترق املتوهط  ند

                                                 
 63/4 ش م/ل إ 3
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وةن  ر هبي  إ   لو  الهاية  ت، د رن الركبف ة يتخلَّ رَّ ةكفالة د رل  ت كأ وإر عنمل ةن ةهداف التنمية املستدامة ع  
التهوية الملةية  م وناتةهاهيًا من  م وناً املساردة  تالت نولوجيا  ارتبار من ةهداف التنمية املستدامة إرّ  3-8

    رل  الناط؛ركأ الشاملة وا دمات الملةية املت املة اليت ع  
الشةةةةةةةةةةيخوخة شةةةةةةةةةةقن  يات وخوةةةةةةةةةةط النمةةةةةةةةةة  النامليةةةةةةةةةةة  وإر عسةةةةةةةةةةتذكر التةةةةةةةةةة ام الةةةةةةةةةةدول األرضةةةةةةةةةةا   تنفيةةةةةةةةةةذ ارهةةةةةةةةةةرتاعي

، والملةةةة 2020-2013، والويايةةة مةةن األمةةراا غةةري السةةارية وم ا،ةتالةةا 2021-2014، واإلرايةةة 2020-2016 والملةةةة
ًً رن اعفايية  قوق األتخاص رو  اإلراية، وطلب 2020-2013النفسية  اململلةة مةن منحمةة الملةةة  ةالةاب، ،ض
مبةادرة  نةدَّ ةن ع  ، 2013يف رةام  لر،يع املستوس لل منية النامة لألمو املتةةدة  شةقن اإلرايةة والتنميةةيف ارجتماع ا ،الناملية

    يادة ،رص احلملول رل  الت نولوجيات املساردة؛ل الاقنسأ راملية وع  
ًً من ةت ال   ةدا  يف ةو عراجناً اررتًل وإر عدرك ةن طيفًا واهنًا من الس ان ينانون  ملفة م يتة ةو دائمة ت 

شخص وا د ل إر عتوا،ر ،رص احلملول رل  املنت ات املساردة يف الويمت احلايل   رخًل مرا   النمر، وةن الوظائف
  ؛ان  تاجون إ  الت نولوجيات املساردةةتخاص  10 ك ،قط من  
رالًا للوالول إ  م يد من م  لوًر مبت رة وعتيي ،التوورات السرينة يف  ال الت نولوجيا اليت عقدأ كذلأل   عدركوإر 

  ؛ةرل  جودًة وع لفة ميسورةالناط مبنت ات 
الووار  اليت ع ور رل  غالبية الدول   ارتاملساردة يف  تعو،ري الت نولوجيا يساورها القلق إيا  النقص يفوإر 

 األرضا  يف اإليليو  ملورة مباترة ةو غري مباترة؛
 :الدول األرضا  رل  ما يلمل تحثّ  .1

املساردة  تادف إ   سني ،رص احلملول رل  الت نولوجيامسّندة  البينات  ياهة مت املةو ع ه 1.1
 ؛ ايفالتموي  الو عقد  ا دمات الملةية، مع درمالا  ح  ن   يفةهاهياً  رنملراً لل ميع  ارتبارها 

 التخويطيف     لًهرتتاد ، اهتخدام األدوات املناهبة اليت ةرداا املنحمة ،إجرا  عقييو لً تياجات 2.1
  للخدمات؛املًئو 

من املنت ات املساردة رات األولوية عستويف احلد األد  من منايري اجلودة والسًمة، وطنية إرداد يائمة  3.1
 والسيايات واملوارد ً تياجاتل وو،قاً يف  و  يائمة املنت ات املساردة رات األولوية اليت ةرداا املنحمة 

  ؛ةالوطني
  ب للووار  وارهت ا ة اا؛لتقهُّ اا  املنت ات املساردة رات األولوية يف مجيع مرا   طويط  مان إدر  4.1
عقد  ا دمات مرا   مجيع  يف ة رل  عو،ري املنت ات املساردة درَّ م  ة مان عوا،ر املواد البشرية ال ا،ية وال 5.1

 الملةية؛
املساردة رل   ت   ندًا خاالًا  الت نولوجيادر  ةن ي  من اجمللس التنفيذ  يف دورع  األر نني  ند املائة  تطلب .2

 ملنيدرل  ال تالت نولوجيا علألإعا ة  عن ي  ،رصجدول ةرمال الدورة السبنني جلمنية الملةة الناملية  هية 
 الناململ؛
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 املدير اإليليممل ما يلمل: من تطلب .3
واٍف لوطنية، وإجرا  عقييو د السياهات والربامج ااعقد  الدرو التقو إ  الدول األرضا  يف إرد 1.3

لً تياجات، وإرداد القوائو الوطنية للمنت ات املساردة رات األولوية، و ديد النمار  املناهبة لتقد  
 ا دمات؛

 عبادل ا ربات والدرومن ةج  الدروة إ  نق  املنلومات واملنر،ة دون ييود، وعن ي  التناون  ني البلدان  2.3
 ؛داخ  اإليليو وخارج 

ب للووار  لتقهُّ انت ات املساردة يف مجيع مرا   طويط امل إدرا إرتادات رملية لضمان و ع  3.3
 وارهت ا ة اا؛ 

ا دمات  يف  اللدرو الدول األرضا  من ةج  عدريب الناملني ةو ع ييفالا  إرداد ةدوات رملية 4.3
 الملةية رل  عقد  طائفة من املنت ات املساردة رات األولوية؛

 ي يف عنفيذ هذا القرارطةرَ م  ةم الوالستني  ول التقدُّ  ا امسةر،ع عقرير إ  الل نة اإليليمية يف دوراا  5.3

 2020 - 2016اإلطار االستراتيجّي لتعزيز خدمات المختبرات الِصحيَّة   4–ق/63 ش م/ل إ

 ،الل نة اإليليميةإن 

ةيَّ ةات املختبة  خدمةعي مّل لتن يناَيَشمت الورية التقنية  شقن اإلطار ارهرتا ما ند   2020-2016 ةةرات المل 
 ؛4

 قوية،  شقن ع3-/ق59 إوالقرار ش م/ل  ،،  شقن األمن الملةمل الناململ2-/ق61 إوإر عستذكر القرار ش م/ل  
 و الملةية؛ح  الن  

لملةية الشاملة، وإر ع ق ر  الدور األهاهمل  دمات املختربات الملةية يف  سني احلملائ  الملةية، و لو  التهوية ا
و مان األمن الملةمل الناململ، واحلاجة إ   سني إعا ة القدرات املختربية الوطنية وعن ي ها من ةج   قيق نتائج آمنة 

 ومضمونة اجلودة ل   من ارهتخدامات السريرية واهتخدامات الملةة النامة؛
( وخوة النم  الناملية 2005الملةية الدولية ) هام يف ك  من اللوائي ةن عن ي  ا دمات املختربية م ونٌ ع درك وإر 

   شقن مقاومة مضادات املي رو ات؛
 عن ي  خدمات املختربات الملةية؛ جالود دروةيضاً ة ية التناون  ني القوارات و ني البلدان ل ع دركوإر 

اص    )املر،ق  ذا وإطار النم  ا ، 2020-2016اإلطار ارهرتاعي مّل لتن ي  خدمات املختربات المل ةيَّة  تعتمد ط1
 القرار(؛

 الدول األرضا  رل  ما يلمل: تحثّ   ط2

                                                 
 1 عنقيي 63/5 ش م/ل إ 4
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 مع عركي  خاص رل  املختربات الملةية النامة اطار ا ووات الضرورية لتن ي  خدمات املختربات الملةية 1.2
  سب األولويات واللوائي الوطنية والسيايات ا االة؛ مل الذ  ي  يَّفاهتناداً إ  اإلطار ارهرتاعي و 

، اهتنادًا إ   لي  الو ع و اتيًا مع هاةو عن ي   لسياهات وا وط ارهرتاعي ية الوطنية للمخترباتا إرداد 2ط2
 ؛ةالوطني وا وط الملةية اتالسياه

تنفيذ السياهات وا وط ارهرتاعي ّية كا،ية ل   تية  ّو  ،عو،ري ما ي فمل من موارد مالية و شرية وعقنية  مان 3.2
 الوطنية للمختربات؛

اَلْوب عنفيذ  الةم ْةَريم لراْلد وعقييو ةدا  املختربات والتقدُّ  الاوعوهيع نواي امل هسّية اآلليات والقاردةو ع  4.2
 السياهات وا وط ارهرتاعي ّية الوطنية للمخترباتط

 املدير اإليليممل ما يلمل: من تطلب. 3 
، مع عركي   اإلطار ارهرتاعي ملاهتناداً إ  الوطنيةن ي  خدمات املختربات الملةية عيف دول األرضا  الدرو  1.3

  خاص رل  املختربات الملةية النامة؛

 ني رل  درو الدول األرضا  يف عنفيذ اإلطار ارهرتاعي مل؛ني والدوليأ عش يع الشركا  الوطنيأ  2.3
 ط نة اإليليمية ا امسة والستني والسا نة والستني للّ نْي دورعةَ الإ  عنفيذ اإلطار ارهرتاعي مل   ولر،ع عقرير  3.3

 2025-2016اإلطار االستراتيجي لمأمونية الدم وتوافره   5–ق/63 ش م/ل إ

 إن الل نة اإليليمية،

 ؛20255-2016الورية التقنية  ول اإلطار ارهرتاعي مل ملقمونية الدم وعوا،ره  اهتنر مت ند ما 
 13-58  ص ع  ول اهتخدام وإمدادات الدم البشر  ومنت اع ، والقرار 72-28القرار   ص ع عستذكروإر 

 ول عوا،ر منت ات الدم  12-63 ول مقمونية الدم: ايرتاا  ت ريس اليوم الناململ للمتربرني  الدم، والقرار   ص ع
 ول عووير خدمات نق  الدم رل  املستوس الوطو يف  لدان إيليو  9-/ق34ومقمونيتالا وجوداا، والقرار ش م/ل إ

 ترق املتوهط؛
 نات الرراية الملةية؛ن ةهاهمل من م وّ  قن نق  الدم م وّ  وإر عقرّ 

وإر عً ظ  الة خدمات نق  الدم يف الدول األرضا   اإليليو والتقدُّم الةم ةَري  ل اآلن، والف وات املستمرة يف 
 عو،ري إمدادات كا،ية ومستدامة من الدم ومنت اع  وإعا تالا  ت لفة ميسورة؛

 هذا القرار(؛ ، وإطار النم  ا اص    )مر،ق طملّ 2025-2016ره اإلطار ارهرتاعي مل ملقمونية الدم وعوا،تعتمد  ط1
 الدول األرضا  رل  ما يلمل:تحث  ط2

                                                 
 1قيي عن 63/6ش م/ل إ   5
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اطار ا ووات الًيمة من ةج  إرها  خدمات ،نالة ومستدامة لنق  الدم، مع و ع اآلليات  1.2
 ية التشرينية والتنحيمية املناهبة وطمليص ة واب اا يف املي انية، ومن ةج  إرداد خوط اهرتاعي

 وعشهيلية وطنية اهتناداً إ  اإلطار ارهرتاعي مل؛ 
إرها  آليات ،نالة للتنسيق والتناون  ني مجيع ةالةاب اململلةة املننيني يف القوارني النام  2ط2

 وا اص؛
 و ع نحام وطو إلدارة اجلودة يف مجيع مرا   هلسلة نق  الدم، وعنفيذ رلأل النحام ودرم ؛ 3.2
التربرات املنتحمة والوورية  دون ةجر  الدم وم وناع ، ولتن ي   اطار ا ووات الًيمة لضمان 4.2

التثقيف النام، وجالود  في  املتربرني و شدهو واإل قا  رليالو، وك  النناالر األخرس، مبا يضمن 
 عنفيذ  رامج مقمونة ومستدامة مننية  املتربرني؛

ويل واملستمر والتدريب جلميع عنمية يدرات املوارد البشرية امل هلة من خًل عقد  التنليو األ 5.2
 الناملني املننيني  نق  الدم يف مجيع مرا   هلسلة نق  الدم؛

إرها  آلية لتةقيق الت ام   ني  رامج مجع الدم والبًيما،  دف عنحيو ارهتفادة من البًيما  6.2
غراا ( ألsource plasma( والبًيما املقخورة  واهوة الفملادة )recovered plasmaاملستنادة )

 ن ئتالا؛
 املدير اإليليممل ما يلمل: من تطلب  ط3

 إرداد خوط اهرتاعي ية وعشهيلية وطنية اهتناداً إ  اإلطار ارهرتاعي مل؛يف درو الدول األرضا   1.3
 عن ي  التنسيق والتناون مع مجيع ةالةاب اململلةة والشركا  املننيني؛ 2.3
 ول التقدُّم الةم ةَري يف عنفيذ اإلطار  2018رًا من رام ر،ع عقرير إ  الل نة اإليليمية ك  رامني، ارتبا 3.3

 ط 2025-2016ارهرتاعي مل ملقمونية الدم وعوا،ره 

 إصالح الَحوَْكمة  6–ق/63 ش م/ل إ

  الل نة اإليليمية،إن 
 6؛احَلوَْكمةما اهتنرَ مت الورية ا االة  مالًا   ند
 ، سني رمليات احَلوَْكمةن ةج  منحمة الملةة الناملية مل اجلالود املتوااللة عشيد إر و 
 التنديًت رل  نحامالا الداخلمل املقرت ة يف الورية رل  النةو التايل: تعتمد .1

                                                 
 1عنقيي  63/8ش م/ل إ   6
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(، مدّونة لقوارد السلوك لرتتيي املدير اإليليممل )القسو  اد  15عقارير الدورات )القسو هادهاً، املادة  (ة )
)و((، إرًن  51، اإلجرا ات امل يتة )املادة نة يوارد السلوك نفسالا)ب((، مبا ،يالا مدوّ  51رشر، املادة 

 ؛) (( 51مدة عنيني املدير اإليليممل )املادة  ((، ) 51اهو املرتي لشه  منملب املدير اإليليممل )املادة 
 ؛(10 الرئيس ومقرر الل نة )القسو خامساً، املادة انتخاب رئيس الل ة اإليليمية، ونائَإ  (ب )

(، مبا يف رلأل ارختملاالات املقرت ة والتنديًت اإل ا،ية 16ها ناً، املادة لربامج )القسو لجلنة ،ررية  نشئتُ  .2
 ؛الدول األرضا  ،يما يتنلق مبدة النضوية يف الل نة الفررية املننية  الربامج ودورية اجتمارااااليت ايرت تالا 

ملب رئيس مجنية الملةة رتتيي ةرضا  اجمللس التنفيذ  وعرتيي  لد من اإليليو ملنل اإلجرا ات املقرت ة تعتمد .3
 ،يالا اليت يتو تهلالا  ارنتخاب؛ املناالبالناملية وهائر 

 مطاملدير اإليليممل  ديه النحام الداخلمل و،قاً ملا عقدَّ  من تطلب .4

 تسمية المدير اإلقليمي  7–ق/63 ش م/ل إ

 ،الل نة اإليليميةإن 

 ؛منحمة الملةة الناملية من دهتور 52املادة إر عقخ ذ يف ارتبارها 
 ؛لّل نة اإليليمية لشرق املتوهط من النحام الداخلمل 51وو،قاً للمادة 

 إليليو ترق املتوهط؛ مديراً إيليمياً  حممود ، ر  الدكتورترشِّح  ط4
ارتبارًا من األول من  حممود ، ر  املديرة النامة ةن عقرتا رل  اجمللس التنفيذ  عنيني الدكتور من تطلب ط5

 .2017تبا /،رباير 

 تعبير عن التقدير واالمتنان للدكتور عالء الدين العلوان  8–ق/63 ش م/ل إ

 الل نة اإليليمية،إن 
إ  و  ، الملةةةة الدوليةةة رةةً  الةةدين النلةةوانالةةدكتور  الرائةةع الةةذ  ة ةةداه تةة امرلالتقةةدير إ  ااإلر ةةاب و إْر عنحةةر  نةةني 

 الا كمدير إيليممل لشرق املتوهط؛ قَّقاإلهالامات واإلاايات اليت 
رل  ييادع  احل يمة، ورل  إهالاماع  القّيمة يف التنمية النلوان  الص الش ر وارمتنان إ  الدكتور  متتقدَّ  .1

 الملةية يف إيليو ترق املتوهط؛
 الضخو، عسميت  مديراً إيليمياً ،خرياًط إسهامهيف  و   تقّرر، .2
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 ............. المقّررات 2.9
 انتخاب هيئة المكتب (1)المقرر اإلجرائي 

 (مملر) ةمحد رماد الدين را مل الدكتور : لرئيسا
 (ة،هانستان) ،ريوي الدين ،ريويالدكتور  : نائب الرئيس
 (الملومال) نورحممد  اجمل ربدالالدكتور  : نائب الرئيس

 طرئيساً للمنايشات التقنيةرمر  شري الواهر حممد )ليبيا( وانت خب الدكتور 
 الل نة عش ي  جلنة الملياغة من األرضا  التالية ة اؤهو: ناً  رل  ايتةراا رئيس الدورة، يرَّرت و 

ري  الدكتور ربداهلل رسالدكتور ةهند  فيظ ) اكستان(، ، الدكتورة هيلدا  رب )لبنان(، (مملر) الدكتورة الفا  مراد
 )اململ ة النر ية السنودية(، السيد ربد الرمحن النلو  )املهرب(ط

دو ، الدكتورة رنا احل ة، ر، الدكتور ظا،ر مرييا، الدكتورة مالا النالدكتور جواد حم و ةمانة الل نة: ومن 
 إلي ا يه جني ني ولسونط السيدة

 إقرار جدول األعمال (2المقرر اإلجرائي )
 طالستنيالثالثة و ةيرَّت الل نة اإليليمية جدول ةرمال دوراا 

الوعائيـة، والسـكَّري فـي  راض القلبيـةمنح جائزة دولة الكويت لمكافحة السرطان، واألمـ (3)المقرر اإلجرائي 
 إقليم شرق المتوسط

 نةةاً  رلةة  عوالةةية جلنةةة م هسةةة جةةائ ة دولةةة ال ويةةمت مل ا،ةةةة السةةرطان واألمةةراا القلبيةةة الورائيةةة والسةةّ ر  يف إيلةةيو 
د  مةةةن نحةةةراً لنةةةدم إ ةةةراي ة  مةةةن املرتةةةةني احلةةةد األاجلةةةائ ة هةةةذا النةةةام  َ  ةةةبتةةرق املتوهةةةط، يةةةررت الل نةةةة اإليليميةةةة 

  مراجنةةةة نوةةةاق اجلةةةائ ة و وكمةةةة جلنةةةة م هسةةةتالا ورضةةةويتالا شةةةقن م هسةةةة اجلةةةائ ة وةن عقبةةة  عوالةةةية جلنةةةة الةةةدرجات، 
 اجتمارالا الرا ع والستنيط

 مكان وموعد عقد الدورات المقبلة لّلجنة اإلقليمية (4)المقرر اإلجرائي 
األول/ةكتةو ر  عشةرين 12 إ  9 يف الفةرتة مةنم آ اد،  اكسةتان، إهًيف  الرا نة والستنيد دوراا قْ رَ  اإليليميةرت الل نة يرّ 

 ط2017
 التحقق من وثائق التفويض (5المقرر اإلجرائي )

و،قةةاً للنحةةام الةةداخلمل لّل نةةة اإليليميةةة ملنحمةةة الملةةةة النامليةةة لشةةرق املتوهةةط، اجتمنةةمت هيقةةة م تةةب الل نةةة اإليليميةةة 
ووةةائق عفةةوييت اثلةةمل الةةدول األرضةةا  الةةذين  ضةةروا الةةدورة احلاليةةة لّل نةةة  وراجنةةمت 2016عشةةرين األول/ةكتةةو ر  4 تةةارير 

 اإليليميةط ويد ةيرَّت الل نة اإليليمية،  ناً  رل  عقرير رئيسالا،  ملةة ووائق التفوييت ا االة  و،ود مجيع األرضا ط
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 (1الملحق )
 األعمالجدول 

  تاا الدورةةا،ت
  انتخاب هيقة امل تب

 2 عنقييط63/1 إ م/ل ش مالإيرار جدول األر
  ت ون الربنامج واملي انية

 63/2 إ م/ل ش 2019 - 2018املقرت ة  يةي انية الرب امل
 63/3 إ م/ل ش 2015للمدير اإليليممل لسنة  السنو  التقرير)ة(   

  عقارير مر لية  ول:
 1 وويقة إرًمية/63 إ م/ل ش اهتقملال تل  األطفال

أل أل ومح  الضنَ ة واليت عناود الحالور، مبا يف رلأل مح  الضنَ األمراا املست دّ  ( )
 الن ،ية

 2 وويقة إرًمية/63 إ م/ل ش

 3 وويقة إرًمية/63 إ م/ل ش الوياية من األمراا غري السارية وم ا،ةتالا (د)
 4 وويقة إرًمية/63 إ م/ل ش (2005) عنفيذ اللوائي الملةية الدولية (ه)
 5 وويقة إرًمية/63 إ م/ل ش املة وإرداد  مورة من ا دمات الملةية األهاهيةالتهوية الملةية الش (و)
  التقنية: نايشاتامل

ي من ةج   قيق التهوية الملةية ةرَ م  ةم العوهيع نواق اارهة طب األهرة: التقدُّ 
 الشاملة

 1 منايشات عقنية/63 إ م/ل ش

  التقنية: الوريات

 63/4 إ م/ل ش املساردة تياالت نولوج سني ،رص الوالول إ  
 ةيختربات الملةامللتن ي   انارهرتاعي ي اإلطاران

 وخدمات نق  الدم
 63/5 إ م/ل ش

 63/6 إ م/ل ش

  الملةة الناملية واجمللس التنفيذ   مجنية

القرارات واملقررات اإلجرائية رات األ ية لإليليو اليت ارتمداا مجنية الملةة الناملية 
والستني واجمللس التنفيذ  يف دورعَةْي  الثامنة والثًوني  ند املقة،  هنة يف دوراا التا

 والتاهنة والثًوني  ند املقة

 63/7 إ م/ل ش
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اهتنراا مسوَّدة جدول األرمال امل ّيمت للدورة األر نني  ند املقة للم لس التنفيذ  
 ملنحمة الملةة الناملية

 1امللةق  -63/7 إ م/ل ش

 63/8 إ /لم ش إالًا احلوكمة
 1.و ع/63 إ م/ل ش املدير اإليليممل عسمية

رهو مًمي مستقب  الملةة يف إيليو منحمة الملةة الناملية لشرق املتوهط: عن ي  
 ط عقرير مر لمل2016-2012دور املنحمة 

 6 وويقة إرًمية/63 إ م/ل ش

   اجلوائ 

 7 وويقة إرًمية/63 إ م/ل ش جائ ة م هسة الدكتور رلمل عو،يق توتة ومنةتالا الدراهية
جائ ة دولة ال ويمت مل ا،ةة السرطان واألمراا القلبية الورائية والسّ ر  يف  

 إيليو ترق املتوهط
 8 وويقة إرًمية/63 إ م/ل ش

 9 وويقة إرًمية/63 إ م/ل ش 2017لنام  جائ ة اوث متًيمة داون
 10 وويقة إرًمية/63 إ م/ل ش ومورد رقد الدورات املقبلة لّل نة اإليليمية م ان
  سةخر  ةمور

  ا تامية اجللسة
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 (2الملحق )
 قائمة بأسماء السادة الممثلين،

 والمناوبين، والمستشارين، للدول األعضاء والمراقبين
 ط  السادة اثلو ةرضا  الل نة اإليليمية، واملناو ون، واملستشارون1

 أفغانستان

 الدين فيروزفيروز الدكتور  معالي اث  الدولة
 ويير الملةة النمومية
 ويارة الملةة النمومية

 كابُل

 الدكتور هدايمت اهلل هتان    املناوب
 كبري مستشار  ويير الملةة

 ويارة الملةة النمومية

 كابُل

 الدكتور و يد  روا اناملستشار 
 الدولية النًياتمدير 
 النمومية الملةةويارة 

 كابُل

 السيدة هتيفا  هيموند 
 ة خاالة لويير الملةةمستشار 

 ويارة الملةة النمومية
 كابُل
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 البحرين
 فائقة الصالحالدكتورة معالي  اث  الدولة

 الملةة ةويير 
 ويارة الملةة

 المنامة

 الدكتور هشام الشير املناوب
 طبيب رائلة
 ويارة الملةة

 المنامة

 السيدة ةمرية نوا اناملستشار 
 ةخملائمل رًيات دولية ةول

 ويارة الملةة
 المنامة

 اااجر  إ راهيو الدكتورة مر  
 مديرة إدارة الملةة النامة

 ويارة الملةة
 المنامة

 جيبوتي
 الدكتور ةمحد رو لي  ربد اهلل اث  الدولة

 األمني النام
 ويارة الملةة

 جيبوتي

 السيد مالد  ربد اهلل موه  املناوب
 مستشار عقو للويير

 ويارة الملةة
 جيبوتي
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 مصر
 معالي األستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضي اث  الدولة

 ويير الملةة والس ان
 ويارة الملةة والس ان

 القاهرة

 األهتارة الدكتورة مايسة تويمل املناوب
 نائب منايل الويير لش ون الس ان

 ويارة الملةة والس ان
 القاهرة

 لوا  طبيب الدكتور هشام ربد الرؤوف املستشارون
 راية األهاهيةمسارد الويير لش ون الر 
 ويارة الملةة والس ان

 القاهرة

 الدكتورة الدكتورة هالة ماهر 
 رئيس يواع الرراية األهاهية

 ويارة الملةة والس ان
 القاهرة

 الدكتورة هناد ربد اجمليد 
 رئيس يواع عنحيو األهرة
 ويارة الملةة والس ان

 القاهرة

 الدكتور رمرو يندي  
 توطنةرئيس يواع الش ون الويائية وامل

 ويارة الملةة والس ان
 القاهرة

 الدكتورة الفا  مراد 
 وكي  الويارة املشرف رل  النًيات الملةية ا ارجية

 ويارة الملةة والس ان
 القاهرة
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 الدكتورة هنلة رتد  
 يائو  تسيري ةرمال رئيس اإلدارة املرك ية للربامج الفنية

 ويارة الملةة والس ان
 القاهرة

 ةالدكتورة مّ الناي 
 رئيس اإلدارة املرك ية للرراية الملةية والةة األهرة

 ويارة الملةة والس ان
 القاهرة

 الدكتورة رفاف ةمحد 
 مدير  نأل الدم

 ويارة الملةة والس ان
 القاهرة

 جمهورية إيران اإلسالمية

 سيد حسن غازي زاده هاشمي معالي الدكتور اث  الدولة
 ويير الملةة والتنليو الوإ

 والتنليو الوإويارة الملةة 
 طهران

 هيار الدكتور رلمل ةكرب  املناوب
 نائب ويير الملةة للملةة النمومية

 ويارة الملةة والتنليو الوإ
 طهران

 املستشارون
 

 حممد هاد  إااني  الدكتور
 رئيس جامنة ترياي للنلوم الوبية

 ويارة الملةة والتنليو الوإ
 طهران

 الدكتور حمسن ةهد  رر  
 لش ون الدوليةإلدارة ام دير الناامل

 ويارة الملةة والتنليو الوإ
 طهران
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 الدكتور رلمل ةكرب  ور ،تي اهلل 
 مدير املنحمة اإليرانية لنق  الدم

 ويارة الملةة والتنليو الوإ
 طهران

 ةمري  سني عقيانالدكتور  
 القائو  قرمال الويير للش ون الدولية نائب

 ويارة الملةة والتنليو الوإ
 طهران

 حممد مالد  جوياالدكتور  
 مدير مرك  م ا،ةة األمراا
 ويارة الملةة والتنليو الوإ

 طهران

 السيد ،ريد الدين طالرانشمل 
 نائب املدير التنفيذ  للش ون الدولية

 ويارة الملةة والتنليو الوإ
 طهران

 الدكتور هيد ر ا  د ياده كوه  نا  
 رئيس املنالد القوممل للبةوث الملةية

 ملةة والتنليو الوإويارة ال
 طهران

 الدكتور رتيد  يات خمتار  
 مدير الوكارت الدولية املتخململة

 ويارة الملةة والتنليو الوإ
 طهران

 السيد  سني غًملو 
 م تب منايل ويير الملةة
 ويارة الملةة والتنليو الوإ

 طهران
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 العراق
 عديلة حمود حسين ةمعالي الدكتور  اث  الدولة

 الملةة ةويير 
 يارة الملةةو 

 بغداد

 يام  تياع حممدالدكتور  املناوب
 امل لف مبالام الوكي  اإلدار  لويارة الملةة

 ويارة الملةة
 بغداد

 الدكتور حممد جرب  وي  املستشارون
 مناون مدير رام دائرة الملةة النامة

 ويارة الملةة
 بغداد

 الدكتور رم   رهول منملور 
 مدير يسو الملةة الدولية

 ويارة الملةة
 غدادب

 السيد رلمل محود  سني 
 م تب منايل الويير

 ويارة الملةة
 بغداد

 األردن
 سعادة القائم باألعمال اث  الدولة

 هفارة األردن
 القاهرة
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 الكويت
 الدكتور علي سعد العبيديمعالي  اث  الدولة

 ويير الملةة
 ويارة الملةة

 الكويت

 الدكتور حممود  اجمل النبد اااد  املناوب
 املسارد للش ون القانونيةالوكي  

 ويارة الملةة
  الكويت

 الدكتور مجال منملور احلريب وناملستشار 
 الوكي  املسارد لش ون ا دمات الوبية املساندة

 ويارة الملةة
 الكويت

 الدكتور ةمحد احلسيو 
 مدير منوقة اجلالرا  الملةية

 ويارة الملةة
 الكويت

 الدكتورة يا ني ردنان ربد الهفور 
 لنًيات الدولية الملةيةمدير ا

 ويارة الملةة
 الكويت

 السيد ،يمل  حممد الدوهر  
  ا ط اعملال

 مدير النًيات النامة واإلرًم
 ويارة الملةة

 الكويت

 السيد ةمحد الحفري  
 ه رعري منايل ويير الملةة

 ويارة الملةة
 الكويت
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 لبنان
 بو فاعورأاألستاذ وائل معالي  اث  الدولة

 مةويير الملةة النا
 ويارة الملةة النامة

 بيروت

 الدكتور وليد رمار املناوب
 مدير رام

 ويارة الملةة النامة
 بيروت

 الدكتورة هيلدا  رب املستشار
 رئيسة دائرة اإل ملا ات الملةية

 ويارة الملةة
 بيروت

 ليبيا

 معالي الدكتور عمر بشير الطاهر محمد اث  الدولة
 ويير الملةة
 ويارة الملةة

 طرابلس

 خالد حممد  ن رويةالدكتور  وباملنا
 مدير م تب التناون الدويل

 ويارة الملةة
 طرابلس

 الدكتور نور الدين  سني رريإ نو املستشار 
 مستشار ويير الملةة

 ويارة الملةة
 طرابلس
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 السيد حممد إ راهيو الاحل دجا  
 مدير مرك  املنلومات والتوويق

 ويارة الملةة
 طرابلس

 الن ارالدكتور  در الدين  شري  
 مدير املرك  الوطو مل ا،ةة األمراا

 ويارة الملةة
 طرابلس

 الدكتور غسان خليفة هليمان كر  
 مدير إدارة الرراية الملةية األولية

 ويارة الملةة
 طرابلس

 المغرب
 الدكتور عبد الرحمن المعروفي اث  الدولة

 األمراا املندية وحمار ةرلو األو قة  مديرية مدير
 ويارة الملةة

 الرباط
 ربد الرمحن النلو  السيد املناوب

 املوارد املاليةو  التخويط مديرية مدير
 ويارة الملةة

 الرباط

 الدكتور ن ي  ال واريت اناملستشار 
 مستشار ال اعب النام

 ويارة الملةة
 الرباط

 السيد ةنور  ن رمار 
 رئيس الدائرة احل ومية  دمة املنحمات الدولية

 رد املاليةمديرية التخويط واملوا
 ويارة الملةة

 الرباط
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 ُعمان
 معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي اث  الدولة

 ويير الملةة
 ويارة الملةة

 مسقط
 الدكتور رلمل  ن طالب  ن رلمل اانائمل املناوب

 وكي  ويارة الملةة لش ون التخويط
 ويارة الملةة

 مسقط

 النلو   ن جا ر ن ربد اهلل  ريس  الفا   املستشارون
 الويير منايل م تب رئيس

 ويارة الملةة
 مسقط

 هنيد  ن  ارب  ن مناع اللم مل الدكتور 
 مدير رام الرراية الملةية األولية

 ويارة الملةة
 مسقط

 الفا لة هناد   نمت مجنان  ن راتور آل رجب 
 رئيسة يسو املنحمات الدولية  دائرة املنحمات

 ويارة الملةة
 مسقط

 تيخان النربيةالفا لة موية  نمت  
 رئيسة يسو ال فاية املالنية  املديرية النامة لش ون التمرييت

 ويارة الملةة
 مسقط
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 باكستان
 سارة أفضل تارارمعالي السيدة  اث  الدولة

 وييرة الدولة
 ويارة ا دمة الملةية الوطنية،

 اللوائي والتنسيق   
 إسالم آباد

 الدكتور ةهند  فيظ املناوب
 ةاملدير النام للملة

 ويارة ا دمة الملةية الوطنية،
 اللوائي والتنسيق   

 إسالم آباد
 الدكتورة هانيا نيشتار املستشاران

 املرتةة ملنملب مدير رام منحمة الملةة الناملية،
 إسالم آباد

 الدكتورة  ره محالر 
 نائبة املدير

 ويارة ا دمة الملةية الوطنية،
 اللوائي والتنسيق   

 إسالم آباد

 فلسطين
 معالي الدكتور جواد عواد ث  الدولةا

 ويير الملةة
 ويارة الملةة

 رام اهلل

 الدكتور ةهند رمًو  املناوب
 وكي  ويارة الملةة

 ويارة الملةة
 رام اهلل
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 ةمرية ااند  ةالدكتور  املستشار
 ويارة الملةة

 رام اهلل

 قطر
 السيد سيف بن مقدم صقر البوعينين اث  الدولة

 الورية مملر النر يةهفري دولة يور لدس مج
 القاهرة

 ياهر روا النبد اهللالسيد  املناوب
 ويير مفوا، هفارة دولة يور

 القاهرة

 ة ،ويية إدريس السليوملالسيد املستشارون
 ويير مفوا، هفارة دولة يور

 القاهرة

 رل  املرأ  ن الدكتور الاحل  
 مسارد األمني النام للش ون الوبية

 الملةة النامة ويارة
 ةالدوح

 الدكتور حممد  ن محد آل وا  
 مدير إدارة الملةة النامة

 الملةة النامة ويارة
 الدوحة

 الدكتور محد ريد الرميةمل 
 مدير محاية الملةة وم ا،ةة األمراا ارنتقالية

 الملةة النامة ويارة
 الدوحة

 حممد هاممل السبينملالسيد  
 ه رعري ةول هفارة دولة يور

 القاهرة
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 د املًةمحد حممالدكتور  
 مستشار ةول الملةة النامة، ومستشار الويير

 الملةة النامة ويارة
 الدوحة

 السيد حممد مبارك الننيممل 
 مدير/م تب منايل الويير

 الملةة النامة ويارة
 الدوحة

 السيد ربد اللويف رلمل النبد اهلل 
 مدير إدارة النًيات الملةية الدولية

 الملةة النامة ويارة
 الدوحة

 حلة املالند السيدة الا 
 رئيسة يسو النًيات الدولية واإليليمية

 الملةة النامة ويارة
 الدوحة

 السيدة  ا ربد اهلل اري 
 م تب منايل الويير –مدير املراهو 

 الملةة النامة ويارة
 الدوحة

 المملكة العربية السعودية
 توفيق بن فوزان بن محمد الربيعةالدكتور  اث  الدولة

 ويير الملةة
 الملةة ويارة

 الرياض

 الدكتور ربد الن ي   ن ربد اهلل  ن هنيد املناوب
 وكي  ويارة الملةة للملةة النامة

 ويارة الملةة
 الرياض
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 الدكتور ربد اهلل  ن مفرا رسري  وناملستشار 
 وكي  الويارة املسارد للملةة الويائية

 ويارة الملةة
 الرياض

 الدكتور إ راهيو اجلفايل 
 للاليقة النامة للهذا  والدوا نائب الرئيس التنفيذ  

 لش ون الدوا    
 ةةويارة المل
 الرياض

 الدكتور هشام  ن إ راهيو ا شان 
 وكي  الويارة املسارد للرراية الملةية األولية

 ةةويارة المل
 الرياض

 الدكتور حممد  ن  ىي النيد  
 مدير رام اإلدارة النامة للربامج الملةية واألمراا امل منة

 ةةويارة المل
 الرياض

 السيد هلوان  ن منملور النساف 
 م تب منايل الويير

 ةةويارة المل
 الرياض

 الصومال
 السيد محمد حاجي عبدي نورمعالي  اث  الدولة

 ويير الملةة 
 ويارة الملةة 

 مقديشو
 الدكتور ربد  روا إ راهيو املناوب

 مستشار ملنايل ويير الملةة
 ويارة الملةة

 مقديشو
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 آدم جامعحممود  وناملستشار 
 ويير الدولة للملةة

 ويارة الملةة
 هرجيسا

 الدكتور ربد الناالر رثمان ريس  
 تخملية هياهية

 ويارة الملةة
 بونتالند

 السيدة ننيمة حممود 
 تخملية هياهية

 ويارة الملةة
 غالمدوغ

 الدكتور رلمل نور 
 نائب ويير الملةة

 ويارة الملةة
 مقديشيو

 السيد إهةاق رلمل الادق 
 تخملية هياهية

 ويارة الملةة
 مقديشيو

 السودان
 بحر إدريس أبو قردةالدكتور  اث  الدولة

 ويير الملةة ار اد 
 ويارة الملةة ار ادية

 الخرطوم

 رملام الدين حممد ربد اهللالدكتور  املناوب
 وكي  ويارة

 ويارة الملةة ار ادية
 الخرطوم
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 ربد اهلل هنيد ةمحدالدكتور  املستشارون
 ة النامةمدير خمترب الملة

 ويارة الملةة ار ادية
 الخرطوم

 الدكتور كمال ربد الر يو 
 ويير الدولة لويارة الش ون ا ارجية

 الش ون ا ارجيةويارة 
 الخرطوم

 ربد اهلل رثمانالدكتور  
 مدير منالد الملةة النامة

 ويارة الملةة ار ادية
 الخرطوم

 الدكتور حممد رلمل  ىي النباهمل 
 مستشار
 ةة ار اديةويارة المل
 الخرطوم

 رماد الدين ةمحد إ اري الدكتور  
 والنًيات ا ارجية مدير إدارة الملةة الدولية

 ويارة الملةة ار ادية
 الخرطوم

 السيد ربد الرمحن  رار 
 هفري، ويارة ا ارجية السودانية

 ويارة الملةة ار ادية
 الخرطوم

 الدكتور ربد احملمود حممود 
 هفري

 الخرطوم

 الدكتور ندس ةمحد 
 مديرة الةة األم والوف 
 ويارة الملةة ار ادية

 الخرطوم
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 الدكتورة هارة رثمان 
 مستشارة ملنايل ويير الملةة

 ويارة الملةة ار ادية
 الخرطوم

 الدكتور مالأل إ راهيو 
  رو،يسور طب اجملتمع
 ويارة الملةة ار ادية

 الخرطوم

 الدكتور الملادق اجلنلمل 
 مستشار طإ

 ويارة الملةة ار ادية
 الخرطوم

 الدكتور املن  الننيو 
 مدير الملةة النامة

 ويارة الملةة ار ادية
 الخرطوم

 الدكتور منت  ةمري 
 مدير التوهُّع يف الرراية الملةية األولية

 ويارة الملةة ار ادية
 الخرطوم

 الجمهورية العربية السورية
 ازجيمعالي الدكتور نزار وهبة ي اث  الدولة

 ويير الملةة
 ويارة الملةة

 دمشق

 الدكتور ،اد  يسيس املناوب
 مدير الرراية الملةية األولية

 ويارة الملةة
 دمشق
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 السيدة ماجدة الولو وناملستشار 
 نائب التخويط والتناون الدويل

 ويارة الملةة
 دمشق

 السيد هامر ،اعي 
 مدير ارعملارت واإلرًم

 ويارة الملةة
 دمشق

 لنسرالسيد ةهامة ا 
 مسارد إدار 
 ويارة الملةة

 دمشق

 تونس

 السيدة سميرة مرعيمعالي  اث  الدولة
 الملةة وييرة

 ويارة الملةة
 تونس

 الدكتورة نبيالة  رالايل ،لفول املناوب

 املديرة النامة للملةة
 ويارة الملةة

 تونس

 الدكتورة هناد مراد الب ر  وناملستشار 

 مديرة الرراية الملةية األهاهية
 لملةةويارة ا
 تونس
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 السيدة ااة  نا  

 مديرة الو دة املرك ية لنق  الدم و نوك الدم
 ويارة الملةة

 تونس
 الدكتور هشام ربد السًم 

 منسأق و دة التناون الفو
 ويارة الملةة

 تونس
 الدكتور  لقاهو الرب  

 مستشار ملنايل ويير الملةة
 ويارة الملةة

 تونس

 اإلمارات العربية المتحدة
 معالي السيد عبد الرحمن بن محمد العويس لدولةاث  ا

 ويير الملةة
 ويارة الملةة

 أبوظبي

 الدكتور  سني ربد الرمحن الرند املناوب

 وكي  الويارة املسارد لش ون املراك  والنيادات
 ويارة الملةة

 أبوظبي

 السيد ناالر خليفة البدور وناملستشار 

 ردمدير م تب منايل الويير، ووكي  الويارة املسا
 ويارة الملةة

 أبوظبي
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 الدكتور حممود ، ر  

 رضو الل نة ارهتشارية الوبية
 ويارة الملةة

 أبوظبي

 الدكتور جاهو كليب 

 اهتشار  طب األهرة
 ويارة الملةة

 أبوظبي

 الجمهورية اليمنية
 ناصر محسن باعوم معالي الدكتور اث  الدولة

 الملةة النامة والس ان ويير
 الس انويارة الملةة النامة و 

 صنعاء

 الدكتور رلمل ةمحد الوليد  املناوب

 وكي  الويارة للملةة النامة، إدارة الرراية الملةية األولية
 ويارة الملةة النامة والس ان

 صنعاء

 . المراقبون2
 (املرايبون من الدول األرضا  يف منحمة الملةة الناملية من خار  إيليو ترق املتوهط)

 ناكملالدكتورة كريستينا يا يربص

 األمني الدائو
 ويارة الملةة

 نيقوسيا
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 السيد كريس موريتسيس 

 هفري يربص يف القاهرة
 هفارة يربص

 القاهرة

 السيدة إليو يانيتو 

 الرئيس اإلدار  املس ول
 ويارة الملةة

 نيقوسيا

 السيد يوهف إيرماك عركيا

 النًيات مع املنحمات الدولية يسورئيس 
 رجية وار اد األورويباملديرية النامة للش ون ا ا

 ويارة الملةة
 أنقرة

 السيد  يدر ر وان كيفان 

 ويارة الملةة
 أنقرة

 )املرايبون املمثلون ملنحمات األمو املتةدة(

 (FAO) منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة

 السيد لوفمل رًل 
 مرك  الووار  لألمراا احليوانية النا رة للةدودرئيس ،ريق، 
 مو املتةدة لألغذية وال رارةمنحمة األ
 القاهرة
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 (GAVI) التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع

 السيدة كوليمت هلمان 
 املدير اإليليممل لشرق املتوهط، وةورو ا، وةمري ا

 الدرو الق ور 
 التةالف الناململ من ةج  اللقا ات والتمنيع

 جنيف

 (IAEAالدولية للطاقة الذرية )الوكالة 

 يدة كريسنت إي ا ي  هو  ن الس 
 اختملاالية إتناع األورام

 يسو النً  اإلتنارمل والبيولوجيا اإلتنارية التوبيقية
 يسو الملةة البشرية

 يسو النلوم النووية وعوبيقااا
 فيينا

 (GFATM) الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا

 السيد جوييف هريوعوك 
 ألوهط و ال ة،ريقيااملدير اإليليممل للشرق ا

 الملندوق الناململ مل ا،ةة اإليدي والس  واملًريا
 جنيف

 (UNAIDS) برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإليدز والعدوى بفيروسه

 ارقت ةالدكتورة اين 
 للشرق األوهط و ال ة،ريقيا ،ريق الدرو اإليليمملمدير 

 القاهرة

 (UNICEF)منظمة األمم المتحدة للطفولة 

 
 الدكتور نديا  ،اعو نديا 

 ةخملائمل التووير و قا  الوف   ياً 
 امل تب اإليليممل للشرق األوهط و ال ة،ريقيااليونيسف/

 عّمان



 
 
 

 ع-63/9 إم/ل  ش
 49 الملفةة
 

 )المكتب اإلقليمي للدول العربية( (UNFPA) صندوق األمم المتحدة للسكان

 الدكتور ل   تبانة 
 املدير اإليليممل لملندوق األمو املتةدة للس ان

 مل تب اإليليممل للدول النر يةا
 الندوق األمو املتةدة للس ان

 القاهرة

 السيد كارين دادوريان 
 نائب املدير اإليليممل

 امل تب اإليليممل للدول النر ية
 الندوق األمو املتةدة للس ان

 القاهرة

 (UNRWA)وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى، 

 
 الدكتور ةكيالريو هيتا
 مدير إدارة الملةة

 ونروااأل
 عمَّان

 (المراقبون الممثلون للمنظمات الدولية الحكومية والالحكومية والوطنية)
 (ALO)العمل العربية منظمة 

  يدر ة شرالسيد  
 مسارد املدير النام
 منحمة النم  النر ية

 القاهرة

 (AFNDA) اية من اإلدماناالتحاد العربي للمنظمات الالحكومية للوق

 الدكتور ةمحد مجال ما مل ة و الن ا  
 رئيس ار اد النريب للمنحمات غري احل ومية

 للوياية من اإلدمان  
 القاهرة
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 (AMU) اتحاد األطباء العرب

 
 الدكتور ةهامة رهًن

 األمني النام
 ا اد األطبا  النرب

 القاهرة

 (ARABRCRC) ليب األحمرالمنظمة العربية للهالل األحمر والص

 هويان ال هرا الدكتور  
 هتشار  املشاريع اإلنسانيةا

 املنحمة النر ية للالًل األمحر والملليب األمحر
 الرياض

 (ACMLS) )أكمل( مركز التعريب للعلوم الطبية

 الدكتور ربد الرمحن ربد اهلل النو مل 
 األمني النام

 مرك  عنريب النلوم الملةية
 الكويت

 كتور ينقوب ةمحد الشرّااالد  
 األمني النام املسارد

 مرك  عنريب النلوم الملةية
 الكويت

 (IEA) الرابطة الدولية لعلم األوبئة

 
 الدكتورة مار  ديب

 رئيسة الرا وة اللبنانية للو ائيات
 بيروت

 (IFRC) االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

 السيد إلياط غامن 
 ير اإليليممل للشرق األوهط و ال ة،ريقيااملد
 ملنحمة النر ية للالًل األمحر والملليب األمحرا

 بيروت
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 السيد مفتاا طويلب 
 رئيس امل تب القور  يف األردن

 ملنحمة النر ية للالًل األمحر والملليب األمحرا
 عّمان

 (IFMSA) الطب االتحاد العالمي لرابطات طالب

 السيد تريف  ارلو  
 ار اد الناململ لرا وات طًب الوب  اث

 مسقط

 السيدة هلم   ن لوايفا 
 ار اد الناململ لرا وات طًب الوباثلة 
 تونس

 (IFPMA) االتحاد الدولي للمؤسسات المنتجة للمستحضرات الدوائية

 الدكتور تريف  سن 
 اث  ار اد

 ارهتثمار يف امل هسات األكاداية –مدير مشروع 
 ،ريقيا والبلدان الناميةيف ة   

 لندن

 السيد  سن  يإ 
 اث  ار اد
 GA&Pمدير الةة 
 القاهرة
 (IGN) الشبكة العالمية للتخلص من َعَوز اليود

 الدكتور ر  الدين تريف  سني 
 املنسق اإليليممل لشرق املتوهط، والشرق األوهط و ال إ،ريقيا

 الشب ة الناملية للتخلص من َرَوي اليود
 مسقط
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 (IMPACT) إقليم شرق المتوسط -إمباكت 

 
 الا ب السمّو املل مل األمري ربد الن ي   ن ةمحد آل هنود

 رئيس  لس إمباكمت
 إمباكمت إيليو ترق املتوهط

 الرياض

 (IAPB) الوكالة الدولية للوقاية من العمى

 الدكتور حممد ناجمل رلو الدين 
 املدير النام

 ا اد الوياية من النم 
 الدولية للوياية من النم  الوكالة

 الرياض

 (IDB)بنك التنمية اإلسالمي 

 الدكتور البشري هًم 
 ةخملائمل الملةة لبنأل التنمية اإلهًممل

 جدة

 (ISESCO) المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )اإليسيسكو(

 الدكتور الًا الدين جنفراو  
 ،ة )اإليسيس و(املنحمة اإلهًمية للرت ية والنلوم والثقا

 القاهرة

 (MWIA) الرابطة الدولية للطبيبات
 الدكتورة تفيقة نملرياألهتارة  

 املنسقة الوطنية
 للرا وة الدولية للوبيبات

 القاهرة
 هلم  جًلالدكتورة  

 رضو الرا وة الدولية للوبيبات
 القاهرة
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 التحالف العالمي لألمراض غير السارية

 جمليدوائ  الفوت ربد ا الدكتور 
 األمني النام

 م هسة الةة مملر
 منسأق التةالف اململر  مل ا،ةة التبل

 القاهرة

 (SFD) الصندوق السعودي للتنمية
 إ راهيو الرتكملاألهتار  

 مستشار
 الملندوق السنود  للتنمية

 الرياض
 ربد الرمحن الملهرياألهتار  

 مستشار
 الملندوق السنود  للتنمية

  الرياض
 ال هرا  ربد اهللاألهتار  

 ةخملائمل املشرورات
 الملندوق السنود  للتنمية

  الرياض

 (WONCA EMR) المنظمة العالمية ألطباء األسرة
 الربو،يسور ماي   كيد 

 املنحمة الناملية ألطبا  األهرةرئيس  
 استراليا

 الدكتور حممد طراونة 
 رئيس املنحمة الناملية ألطبا  األهرة  ميليو ترق املتوهط

 عمَّان
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 المرشحون لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
 )إويو يا( الدكتور عيدروط ةدهانوم غيربييسيس

 )،رنسا(  ًي -الربو،يسور ،يليب دوهتا
 ) اكستان( الدكتورة هانيا نيشتار

 المتحدثون
 

 دين جاميسون الدكتور -
 البا ه الرئيسمل واحملرر
 ،إدارة الملةة الناملية
 ياع جامنة واتنون، ه

 الوريات املتةدة األمري ية

 الدكتورة راشيل نوجنت -
 نائبة رئيس رئيس م هسة هياع 

 الوريات املتةدة األمري ية
 

 آخرون
 
 جيمس كليري الدكتور -

 ةهتار مشارك )رلو األورام الوإ(
 كلية الوب والملةة النامة جبامنة ويس ونسن،

 الوريات املتةدة األمري ية

 الدكتور غسان حمادة -
 تار ورئيس يسو طب األهرةةه

 اجلامنة األمري ية
 لبنان - ريوت 

 الدكتور حممد ربد  جامع -

 الدكتور عري  رينولدط -

 السيدة عانا وولي مل -
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 (3) الملحق
 القائمة النهائية لوثائق اللجنة اإلقليمية وقراراتها ومقرراتها

 
  ووائق الل نة اإليليمية ط1
 لجدول األرما 2 عنقييط63/1 إ م/ل ش 
 2019 - 2018املقرت ة  يةي انية الرب امل 63/2 إ م/ل ش 
 2015للمدير اإليليممل لسنة  السنو  التقرير 63/3 إ م/ل ش 
 املساردة تالت نولوجيا سني ،رص الوالول إ   63/4 إ م/ل ش 
 63/5 إ م/ل ش 

 63/6 إ م/ل ش

 الدم وخدمات نق  ةيختربات الملةامللتن ي   انارهرتاعي ي اإلطاران

القرارات واملقررات اإلجرائية رات األ ية لإليليو اليت ارتمداا مجنية  63/7 إ م/ل ش 
والستني واجمللس التنفيذ  يف دورعَةْي   الملةة الناملية يف دوراا التاهنة 

 الثامنة والثًوني  ند املقة، والتاهنة والثًوني  ند املقة
دة جدول األرمال امل ّيمت للدورة األر نني  ند املقة اهتنراا مسوَّ  1امللةق  63/7 إ م/ل ش 

 للم لس التنفيذ  ملنحمة الملةة الناملية
 إالًا احلوكمة 63/8 إ م/ل ش 
ي من ةج   قيق التهوية ةرَ م  ةم العوهيع نواق اارهة طب األهرة: التقدُّ  1 منايشات عقنية/63 إ م/ل ش 

 الملةية الشاملة
 اهتقملال تل  األطفال 1 وويقة إرًمية/63 إ م/ل ش 
أل ة واليت عناود الحالور، مبا يف رلأل مح  الضنَ األمراا املست دّ  ( ) 2 وويقة إرًمية/63 إ م/ل ش 

 أل الن ،يةومح  الضنَ 
 الوياية من األمراا غري السارية وم ا،ةتالا (د) 3 وويقة إرًمية/63 إ م/ل ش 
 (2005) الملةية الدولية عنفيذ اللوائي (ه) 4 وويقة إرًمية/63 إ م/ل ش 
التهوية الملةية الشاملة وإرداد  مورة من ا دمات الملةية  (و) 5 وويقة إرًمية/63 إ م/ل ش 

 األهاهية
رهو مًمي مستقب  الملةة يف إيليو منحمة الملةة الناملية لشرق  6 وويقة إرًمية/63 إ م/ل ش 

 2012املتوهط: عن ي  دور املنحمة 
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 جائ ة م هسة الدكتور رلمل عو،يق توتة ومنةتالا الدراهية 7 ة إرًميةوويق/63 إ م/ل ش 
جائ ة دولة ال ويمت مل ا،ةة السرطان واألمراا القلبية الورائية   8 وويقة إرًمية/63 إ م/ل ش 

 والسّ ر  يف إيليو ترق املتوهط
 2017لنام  جائ ة اوث متًيمة داون 9 وويقة إرًمية/63 إ م/ل ش 
 ومورد رقد الدورات املقبلة لّل نة اإليليمية م ان 10 وويقة إرًمية/63 إ م/ل ش 
 املدير اإليليممل عسمية 1.و ع/63 إ م/ل ش 
  القرارات .2
 2015التقرير السنو  للمدير اإليليممل  1–/ق63ش م/ل إ  
ةَري من ةج   قيق التهوية ا 2–ق/63 ش م/ل إ 

 
لملةية عوهيع نواق طب األهرة: التقدُّم امل

 الشاملة
  سني ،ة َرص الوالول إ  الت نولوجيات املة سار دة 3–ق/63 ش م/ل إ 
ةيَّة  4–ق/63 ش م/ل إ   2020 - 2016اإلطار ارهرتاعي مّل لتن ي  خدمات املختربات المل 
 2025-2016اإلطار ارهرتاعي مل ملقمونية الدم وعوا،ره  5–ق/63 ش م/ل إ 
 وَْكمةإالًا احلَ  6–ق/63 ش م/ل إ 
 عسمية املدير اإليليممل 7–ق/63 ش م/ل إ 
 عنبري رن التقدير وارمتنان للدكتور رً  الدين النلوان 8–ق/63 ش م/ل إ 
  املقررات اإلجرائية .3
 انتخاب هيقة امل تب (1)املقرر اإلجرائمل  
 إيرار جدول األرمال (2)املقرر اإلجرائمل  
الورائية،  ولة ال ويمت مل ا،ةة السرطان، واألمراا القلبيةمني جائ ة د (3)املقرر اإلجرائمل  

 والس َّر  يف إيليو ترق املتوهط
 م ان ومورد رقد الدورات املقبلة لّل نة اإليليمية (4)املقرر اإلجرائمل  
 التةقق من ووائق التفوييت (5املقرر اإلجرائمل ) 
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 (4) الملحق
 2020 - 2016ختبرات الصحّية إطار عمل بشأن تعزيز خدمات الم

 4–/ق63ش م/ل إ املر،ق  القرار 
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  2020-2016 ةخدمات المختبرات الصحيّ  تعزيزبشأن إطار عمل 
التدخالت ذات 

 م المـُحرزمؤشر التقدُّ  من البلدان اإلجراءات المطلوبة  ةاألولويّ 
و ح  عن ي  ييادة ن  

املختربات الوطنية، 
 كمتالاو ْو 

 

 ني القوارات لإلتراف رل  خدمات املختربات  مستقلة إنشا  آلية
 الملةية

  يةدمات املخترب عقد  ا الة حلإجرا   لي  
 ويارة الملةة  ول ة ية  واملديريناإلدارة النليا  ني مس ويل ورمل الإركا  

 طمرتا وة حو ال ةيَّة وطنيةنُّ إطار املختربات المل ةيَّة يف 
 للمختربات الملةية نيتني وخوة اهرتاعي ية وطإرداد وعنفيذ هياهة 

 و ع إطار يانو  وعنحيممل لدرو عنفيذ السياهة الوطنية للمختربات
هي   عنحيممل وطو إلرداد املنايري واملباد  التوجيالية، اهتةداث 

 عنفيذهاورالد 
 د وعقييو ةدا  ا دمات اليت عقدمالا املختربات المل ةيَّةو ع آلية لرالْ 

ة كمة خدمات املختربات المل ةيَّ  ْو 
 وا ةة املناذموّ دة  مت ييادة  وعبسيوالا
  نيالقوارات  يشم  خمتلف وار البد  يف 

خدمات املختربات المل ةيَّة وهائر ا دمات 
وعنسيق هذا  ةالةاب اململلةة،مع  املننية
 احلوارط
 نحام املختربات احلايل ثهرات ال  ديد

   وا تياجاع  وم امن  نف
النليا  تةقيق احلملول رل  الت ام من اإلدارة 

 جودة املختربات
ًئو لنملية إرداد وعنفيذ اإلطار املالتنسيق 

 التنحيممل الوطو  دمات املختربات
واملباد  ة  مرداد املنايري اايقات املننيّ وجود 

إليرار ة،ض  املمارهات واملنايري  التوجيالية
 واملباد  التوجيالية رل  الملنيد الوطو

املسندة ات النع القرار رملية   يسالع
 رن طريق عوا،ر البيانات ناتلبيّ  ا

و ح  عنحيو ن  عن ي  
املختربات الوطنية 
إ   وإداراا والورً 

 اجلودة

عبسيط هي   خدمات املختربات الوطنية والوظائف اليت ع ديالا داخ  
ما علأل املرعبوة هية علبية املتولبات الق وريّة، رهيّ النحام الملةمل    
   الملةة النمومية

مس ول ةو  منملب مدير اهتةداثإلدارة اجلودة و/ةو م تب إنشا  
 اجلودة لإلتراف رل  مجيع األنشوة املتنلقة  اجلودة

  املستالد،ةدارة اجلودة يف املوايع إلعنفيذ نحام 
تخمليص مي انية كا،ية ةو  وي    يةدمات املخترب ا اهتدامة   مان

   وممل مًئو
  ةمليانرمليات الندات، و  سني إدارة هلسلة التوريد، وترا  امل

 إل الة ا دمات املختربية إنشا  نحام
الملةة  يو،ر وظائفمملنف إ  مستويات  

وكشف واهت ا ة،  ّعرالُّد النمومية من
 للبًديدرو ار تياجات السريرية والبةثية و 

وإعا ة خدمااا إنشا  م اعب إلدارة اجلودة 
 مل هسات ل عستفيد منالا  ا

يف واملستدام ألنشوة التموي  ال اعو،ري 
 خمتربات الملةة النمومية

ال واتف واإلمدادات يف مجيع  عوا،ر
عقد  ردم انقواع  مبا يسارد رل األويات 
 ا دمات 

املوارد  ع ريس
البشرية املستدامة 

وال ف ة وال ا،ية 
دمات ا لتقد  
 يةاملخترب 

يف إطار  ياً  د  ة  وم إرداد هياهات للموارد البشرية ) يثما كان  رورياً 
من ةج  عنيني ردد كاٍف من املوظفني السياهة الوطنية للمختربات( 

 دارة خدمات املختربات وعشهيلالاإل الذين يتسمون  ارهتدامة وال فا ة
 عن ي  إدارة خدمات املختربات

تس ي  وعرخيص مجيع ،قات الناملني يف املختربات، مبن لإنشا  آليات 
من إ  احلد األد  اإلل اممل  االة، اهتناداً ن يف املختربات ا و ،يالو النامل
 طالتقهي )منايري( ترو  

 ناملني واهتبقائالو  يف  ال ا دمات املختربيةو ع نحام رجتذاب ال
رل  ارلتةاق  ا دمة  ةوالتدريب السا ق التنليوالتقكد من ةن  رامج 

 لبًد ااملختربات  خدمات ع قدم املنارف واملالارات اليت علإ ا تياجات

ت ون عن ي  الفنالية وال فا ة يف  ال إدارة 
 الناملني
 كفا ات املوظفني س ن  
ال فا ة ة  سمَ تَّ ة  ن اإلدارة الفّنالة وامل سّ 

  دمات املختربات
  واهوة راملني عشهي  مجيع املختربات 

ًً م هلّ و ملني مة رخّ نتمدين  ةو مة  عاماً  ني عقهي
 وظائفالو دا  مالام أل

توور ستوس  في  املوظفني وخوط الم  ّسن
 املالو
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التدخالت ذات 
 م المـُحرزمؤشر التقدُّ  من البلدان اإلجراءات المطلوبة  ةاألولويّ 

ةونا  ا دمة  مستمرٍ  و نا  القدرات رل   وٍ  توور املالوو ع نحام لل
ن يف املختربات و جلميع ،قات الناملني يف املختربات، مبن ،يالو النامل

 ا االة

  اهتبقا  املوظفني ور،ع مننويااو ّسن 
جودة التدريب ةونا  ا دمة وارعباط   س ن 

 مةاملة قدّ  يةدمات املخترب ا  
  يقةة ي مان مقمون

املختربات  يف النم 
 وةمنالا

ر التنحيمية الوطنية إلدارة املخاطر البيولوجّية رل  ط  األ   سني إرداد ةو 
 يةاملخترب املرا،ق يف   و منال ملّ 
ةو   ملّ رَ النَ  ارنبناث مقمونية  يقة وم ان النم  وةمنالما ملنعالتقكد من 

ومحاية الناملني يف املختربات واملر   واجملتمع  ،يةند  ة  لنوام  املل د ّ النمْ 
 احمللمل والبيقة 

 ا من  يرعبطوما  اتال فا  عنميةلتدريب ةو املناهبة لربامج الو ع 
 ،مواد، وارهتفادة منالا يف ،الو اهرتاعي ّيات إدارة املخاطر البيولوجّية

 وارتمادها، وعنفيذهاط

 إجرا ات ةوو ع ةو  ديه هياهات و 
 مدارة رات اللة مباد  عوجيالية وطنية 

  املخاطر البيولوجّية
و إلدارة املخاطر البيولوجّية، ح  ن  وعنفيذ و ع 

ة  مدارة مبا يف رلأل إنشا  هيقات مننيّ 
دير ممنملب  واهتةداثاملخاطر البيولوجّية 

 ةو مس ول إدارة املخاطر البيولوجّية
تنفيذ نة ال ج لر التنحيمية الوطنية ط  األ    سُّن  إدارة املخاطر البيولوجّية
النمليات واإلجرا ات املرعبوة  تقييو   سُّن

وعنفيذها رل   و  الا،املخاطر واحلد من
 منال ملّ 

 ةمقمون  ورقٍ ية ند  ة    املواد املنقْ 
ع املوظفني رل  مجيع مستويات ا دمة  تّ 

 ال فا ات الًيمة للتملد  للمخاطر 
 ن وطقاا البيولوجّية والتخفيف م

 عش يع إيامة
 الة اإلتب ات 
الفّنالة  يةاملخترب 

واململنفة إ  
مستويات واملت املة 

داخ  البلدان )
و،يما  ينالا( وعن ي  

 التنسيق

ما  مان علبية القدرات التشخيملية لً تياجات الوطنية ، رهيّ 
ا تياجات الملةة النمومية، ورلأل ررب عقد  الدرو للبلدان احملدودة 

ومت املة من مملنفة إ  مستويات رد إلنشا  ةو عقوية تب ات املوا
 املختربات المل ةيَّة يف مجيع ةرجا  البًد

 سني التواال   ني خمتلف القوارات والتنسيق مع السلوات الوطنية 
ملةة الررب عوبيق هنج ت فنالية  املنشق ألمراا احليوانيةامل ا،ةة 

 توا دةال
إجرا   يدراا رل ة والناملية لضمان عو،ري الدرو للشب ات اإليليميّ 

احمللية، خاالة ،يما يتنلق  األمراا  اتيف  ال غياب القدر الفةوص 
 ةو األ داث املرعبوة  الملةة النمومية البارثة رل  القلق
 عقوية الشراكات ا ارجية للةملول رل  درو عقو ومايل

 املوارد املة تا ة كماً  ارهتفادة من ن سّ 
تب ات خمتربات الملةة  عقويةهية     وكيفاً 

 النمومية يف البلدان احملدودة املوارد
 وجود تب ات يوية ع د  وظائفالا

والتنسيق  ني خمتلف التواال   مستوس ن سّ 
 املنشق القوارات يف  ال األمراا احليوانية

مسا ة الشركا  يف عيسري رم  خمتربات 
 الملةة النمومية

ارهتفادة من عن ي  
 يةترب دمات املخا 

رل   و رتيد 
 سند  البّيناتوم  

وعفسري الفةوص اختيار  سب  ممل الرراية الملةية قدأ م   درايةالتقكد من 
نلومات  ول مجع امل، واإلملام مبا ي فمل من اهتنادًا للبّينات النتائج

 النينات وط ينالا وتةنالا رل   و الةيي 
ت املشورة،  نا  يدرات الناملني يف املختربات من ةج  عقد  خدما

 مالارات التواال و سني 

،الو جيد الرراية المل ةيَّة  مة قدأممللدس 
كا،ية مبباد    ية ومنر،ةللخدمات املخترب 

، عفسري النتائجو   خمترب  ،ةصطلب إجرا  
 ناتبيّ الإ   اهتناداً 
ية دمات املخترب ا ن مستوس إعا ة  سّ 

 واإلنملاف يف احلملول رليالا
ة قدأممل م ني  مستوس التواال ن  سّ  ممل الرراية وهائر مقدّ  يةدمات املخترب ا 

 المل ةيَّة

 



 
 
 

 ع-63/9 إم/ل  ش
 61 الملفةة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) الملحق
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 2025-2016وتوافره  مأمونية الدمبشأن إطار عمل 
التدخالت ذات 

 مؤشر التقدم المـُحرز من البلداناإلجراءات المطلوبة  األولويّة
عن ي  ييادة ا دمات 

 الوطنية لنق  الدم
 وَ وَْكمتالا

 

إنشا  منحمة ةو و دة ةو إدارة خاالة عقع رل  راعقالا املس ولية النامة رن 
 ا دمات الوطنية لنق  الدم

 للدم ةإرداد ةو  ديه وعنفيذ هياهة ةو خوة اهرتاعي ية وطني
 اتب خاص  آلية عنحيمية لتس ي  خدمإرداد ةو  ديه وعنفيذ إطار مناه

 نق  الدم الوطنية وعرخيملالا وعشهيلالا والتفتيش رليالا
إنشا  وعن ي  اايقة ارهتشارية الوطنية للدم لتقد  الرة  واملشورة إ  ويارة 

ن مقمونية وكفاية اإلمدادات الوطنية من الدم وارهتخدام السرير  قالملةة  ش
 املناهب للدم ومنت اع 

 منايري وطنية جلودة خدمات ورمليات وةنحمة الدم ومنت اع و ع 
 نق  الدم الوطنية  ات مان عو،ري التموي  ال ايف واملستدام  دم

 يام البلد مبا يلمل:
عنفيذ هياهة ةو خوة اهرتاعي ية وطنية للدم 

نق  الدم رل   اتمن ةج  عنسيق خدم
 املستوس الوطو

ة عنفيذ إطار مناهب آللية عنحيمية خاال
 نق  الدم الوطنية ات دم

 عوبيقمن ةج  عن ي  رل  املستوس الوطو نق  الدم  ات سني عنسيق خدم درو التنسيق والتناون
منايري مو دة و قيق و،ورات   و مناهبة، ومراراة ارعساق يف جودة 

 ومقمونية الدم ومنت اع ، وارلت ام  ق،ض  املمارهات يف نق  الدم
عسارد البلدان يف اختيار املندات واألجال ة واملواد إرداد آليات ،نالة 

ًكية وترائالا واليانتالا  ارهتال
املتربرني  الدم و املر   الرا وات املننية  عن ي  التنسيق والتناون مع 

وامل هسات األكاداية والبةثية واجلمنيات النلمية واملالنية ودوائر الملنارة )يف 
 مع هائر الربامج الملةيةا ط رو القوارني النام وا اص(، وإيامة 

 و ع نحام وطو ،نال جلمع البيانات وإداراا، وللرالد والتقييو، وللبةه والتووير
عن ي  التخويط إلمدادات الدم يف  ارت الووار  من ةج  التقهب 

 وارهت ا ة للووار  واألخوار وال وارث الوبينية 

 يام البلد مبا يلمل:
منلومات  إنشا  نحام مرك   وطو إلدارة

 طالدم
إدرا  خوة لإلمداد  الدم يف  ارت الووار  
يف ا وة الوطنية للتقهب للووار  وارهت ا ة 

 اا

عن ي  عو،ري الدم 
املقمون ومنت اع  لتلبية 

 ا تياجات املر  

دون واملواظبني رل  التربع إنشا  هيقة مستدامة من املتربرني  الدم الووريني )
 انية رات املخاطر املنخفضةمقا  ( من الفقات الس 

 مان عنفيذ رمليات جلمع الدم املقمون مبا يف رلأل اختيار املتربرني  الدم 
ور،ضالو، والرراية  املتربرني، وإخوارهو وعقد  املشورة إليالو وإ التالو 

 واحلفار رل  هرية البيانات ا االة  و
 يات وةكثرها عن ي  ارختبارات مضمونة اجلودة للدم  اهتخدام ةنسب املنال

، 2و 1،نالية للتةر  اإلجبار  رن ،ريوط نقص املنارة البشرية من النورني 
وال هر ، وعنفيذ هائر  C، و،ريوط التالاب ال بد Bو،ريوط التالاب ال بد 

 ع نولوجيات احلد من املخاطر مل كان مناهباً و،نارً لقا  الت اليف
 عن ي  إنتا  م ونات الدم اجليدة

 لتنسيق والت ام   ني  رامج مجع الدم والبًيماإرها  آلية ل
البيانات ا االة  الدم ومنت اع  ك  إنشا  ةو عن ي  نحام إلدارة املنلومات جلمع  

 ورالدها والتقكد من الةتالا وتفا،يتالا والقدرة رل  عتبنالا
 إرها  آليات لتنمية املوارد البشرية من خًل عنليو الناملني وعدريبالو 

 يلمل:يام البلد مبا 
من التربرات الوورية  %100 قيق نسبة 

دون مقا   من الفقات الس انية رات 
 املخاطر املنخفضة

رل  األي  من عربرات الدم  %75مناجلة 
ال ام  ونالي ها إ  م ونات يف إطار نحام 

 لل ودة
 ألغراا ن ئتالا البد  يف اهتخدام البًيما

عن ي  ارهتخدام 
السرير  الملةيي 

  اع للدم ومنت

إرداد ةو  ديه وعنفيذ مباد  عوجيالية وطنية  ول ارهتخدام السرير  للدم 
 ومنت اع 

إرها  آليات، مث  عش ي  جلان نق  الدم  املستشفيات، لتقييو ار تياجات 
احلالية واملستقبلية ورالد ارناهات و سني املمارهات السريرية من خًل 

 رمليات املراجنة السريرية
رمليات وإجرا ات رختبار التوا،ق  ني ،ملائ  الدم، وإالدار و ع ةنحمة و 

 املمارهات املقمونة لنق  الدم جبانب هرير املرييت، ورالد املر   ومتا نتالو

 يام البلد مبا يلمل:
إرداد وعنفيذ مباد  عوجيالية وطنية  ول 

 ارهتخدام السرير  للدم
عش ي  جلنة راملة ومستدامة لنق  الدم 

رل  األي  من  %80 املستشفيات يف 
 املستشفيات
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التدخالت ذات 
 مؤشر التقدم المـُحرز من البلداناإلجراءات المطلوبة  األولويّة

 مان عوا،ر إمدادات  يوية من البدائ  املستخدمة يف نق  الدم واختبار 
 التوا،ق  ني ،ملائ  الدم وإروا  الدم
والقا ًت ورلما  املختربات/الناملني  عدريب السريريني وطوايو التمرييت

  التقنيني رل  املمارهات املقمونة لنق  الدم 
 عن ي  إدارة نحام

اجلودة يف مجيع مرا   
 هلسلة نق  الدم

إجرا ات مو دة يف عوبيق منشا  ةنحمة مناهبة لل ودة و   مان الت ام اإلدارة 
 تالاومناجل هاواختبار  الدم ومنت اع  نق  الدم الوطنية من ةج  مجع اتخدم
 الاواهتخدام الاوعويين الاوط ين

لل ودة، وو ع  و ع هياهة لل ودة ةو عن ي  عنفيذها، وعنيني مدير وطو
 منايري عقنية وطنية مناهبة ومنايري وطنية مناهبة لل ودة

املذكور يف دلي  اجلودة مبا يف و،ق و ع ةو عن ي  نحام مناهب وتام  للتوويق 
رلأل إرداد عواليفات للنمليات وإجرا ات التشهي  املنيارية وإجرا ات عشهي  

ايبة الووائق إلدارة نحام املندات، و فظ ه ًت دييقة وكاملة، وو ع نحام ملر 
 اجلودة

 نا  يدرات الناملني يف خدمات نق  الدم وهائر املالنيني يف  ال الرراية 
 الملةية املننيني  وب نق  الدم وإدارة اجلودة

 املشاركة يف  رامج التقييو واررتماد
و ع وعن ي  نحام وطو لتوخمل اليقحة يف اهتنمال الدم لرالد مجيع جوانب 

مبا يف رلأل األ داث الضارة اليت عقع يف هلسلة نق   ،نق  السريريةاارهات ال
 الدم من الوريد إ  الوريد 

 يام البلد مبا يلمل:
 رل  مجيع عنفيذ نحام وطو إلدارة اجلودة
 مستويات خدمات نق  الدم

و ع نحام وطو لتوخمل اليقحة يف اهتنمال 
)يف مجيع  ارت طب نق  الدم مبا يف  الدم

داث الضارة اليت يتنرا اا املا ون رلأل األ 
 واملر  (
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 (6الملحق )

 االجتماعات التقنية

 2016 عشرين األول/ةكتو ر 3القاهرة، مملر، 

  نة اإليليمية لشةرق املتوهطوالستون للّ  الثالثةالدورة 

 مقدمة

يليمية لشرق املتوهط املوا،ق الثاله من نية يف اليوم السا ق للدورة الثالثة والستني لّل نة اإلقْ ر ق َدت ارجتمارات التةأ 
منايشة  نيت املو ورات رات ارهتمام واليت عثري يف اادف النام من ارجتماع  ط و ثَّ 2016عشرين األول/ةكتو ر 

ةَري يف التملدأ  لتلأل م  ةالقلق، ورلأل إلطًع املشاركني رل  آخر املست دَّات ،يما يتنلق  الو ع الراهن والتقدُّم ال
  طية املولو ة،  سَبما ي ون مًئماً قضايا، وملنايشة اإلجرا ات ارهرتاعي ال

 ية ورعايتها، بما في ذلك الرعاية السابقة للحملقِ لْ الوقاية من االضطرابات الوراثية والخِ  

للرراية  عدخًُّت   اليت ا ن  ا عن ي  الت ام البلدان إيا  عبوأ ب  رق والسُّ منايشة الوُّ يف اادف من ارجتماع  َ ثَّ 
السا قة للةم   من  رامج وطنية للملةة اإلاا ية والنفسية والةة  ديثمل الوردة واألطفال، ورلأل  اتياً مع 

والهايات اليت عنوو  رليالا ةهداف  2030-2016ارهرتاعي ية الناملية لألمو املتةدة لملةة املرةة والوف  واملراهق 
 طالتنمية املستدامة

 تاالستنتاجا 

فضمل إ  ارعفاع مندل انتشار ا  يوا  األيارب، األمر الذ  ي  املشاركون  النب  الذ  ينو     اإليليو جرّ  ةيرّ 
   شقن علأل القضية، مع قكيد رل  احلاجة إ  التماط م يد من التشاور والتواال  تال ومتّ  طا  ْلقيةو  ةار ورا ات الوراوي
لسلبية املرتعبة رل  اجملتمنات احمللية  اآلوار ا عوريةار ورا ات ررب علأل من  ني يف جالود الويايةإتراك القادة الدينيّ 

إجرا  ،ةوص رل   ساندة يف التملد  ل وا  األيارب واحلهأ الةم  كما نة وأه  الدور الذ  علنب  التشرينات  بطيوا  األيار 
الرراية السا قة   النات ورالية املردود يف يّ سندة  البم   احلاجة إ  عنفيذ عدخًُّت و سُّ   ط  السا قة لل وا التةرأ 

ويل م إدما    مة الرراية السا قة للةم  يف خدمات الملةة  قطد احلملبة األملانية وإغنا  الدييللةم ، مث  التمنيع  
 ًً ، من ةاملًئمد الملةمل و الرتالُّ ح  رن طريق الس ًت ون   رن احلاجة إ  القياط األولية ومجيع الربامج املننية، ،ض

  طار ورا ات الوراوية وا  ْلقيةبات ةهو مسبّ الو ع الو ائمل و ةج  عقييو 

  قترحةالمُ  اإلجراءات
 الدول األرضا  

 ؛ الوياية والتد ري النًجملرْب يد رَ ب و،يات األمالات واملوالارلت ام السياهمل من ةج  ننُّ  اَلْون 
 نات رالية املردود يف  ال الرراية السا قة للةم ، مبا يف رلأل الوياية والتد ري دة  البيّ سنَ م  ةال تدخًُّتاألخذ  ال

 ؛النًجمل



 
 
 

 ع-63/9 إم/ل  ش
 65 الملفةة
 

  اإلرًم، و رامج  ، وإهدا  املشورة، ووهائ التوريةني، و   ل وا  األيارب ررب ارهتنانة  القادة الدينيّ التملدأ
 ؛الملةة املدرهية

  ّ؛لل وا  ة  السا قرل  إجرا  ،ةوص التةرأ  ارب واحلهّ ساندة من ةج  التملد  ل وا  األيالةم  التشرينات  هن 
  ؛مسببااا وةَ َريار ورا ات الوراوية وا  ْلقية املش لة النامجة رن مل   و إجرا  البةوث من ةج  عقملأ 
  َْطد والتقييوالْ لتةسني الرَ  الًيمة د، لضمان وجود القياهاتو الرتالُّ ح  ع البيانات والتس ي  ون   سني مج 

 الملةة النامليةمنحمة 
   ن الوياية الًيمة لضما تدخًُّت، مقرتنة  الار ورا ات الوراوية وا  ْلقيةلة  ول فملَّ ع ويد الدول األرضا   ورية م

 ؛منالا وعد ريها رًجياً 
  ؛ةهبا األرضا ، اليت نسد   و املش لة و رعسمات الو ائية ا االة  الدول االةم  ارنتالا  من 
  ة؛تدخًُّت املوال   ا وعقوريااا املتوينوال ق وريّة، مبا يف رلأل التقديراتالرعسمات الةم  نشر 
     ورية، ويشم  رلأل  ديه رعسمات الق  الةم  لدا  عشاور  لو ع اللمسات النالائية رل  عنحيو اجتماع

ت الرب ية للةم ، وا وواالرئيسية رات اجلدوس يف  ال الرراية السا قة  تدخًُّت، والالو عاملنلومات رن 
 ستقبلية؛امل

  عن ي   نا  و عقوية الروا ط يف ما  ني اجملارت التالية: عن ي  الرراية الملةية األولية لملةة األمالات واألطفال؛
؛ وعدريو آليات التناون وعباد اا ة وة،ض  املمارهات يف اإليليوةالناج تدخًُّتعوويق الو القدرات الوطنية؛ 

 مع ة ري اجلالات الا بة اململلةةط مة وخارجياً يف املنح داخلياً  والتنسيق

 كعنصر أساسي من عناصر التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط  الطارئةالرعاية 

قرت ة رات األولوية للنالوا م  ة قيق عوا،ق يف اآلرا   ول اإلجرا ات الثمانية اليف اادف من ارجتماع  ث   َّ 
وعووير آليات التناون من ةج  درو النالوا  دمات  ماً د  ضمل ي  الةم    ب  يليو، ومنايشة ه   دمات الرراية الوارئة يف اإل

 الرراية الوارئةط 

 االستنتاجات 

دخول املستشف   يب  لدان لإليرار  األ ية اليت ع تسيالا الرراية الوارئة ردة من جانب  وا ةةٌ  دروةٌ  ظالَرت
األو  ل ثري من األ،راد مع النحام الملةمل، كما كانمت  الَتماطرتبارها نقوة املرع  ة رل  املرا،ق،  االرراية الوارئة و 

الا مع الحروف املتنورة لبلدان اإليليو، مبا يف رلأل البلدان اليت نية اليت ا ن ع ييف  هناك دروة رلتماط اإلرتادات التقْ 
و ح  و ينما ع تسمل ن  ط الوالول إليالا مالا الملةية لإلهناك، ونقص الناملني، والنو ةح  ا ن  عنا  من الرارات وعتنرَّ 

التقكيد رل   رورة ةر  ر، ،قد متّ نووية رل  ةرداد كبرية من البشَ الةم   ة  ق ية  ا ة يف ةويات الووار الرراية الوارئ
 ما يف املناطق الريفية ورل هيَّ  ت للس ان، رإ  عقد  خدمات الرراية الوارئة تيومياً  عتوارس رن األنحار احلاجة  

  طاملستويات األد  )األولية( للنحام الملةمل

دخول املستشف ، مبا يف رلأل عدريب يب  : عن ي  الرراية رل  وعشتم  األولويات الرامية لتةسني نشر الرراية الوارئة
الرراية السا قة من  و الفري ل  ن ح   ؛ وعن ي  ن  ممل ا دمة يف ا وو  األمامية وةول املست يبني يف اجملتمع، و سني النقْ قدأ م  
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م الرراية الوارئة األهاهية رل  املستوس األويل ومستشفيات  َ رل  املرا،ق؛ و ديد     لدخول املستشف  والرراية املرع  ة
 :نمت األولويات النامة ما يلملوعضمَّ  ةطالنيادات املتنقل، من يبي  املستوس األول؛ وار ت ارات

  مل طب الووار ، واحلاجة ئة رل  مستوس مجيع ال وادر، مبا يف رلأل إخملائيّ ص للرراية الوار خملَّ الةم  عن ي  التدريب
 ؛لإلالا ات اليت  دث  قرداد كبريةإ  عدريب خاص رل  التد ري النًجمل 

   نية التةتية ملرا،ق عقد  الرراية الوارئة؛عو،ري الدرو إلرادة  نا  الب 
 النحام  عدخًُّتالة  ول الرراية الوارئة، والبةوث الفنَّ د للبيانات  ول عقد  واملو َّ   ملّ الَ  اجلمع املنةْ ني س

 ؛منخفضة الت لفة إلرتاد وعوجي  السياهات
   املنلومات؛ عسرتتدة وريّ وط رم  ي  خ  
  ر لقً يهيب النحر رن املنا،ع اليت عنوو  ذَ ةَ ةمل الخأ وَ د القوارات يت اوي يواع الملةة، مع عةَ عنسيق مرك   متندأ

 ؛ القدرة رل  الملمود واملتنلقةرك ية و الًمح  رليالا الن  
 هياهات حلماية الناملني يف الرراية الوارئة؛ 
  َّات و ارت التنرُّ إيً  ارهتمام  األ ية اليت ع تسيالا الفاتي ًً رن ال وارث الوبينية  ا لألخوار، ،ض

يف الو دات  د املتًيمملالُّ الرت ب للووار ، مع الرتكي  رل  والملرارات،  والفالا ارتبارات رئيسية يف  ال التقهُّ 
 طاملننية  الووار 

رات األولوية لتووير نحام الرراية الوارئة، مع عقد   نيت اريرتا ات  شقن  املقرت ةاإلجرا ات  درو املشاركون
ر اإلتادة    لتبادل د األيوار، ووجود الت ام ند  إ  عقييو إيليممل تام  متندأ  موااللة إورا  القائمة، اهتناداً 

د املدير اإليليممل تدّ يد و ط ارهرتاعي يات والت ارب يف ما  ني  لدان اإليليو لتيسري عنفيذ علأل اإلجرا ات رات األولوية
   األولوية  النسبة جلميع الدول األرضا  وهوف يستمر يف كون  مبادرة مرعفنة  حَ   ارً  دُّ رل  ةن هذا األمر ية نَ 

  ةط نة اإليليميدورة القادمة للّ م للمن عقدُّ  يَ  ر  ع عقد  عقارير  ول ما ة  األولوية للمنحمة وجلميع الشركا ، م

 مقترحةال اإلجراءات

 منحمة الملةة الناملية
  و يف ما يتنلق  تقييو خدمات الرراية الوارئة )رل  مستوس النحام الوطو ومستويات قْ عو،ري التوجي  اإلدار  والتةأ

 عقد  ا دمة(؛
 األدوات ا االة  تووير خدمات الرراية الوارئة لتيسري طويط النحام وعن ي ه؛ عوهيع م ونات  مورة 
  إنشا  تب ة ر ية من ا ربا  الدوليني واإليليميني يف  ال خدمات الرراية الوارئة لدرو اجلالود القورية، وعو،ري

ًً دة، وخوط اررتماد، منار  وجيالة لو ع التشرينات، واإلجرا ات التشهيلية املو َّ  رن  ديد اجلالات  ،ض
 املشاركة يف التدريب ومبادرات البةوثط

 الصحية ذات األولوية العالية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة تدخُّالتإعداد حزمة من ال 

النم  الذ  ا ولع    مشروع ةولويات م ا،ةة إطًع الدول األرضا  رل  يف اادف من ارجتماع   ثَّ 
ةج   لو  التهوية  الملةية من تدخًُّتمرداد   مة ةهاهية من ال  يف ما يتنلق ت  الثالثة  ل اليوماألمراا يف نسخ
عدخًت م ستنَدة يف ما يتنلق  مرداد  رل  اإلاايات اليت  ّققالا املشروع  ل اآلن املشاركونة طل َع و  ةطالملةية الشامل
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ًً ر النالية ونايش   مة رامة من ا دمات الملةية رات األولوية ن إرداد إ  البيأنات ورالية املردود لقا  الت لفة، ،ض
 هّيما ما يرعبط  بلو  التهوية الملةية الشاملةط املشاركون مدس مً مة هذا النم  مع اإليليو، ر

 االستنتاجات 

الشاملة رل  وًوة  الملةية ةب  لو  التهويوْ ك الدول األرضا  الَ املنحمة يف اإليليو الراممل لدرو  رُّ    رم   يركأ 
هاهية؛ وعوهيع : عن ي  احلماية من املخاطر املالية؛ و مان التهوية الملةية الشاملة ا مة من ا دمات األ، هملة ناد

وما ،تقت املنحمة عنم  و  ثا،ة مع الدول األرضا ، رل  مدس السنوات األر ع املا ية، لو ع  نطنواق عهوية الس ا
ند الثاله مل   الب  و،يما يتَّ  ةطعن ي  احلماية من املخاطر املاليتوهيع نواق عهوية الس ان و وعنفيذ السياهات الرامية ل

 مة خدمية من النم  من البلدان عملميو     ب إطار  ا اص  توهيع نواق التهوية  ا دمات الملةية الضرورية، يول  
وا ن ةن ي سالو  .  رل  األتخاص والس انركأ ع ها ايهرات األولوية النالية واملستنرية  البينات وعنفيذ تدخًُّتال

، تدخًُّتالويد ال نأفمت  ط مةعلأل احل  إرداد  مساندة اجلالد الراممل إ  يفمع تب ة ةولويات م ا،ةة األمراا  التناو ن
 ني كة إ   مورتني: إ دا ا عتناول ةولويات السياهات املالية املشرتَ  اليت نسأد النم  اجلار  رل  يدٍم وهاق،

من  املرعبوة  ا الرراية الملةية وعقد  ا دمات يائمة مبنملاتالملةية، والثانية عتناول  تدخًُّتالقوارات وا االة  ال
وعن ف اآلن تب ة ةولويات األمراا رل  وْ ع الّلمسات النالائية رل  احل  مة  .ةج   لو  التهوية الملةية الشاملة

ملشاركون يف هذه اجللسة الضو  رل  األ ية اليت ي تسيالا ما ةا ع  الشب ة  ل  اهتخدام منايريها ا االةط ويد ةلق  ا
الويمت احلايل، وهّ لوا مً حااو اليت ينبهمل ةخذها يف احل سبان رند إرداد احل مة ا االة  ميليو ترق املتوهط، واليت 

 هوف عرارمل  دورها ا تياجات الب لدان يف اإليليوط

 المقترحة اإلجراءات
 الدول األرضا  
  ْ؛د القوارات لًرعقا   ملةة الس انج مايل يقوم رل  عندُّ عقييو وعن ي  املبادرات اليت عضمن التماط هن 
  إروا  األولوية إلرداد    مٍة خاالٍة      لد ورات ةولوية رالية للتدخًت الًيمة لدرو عوهيع نواق التهوية

 الملةية للس انط 

 نامليةمنحمة الملةة ال
 لتنفيذ التواليات الواردة يف إطار النم  اإليليممل  شقن اررعقا  الدول األرضا   إرداد وعنفيذ خوة للنم  مع

 التهوية الملةية الشاملة من ةج  إرداد   ٍم خاالة  اإليليو رات ةولوية رالية للخدمات الملةية والتدخًت، 
 رن رم  مشروع ةولويات م ا،ةة األمراا يف نسخت  الثالثةط رن طريق ارهتنانة  البّينات وا ربات اليت عولَّدت

تعزيز نُُظم المعلومات الصحية الوطنية لتحسين التبليغ بالمؤشرات األساسية اإلقليمية وأهداف التنمية   
  المستدامة

حو لتن ي  ن    قيق ،الو ةوهع لدس الدول األرضا   اإلجرا ات رات األولوية الرامية يفارجتماع من دف  ثَّ  اا
ب الف وات يف ما يتمل   مرداد البيانات املوووية، األمر الذ  ي فضمل إ  إرداد نقا  ةْ املنلومات الملةية الوطنية ورَ 

 طم تراً، والتبليل  ا 68رم  للمتا نة  شقن ارهرتاعي يات املقرت ة لتن ي  جودة امل ترات األهاهية البالل رددها 
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 االستنتاجات 

اهتال  ارجتماع مبراجنة موج ة إلطار رم  ط ويد املنلومات الملةية ة د ةولويات املنحمة يف اإليليوعن ي  ن ح و 
 كما ة  للط الةحو املنلومات الملةية الوطنية الفنَّ طر املفاهيمية لن  مة  ول األ  قدأ و املنلومات الملةية يف اإليليو، وم  ح  ن  

خًل املدة  م تراً  68امل ترات الرئيسية البالل رددها  يتنلق  التبليل ه اإليليو يف ما م الذ  ة ري  التقدُّ  املشاركون
 لل  احلملائ  والتواليات اليت اتتم  رليالا التقييو السريع لقدرات البلدان  شقن التبليل ، كما ة  2016 - 2014

 ط لداً  19 امل ترات الرئيسية، والذ  اهت مل  

 قترحةالمُ  اإلجراءات
 األرضا  الدول 

 ؛دان الثًوة املتبقية يف اإليليواهت مال عقييو القدرات  شقن التبليل  امل ترات الرئيسية يف البل •
ملنحمة  التنليقات  ول إرداد نة ال ج وةدواٍت للتقييو انلومات الملةية الوطنية، وع ويد حو املموااللة النم  لتةسني ن   •

 الشام ط

 منحمة الملةة الناملية
 ؛دها التقييواليت  دَّ  حو املنلومات الملةيةرضا   الف وات القائمة يف خوط وم ترات ن  موا،اة الدول األ •
 ترات األهاهية و املنلومات الملةية الوطنية ويدراا رل  و ع املح  درو البلدان من ةج   سني ن  ل  ب  ايرتاا ه   •

 ا؛وارهتفادة منال
 ؛ مورات البلدان ملختلف املوال   ا إرداد يائمة من ارهتقملا ات الس انية •
 إرادة النحر يف امل ترات األهاهية،  التشاور مع الدول األرضا ، ويف  و  ةهداف التنمية املستدامة،  ل يتسَّّ  •

امل ترات اإل ا،ية املرعبوة  اادف الثاله من ةهداف التنمية املستدامة اليت مت اهت مااا إ  يائمة  النحر يف  وّ 
 .امل ترات األهاهية

 ة القوى العاملة الصحية في إقليم شرق المتوسطتنمي

يات القوس   لتةدأ دة اإلطار اإليليممل ارهرتاعي مل املنو  التملدأ سوَّ ررا ومنايشة م   يفارجتماع  من دفَ ثَّ  اا
 ط2030ارهرتاعي ية الناملية  شقن املوارد البشرية الملةية: القوس الناملة الناملة الملةية واملتوائو مع 

 الستنتاجاتا 

، او وهرينة ارهت ا ةرل   و جيد، ويتو،ر لديالا احلا، ،  ، ومتواينةٍ ، و كف ةٍ ر يوس راملة الةية مناهبةٍ إن عوا،  
وعن س ط التهوية الملةية الشاملة وةهداف التنمية املستدامة  لو  اَلْوب املتةركألدا  النحام الملةمل  يو   ةمرٌ 

ني سو إرداد الناملني الملةيأ اإليليو ارناهات الناملية يف هذا الشقن، ويتَّ  ةو اع القوس الناملة الملةية يف هذا
رداد الناملني إل الرغو من وجود ييادة يف القدرات ا االة ط وعوا،رهو  ش   رام  قن  دون املستوس األمث  وغري متواين

لدس منحو البلدان، كما  ف  دياً نمل  الةم  واث  التوييع اجلهرايف غري  طيف مواكبة النمو الس ا ،قد ةخفقمت الملةيني، 
ةّدوة ا االة الةم  و ّث  املنلومات املوووية و ط ة خماوف عتنلق جبودة الناملني الملةيني، ومدس مً متالو، وةدائالوةن ثَ 
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ًمتالو ناملني الملةيني وه  ةمن الواثّ ط ب إيً ها رناية خاالةْهرة خورية يف اإليليو عتولَّ  القوس الناملة الملةية وةَ 
ط املشاركون الضو  رل  احلاجة إ  عن ي  القوس الناملة الملةية يف  ال الرراية الملةية وهلّ ط لةاً آخر م  تاغًً 

 املشاركون رن خماو،الو إيا  ورربَّ ط  عوهيع منور  اارهة طب األهرةرْب ما رَ هيَّ  األولية، والرتويج للنالج اجلمارمل، ر
احلاجة إ  إنشا   و سُّ ةط و واملمارهة للقوس الناملة الملةية إ  عن ي  عنحيو التنلياجلودة، م ْلقني الضو  رل  احلاج

   القوس الناملة الملةية الدولية اهتماماً ب عنقُّ كما يتولَّ ط آليات للتووير املالو املستمر عرعبط  التنليو الملةمل املالو
 شقن عنمية القوس الناملة الملةية عر يباً من ةج  الد،ع ارهرتاعي مل اإليليممل  مل اإلطار  ق  لَ يد و  .من اإليليو مجارياً 

 ط ربنامج القوس الناملة الملةية وو ع ارهرتاعي ية الناملية  شقن املوارد البشرية الملةية مو ع التنفيذ

 المقترحة اإلجراءات

 الدول األرضا  
  ا؛وعنفيذه مننية  القوس الناملة الملةيةة وطني اهرتاعي ية وخوطو ع هياهات 
 ؛ييادة ارهتثمار يف عنليو القوس الناملة الملةية وعوظيفالا 
  ُّد األطراف الا بة اململلةة )رل  هبي  املثال، إنشا  آليات للتناون واملشاركة واحلوار السياهايت القائو رل  عند

 ؛جلنة/ لس للقوس الناملة الملةية(إنشا  
 د يف  ال القوس الْ ااولة( لتةسني املنلومات والرَ  إنشا /عن ي  مراالد القوس الناملة الملةية )ةو ةية آليات

 الناملة الملةيةط

 منحمة الملةة الناملية
  ؛ شقن عنمية القوس الناملة الملةيةموااللة إرداد اإلطار ارهرتاعي مل اإليليممل 
   ؛يف  رنامج القوس الناملة الملةية ماً د  ي   ضملّ الةم  عيسري التبادل اإليليممل والتناون من ةج  
 دها الْ مع الدول األرضا  يف إرداد ارهرتاعي يات وا وط املننية  القوس الناملة الملةية، وعنفيذها ورَ  التناون

 وعقييمالا، والتملد  للتةديات املرعبوة  القوس الناملة الملةيةط

 التصدِّي لقضايا نوعية الهواء والصحة في إقليم شرق المتوسط 

وار الملةية البالهة املرتعبة رل  علوث ااوا  يف مجيع  لدان اإليليو، هداف ارجتماع يف إركا  الورمل  اآلةلمت ثَّ  َ 
 املناخ، وخوة التنمية املستدامة، وعن ي  يوامة القواع الملةمل لتةفي  و يان الروا ط  ني األولويات الدولية، مث  عهريُّ 

خوة رم  إيليمية لتنفيذ  ملنحمةا  مل ع ندَّ والتماط موا،قة الدول األرضا  ل النم  يف هائر القوارات رات المللة،
 خارطة الوريق الناملية للتملد  لآلوار الملةية النامجة رن علوث ااوا  يف اإليليوط 

 االستنتاجات 

خورية رل  مجيع  لدان اإليليو،  ا اا اإليليو ول  آوار الةية جدُّ علوث ااوا  هو ةكرب املخاطر البيقية اليت يتنرَّ 
خارطة  اليت عوالمل  ا املنحمةط وعندُّ  و  احلدودَ يف اإليليو يتنفسون هواً  يت اوي علوُّ  من ه ان املدن %98ن إ يه 

ط ةداة جيدة للتملد  لتلأل اآلوار 2016راا التاهنة والستني يف رام وْ دَ  الوريق اليت ارتمداا مجنية الملةة الناملية يف
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لدورة الرا نة ل ط و النسبةمع ظرو،  ا االة و واعساياً ر تياجات اإليلي  يد ةن علأل ا ارطة ااجة إ  ع ييفالا و،قاً 
امل تب اإليليممل،  التشاور مع  لدان اإليليو،  مرداد خوة  يضولعسوف ، نة اإليليمية لشرق املتوهط، والستني للّ 

 املهلقة وااوا  األماكن   لآلوار الملةية املرتعبة رل  علوث ااوا  يفرم  إيليمية لتنفيذ خارطة الوريق الناملية للتملدأ 
 .احمليط داخ  اإليليو

 المقترحة اإلجراءات

  الدول األرضا  
  د  عرالُّ رْب  املناخ، رَ   لتلوث ااوا  واآلوار الملةية النامجة رن عهريُّ عن ي  يدرات إدارات الملةة البيقية للتملدأ

متنددة القوارات، وإرهال الملةية النامة  تدخًُّتالاحلملائ  الملةية لتلوث ااوا ، وعقييو ةور املخاطر وإدارع ، و 
 ؛ات الويائية والتملةيةية املناهبةرهائ  الملةة النامة إلتراك اجملتمنات احمللية يف عهيري ةمنا  احلياة واطار اإلجرا 

   هلقة األماكن امل من ةج  ارهت ا ة لتلوث ااوا  يف إلي  هائر األطراف الا بة اململلةة ودروةعنسيق النم
 ؛وااوا  احمليط

  َب الف وات املنر،ية يف ما يتنلق  قضايا نورية ااوا  رات ةْ إجرا  البةوث وعقييو األور اريتملاد  من ةج  ر
ارهتمام الوطو واإليليممل، مث  ملووات ااوا  من الرمال واألعر ة طبينية احلدوث وعقوريها رل  الملةة، وعقييو  

 ؛ااوا فا ة عدخًُّت مناجلة نورية ك
 اإلهالام يف إرداد خوة النم  اإليليمية  شقن نورية ااوا  والملةةط 

  منحمة الملةة الناملية
 واألدوات ملساندة ويارات الملةة وهائر اجلالات الوطنية األخرس الا بة اململلةة  ،عو،ري الدرو التقو، والقوارد

خ وخوة ةهداف التنمية  املنا  ط اليت نمنالا  تهريُّ الروا يان و  ،  لل وانب الملةية املرتعبة رل  علوث ااوا للتملدأ 
 ؛املستدامة

  إجرا  البةوث وعقييو األور اريتملاد  من ةج  رةب الف وات املنر،ية يف ما يتنلق  قضايا نورية ااوا  رات
، وعقييو  ارهتمام الوطو واإليليممل، مث  ملووات ااوا  من الرمال واألعر ة طبينية احلدوث وعقوريها رل  الملةة

 ؛مناجلة نورية ااوا  عدخًُّتكفا ة 
   لآلوار الملةية لتلوث ااوا  يف نات لتنفيذ خارطة الوريق الناملية  شقن التملدأ دة  البيّ سنَ إرداد خوة رم  م  

،  ملوالياعوخ يف اإليليو النحر إ  الف وات اليت   دأدت إيً  األماكن املهلقة وااوا  احمليط رل  املستوس اإليليممل، مع
 ط2017 نة اإليليمية لشرق املتوهط يف رام وعقداالا من ةج  ةن عنتمدها الدورة الرا نة والستون للّ 
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