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 لمقدِّمةا 1.
 12إا  9ع ةحةةة يف الفةةةرت  كباة ةةة ان كإسةةةئم أبةةةاديف لّ ةمةةة. ابص يايةةة. لشةةةرق ان وسةةةط  ال ةةة ونو  الرابعةةة. ا الةةةعو  عَ  سِقةةة

  2017 شريع ا ول/أة وبر 
 ذاا  ران ال الي. أمساؤذ العول   يف العو   وحسلِّ 
 
  ساان - ا  دن -
 ف  تني - أفغاب  ان -
 صتر - ابحا اا العربي. ان حع  -
 الموي  - باة  ان -
 لبمان - البحريع -
 ليبيا -  وب  -
 حفر - مج و ي. إيران ابسئحي. -
 انغرب - اوا و ي. العربي. ال و ي. -
 ال عودي. انا م. العربي. - ال ودان -
 الياع - الفوحال -
  اقالعر  -

ك «اليوبي ةت»حمماة. ا حة  ان حةع  ل تفولة. ك و ابمنةائ"  حة  ان حةع ا رةيةاك وبربةاحج  حراصبون حةعر العو   ةاا  رَ 
 ةةةةمعوق ا حةةةة  ان حةةةةع  ك و «وبةةةةرواا »وةالةةةة. ا حةةةة  ان حةةةةع  بغاوةةةة. و شةةةةغي  الئبئةةةةني الف  ةةةةتيميني يف الشةةةةرق ا د  و 

وحمماةة. ا حةة  ان حةةع  لرغ يةة.  كابيعزانعةةين بفةة ول بقةةص انما ةة. البشةةري./ كرَ بربةةاحج ا حةة  ان حةةع  انشةة ةَ و  كل  ةةمان
ال حةالت العةان" حةع أبة  ال قا ةاا و ك اووية. وانمماة. العانية. لر  ةاد كوالوةال. العولي. ل تاص. ال  ي.ك «الفاو»والز ا . 
غةة   وانمماةةاا كانمماةةاا احلموحيةة. العوليةة.و ةةعد حةةع  كالفةةمعوق العةةان" نمافحةة. ابيةةعز وال ةة  وانئ يةةاو  كوال اميةةا

 الوطمي.  احلموحي.ك وانممااا

ا مهي. واليت  ل  ص قًا يف الوص   راا وضو اابعض ان عو    ول ليف اليوم ال ابق  ا االب اا اا ال قمي. سِقعَ و 
 ر   م    ة االب اا اا يف أ ع حئ ق ذ ا ال قرير رد حوبٌز نا متخّ احلا ك ويَ 
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 واألمور اإلجرائية الجلسة االفتتاحية  2.
 افتاتاح الدورة 1.2

 حع بعول ا  اال 1البمع 

ك سة يمابفمةعق  شةي  حمة يف صا ة.  ال ة ني لّ ةمة. ابص ياية. لشةرق ان وسةطو  الرابعة. سِقَعا او  ة. االف ةة ا ي. ل ةعو   
  2017 شريع ا ول/أة وبر  9 االومنيح ان  باة  انك إسئم أباد

 لّلجنة اإلقليمية الستينو  ال.ال.ةالفتتاح الرسمي للدورة من ِقَبل رئيس الدورة ا 2.2

 شةةريع ا ول/أة ةةوبر  9ةمةة. ابص ياية. لشةةرق ان وسةةط يةةوم االومةةني  سِقةَعا او  ةة. االف  ا يةة. ل ةةعو   الرابعةة. وال ةة ني ل ّ 
حعةةا  الةةعة و  فةة وز الةةعيع فةة وزك وزيةةر يف صا ةة. شةةي  حمةة ك فمةةعق سةة يماك إسةةئم أبةةادك باة ةة ان  وصةةع اف  ح ةةا  2017

الفح. العاح. يف أفغاب  انك الة   صةال إن اب خابة  بائبةاً لةرئي  الةعو   اللاللة. وال ة ني ل ةمة. ابص ياية. العةام اناضة" ةةان 
 وسةةط  شةةرفاً  مياةةاًك حسةة ةِّراً أهنةةا راا الةةعو   الةةيت شةة عا   ةةاي. الةةعة و  حماةةود فمةةر  حةةعيراً بعيةةعاً بص ةةي  شةةرق ان

ياا اليت ال يةزال يواب  ةا ابص ةي ك فقةع وققة  إجنةازاٌا ةبة ٌ  يف اجملةاالا اخلا ة. راا  و رَّت أب      الرغ  حع ال حعِّ
ةةِعق بةةا حع الفةةح" يف ابص ةةي ك والةةةاس الِّ  يف ا  فةةاع حعةةعَّ  ل اب ةةاب. ا ولويةة.  ولفةة  االب بةةال إا اخلتةةر الةةعائ  الةة    س

ان ةة ةع  والةةيت  عةةاود الم ةةو ك لممةة  ا ةةرت  أن الةةعول ا  رةةان با ةة   سقةةرُّ بنمهيةة. العاةة  اواةةةا " بةةا حراري الةةةاسععي. 
ل  عاحةة  حةةا أ ةةعاث الفةةح. العاحةة. الةةيت  لةة  ص قةةاً دوليةةاًك وأ ةةرب حعاليةة   ةةع وق ةة  يف أن حةةا  ب لةة  الةةعول ا  رةةان حةةع 

 ليت مثا ل يب ودف حشرتة. ودؤوب. سو  

 شرق المتوسطقلي  منظمة الصحة العالمية إل مدير، فكريمحمود كلمة الدكتور  3.2

إا خا طةة. التريةةق ابص يايةة. الةةيت   ا ةة  االف  ا يةة.يف ةأشةةا  الةةعة و  حماةةود فمةةر ك انةةعير ابص ياةة" لشةةرق ان وسةةطك 
ةة   اةة  حمماةة. الفةةح. العانيةة. حةةا الةةعول ا   رةةان ل فةةرت   ةةرتب   ؤي ةة  إا جماو ةة.ف حةةع اببةةراناا االسةةرتا يةي. الةةيت  وبِّ

ورةر العة و  فمر  أن ا ولوياا الةةيت  ةّعدهتا خا طة. التريةق   ةوانم حةا الغايةاا الةيت  مشسةعذا أذةعا    2021- 2017
ال مايةة. ان ةةة عاح.ك وأن حمماةةة. الفةةةح. العانيةةة. سةة عا   ةةةع ةلْةةةمل حةةةا الةةةعول ا  رةةان لب ةةةو    ةةةة الغايةةةاا  و رةةةاَّم  

وب ب ةةو    ةةة الغايةةاا   ةةعاً بيةةعاً  وصةةال يت وِضةةَع  لرْ ةةع ال قةةعُّم الةةةاسحَرز َ ةةخا طةة. التريةةق  ةةعداً حةةع انلشةةراا الةة
  ة    بية. ا  يابةاا الةعول ا  رةان  وأضةا    ةا لرةاان زيةاد  فا  يا حابة. صةع    عزيةز العة و  فمر  إبة  ي ةع  إا 

ب. انفةة ح. ل م ةةيق ا بشةةت. أبةة  سةةيةر   وسةةيا بتةةاق الشةةراةاا حةةا وةةةاالا ا حةة  ان حةةع ك والشةةرةان واو ةةاا  ةةا 
ح يون شخص  قريباً صع  نوروا بشةم ف حباشةرف أو  76ابب ابي. الةاسقعَّح. ل ا رّر يع حع  االا التوا ؤك حموذاً بنن ذماك 

حةةع بةةرّان الفةةرا اا وا ختةةا  البيئيةة. والمةةوا ث التبيعيةة. يف ابص ةةي   وأشةةا  إا ال  عيةةعاا  2017غةة  حباشةةر يف  ةةام 
فةة ول ةو وبةةا ان ةةبمل (ك و H5N1. بةةا حع الفةةح"ك حلةة  ابسةة ال انةةائ" احلةةادك والمةةول اك وفةة ول ا بف ةةوبزا )الةةةاسحِعص

 ئزح. الشرق ا وسط ال مف ي.ك وش   ا طفالك وذ" ال  عيعاا اليت حا زال   سعرِّري  يةا  الفئةاا ال ةمابي. الرةعيف. ن
موح ةةةا باة ةةة ان وأفغاب ةةة ان حةةةع ب ةةةودف دؤوبةةة. الس ئفةةةال شةةة   إا ختةةةر ح زايةةةع  وأشةةةاد الةةةعة و  فمةةةر  ىةةةا  ب لةةة   

ا طفةالك وذمَّةن الفةةوحال   ة  حةةرو  وةئث سةمواا   ةة  خ ةّول حةةع شة   ا طفةال  وأوضةةب أن اذةع  ال ةةا  ذةو القرةةان 
ح.   ةة  احلفةةب.  ويف خ ةةام ة ا ةة  صةةال الةةعة و  فمةةر  إن الفةةح. ال بةةع أن  مةةون حمةةو  ال مايةة.ك وإن االسةة لاا  يف الفةة

قق  ائعااف ةب    وشةعَّد   ة  ضةرو    ْشةع االل ةزام ال ياسة" لب ةو    كأذةعا  ال ماية. ان ة عاح.الغايةاا الةيت  مشةعذا  س
 وضاان أال ي خ َّت أ ٌع  ع الرّةمل 
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ياا اناو ة. أحةام ابص ةي  يف ك انةعير العةام نمماة. الفةح. العانية.ك إا ال حةعِّ ي ةولغيرب أشا  العة و   يةع ول أدذةابوم 
 مةول ا يف الةياع لحبةاالا التةوا ؤ  وأشةاد د ةود االسة ةاب.   أو غة  حباشةر   حباشةر بفةو     و لة" ب عابة   قريبةاً ظ   ررُّ 

ا  اذةاةةةاا   ةةة  العةةةاح ني الفةةةحيني وانرافةةةق الةةة   شةةة ع ا فاضةةةاً يف  ةةةعد  ةةةاالا اب ةةةاب. بةةةانرريك دا يةةةاً إا إيقةةة
ش   ا طفال باا وشيماً  ع أ  وص  حر ك وأشاد ةة لة بالقيةاد  الةيت س ئفال الفحي.  وأوضب أن وقيق ذع  ا

م الةةة   أ ةةةرزل ابص ةةةي  يف  ةةةوف  بال قةةةعُّ غيربي ةةةول ل الةةةعة و   بةةةعي ا باة ةةة ان يف ب ةةةود اس ئفةةةال شةةة   ا طفةةةال  وبةةةوَّ 
  ةة  برو وةةول القرةةان   ة  االاةةا   ق بعةعس الب ةعان الةيت مل  فةةعِّ  ابني بال  ةةاب المبةع الف وسةة"ك ةاةا  ةةكَّ العةئج ل افة

م   ةة  ذةة ل اخلتةةو  حةةع أبةة   عزيةةز ب ةةود حمافحةة. ال بةة   وأشةةا  إا الةةعو   قةةعِ غةة  انشةةروع ىم ةةةاا ال بةة    ةة  أن  س 
   إا ا فةةاقف بةاً  ةع أح ة  يف ال و ُّةعرِ ك حس ذة ا العةام يع اللةاين/بوفارب  ابعقادذةا يف  شةر قرَّ اس ةاالسة لمائي. ل اة ة  ال مفية   الة

  وصةال 2018ال  اةادل يف مجعية. الفةح. العانية.  ةام  2023-2019ل فرت  اللالك  شر برباحج العا  العام ح ود  بشنن 
ولويةاا الةيت ا فةق   ي ةا العةاملك   ا إن أذعا  ال ماي. ان  عاح.ك بو ف ا ا سةال الة    قةوم   ية  أ اةال انمماة.ك متلِّة

وذةة" وعيةةعاً ال غتيةةة. الفةةحي.ك وا حةةةع الفةةح"ك والغايةةةاا الفةةحي.ك والقيةةةاد  الفةةحي.ك حشةةة اً إا أن العاةة  ا ساسةةة" 
ز عةزِّ حنةو ب ةو  ال غتية. الفةحي. الشةاح .ك وأن   ة  انمماة. أن  س    يف ح ةا ع  الب ةعان   ة  إ ةراز  قةعُّمف ل امما. إمنا ي الَّة

ل تةوا ؤ  وأضةةا  أن دفةةا  ة ةة. ال قةةعُّم  ع الفةةح" العةةان" حةةع أبةة  االسة ةاب. لروبئةة.ك وأن  فةةبب أةلةةر اسةة ةاب.ً ا حة
ز   ةةةة  و ةةةةني  ةةةةح. الم ةةةةان وا طفةةةةال لب ةةةةو  الغايةةةةاا الفةةةةحي. الةةةةيت  مشةةةةعذا أذةةةةعا  ال مايةةةة. ان ةةةة عاح. سةةةةو  يرّةةةةة

ر    وانئ يةا وال  ةاب المبةع؛ والوصاية. حةع الوفيةاا انبّمةل سةوانراذقني؛ والقران     أوبئ. فة ول بقةص انما ة. البشةري. وا
المامج.  ع ا حراري غ  ال ا ي.ك ىا في ا الفح. المف ي.؛ واحلااي. حع اآلوةا  الفةحي. انرت ِّبة.   ة   غة ُّ انمةاخ وانشةاة  

حةا ك احلفةائ  واآلوةا  رةيزذةا   ة  وقيةق  مليمبغة" أن يمَفة ع أن انمما.  عفع ا الم ةائج   ة  الةعوامك وحةع  َّ البيئي.  وأةَّ 
زك حموذةةاً بةةنن انمماةة. س فةةبب أةلةةر  رةةو اً يف العاةة  انيةةعاينك وس شةةا ك يف  ةةوا  حرَ اس ةم الةةضةةاان إحمابيةة. صيةةال ال قةةعُّ 

الفةح. الةع و  إا ر القيةاد   ةرب احل ولك وسة وفِّ وضا حم م   ول ال ياساا حا مجيا الب عان حع أب  وعيع اللغراا و 
ةة ظ احلفةةاوذةة"  ؛انشةةرتة.  قيقةة. واصعةة. اعةة  إا العاةة  حةةا الب ةةعان وعةة   ؤي  ةةع  ت ُّ   ةة  أ  ةة  ان ةة وياا ال ياسةةي.  وأةَّ

 الرعفان  .عحخ الفح.ك و نيسئح. العاملك وو     

 باكستانحكومة ترحيب من كلمة  5.2

ب ةمةة. ابص يايةة.  وأ ةةرَ لرابعةة. وال ةة ني ل ّ   َّةةمل فخاحةة. الةةرئي  مممةةون   ةةنيك  ئةةي  باة ةة انك بانشةةا ةني يف الةةعو   ا
ص احلفةول   ة  خةعحاا الر اية.  ع وق   يف أن القرا اا اليت س فع   ع حعاوالا ال ةم. سو   س ِ   يف و ني فةرَ 

الفحي.ك وو ني احلفائ  الفحي. ل مان ابص ي   وأشا  إا برباحج ال نحني الفح" لرئي  الةوز ان الباة ة اينك والة   
عفاً يف اجمل اةةا   ةة  احلفةةةول   ةة  العةةئج جمابةةاً حةةةع حلس ةةاا الر ايةة. الفةةحي. العاحةةة. صةةع   الفئةةاا ا ةلةةةر َضةةع يرةةاَ 

واخلا ةة.   ةة   ةةعف سةةوان  وسةة َّط الرةةون   ةة  حةةا  ب لةة   موحةة. بةةئدل حةةع ب ةةودفك اسةة تا   بفرةة  ا باة ةة ان إد اج 
. وا  بعةةني بعةةع انئةة. ل اة ةة  ال مفيةة  ك ةةة" ي  ةةّ  حوضةةوع ال ممولوبيةةاا الةةةاس اِ ع    ةة  بةةعول أ اةةال الةةعو   اللابيةة

وضةةا خا طةة. طريةةق ل عاةة  اواةةا " الةةة   س رةةت ا بةة  الب ةةعان يف ذةة ا الشةةنن  وصةةةال إبةة    ةة  الةةرغ  حةةع الفةةةرا اا 
ةةعِّد ب ةةود اس ئفةةال شةة   ا طفةةالك ف بةة    ةة  وقةة.ف حةةع أن اس ئفةةال ذةة ا انةةرري الف ةةاك بةةاا  الةةعائر  يف ابص ةةي ك والةةيت هتس

داً و  شةةيماً  وأوضةةب أن اب شةةا  شةة   ا طفةةال برذةةاٌن واضةةٌب   ةة  أن ا حةةراري ال  محفةةر داخةة  احلةةعود اوغرافيةة.ك حسشةةعِّ
  ةةة  ضةةةرو   ال عةةةاون الةةةعو  يف حواب ةةة. ال حةةةعِّياا  واخ ةةة   فخاح ةةة  ب  ةةة يط الرةةةون   ةةة  أوبةةة  اوةةةو  وال فةةةاوا   ةةة  
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. الفةةحي.ك و  ةة  االبعماسةةاا ال ةة بي.   ةة   ةةح. المةةال حةةع الفةةعيع العةةان" يف إحمابيةة. احلفةةول   ةة  خةةعحاا الر ايةة
 رّان سون ال غ ي. وبقص الغ ان و  وث البيئ.ك خفو اً يف الب عان الماحي. بَ 

 انتخاب هيئة المكتب 6.2
 (1ك انقرَّ  اببرائ" )حع بعول ا  اال )أ( 1البمع 

    ال ةم. ابص ياي. ذيئ. حم ب ا     المحو ال ا ذاب خبَ 
 )باة  ان( ال يع  سائر  أفر   ا ا  ذ ئي الر 

 ) ساان( العة و  أمحع ال عيع  ذ لرئي ابائمل 
 )ف  تني( العة و  بواد  واد ذ لرئي ابائمل 

 إقرار جدول األعمال 7.2
 (2ك انقر  اببرائ" )1  مقيب–64/1حع بعول ا  االك الوويق. ش م/ل إ  )ب( 1البمع 

  ال  نيو  الرابع.ول أ اال دو هتا أصرَّا ال ةم. ابص ياي. بع

 خاذ القرار حول تشكيل لجنة الصياغةاتّ  8.2

 اس ماداً إا الممام العاخ " ل ةم. ابص ياي.ك صرَّ ا ال ةم.  شمي  وم. الفياغ. حع ا  ران ال الي. أمساؤذ ذ
 

 (أفغاب  ان) العة و  و يع جمروت
 (البحريع) اذابر  إبراذي  العة و   حرب

 (العراق) عة و  حماع برب  وي ال
 (مج و ي. إيران ابسئحي.) العة و  حم ع أسع  ال  
 (ليبيا) العة و  بع  العيع المةا 

 )باة  ان( العة و  حماع  ايف حالة
 )انم مل ابص يا" لشرق ان وسط( العة و  بواد حمةو 

 )انم مل ابص يا" لشرق ان وسط( باس  اليوسف"أمحع العة و  

 )انم مل ابص يا" لشرق ان وسط( ح ا الععو   العة و  

 )انم مل ابص يا" لشرق ان وسط(  با احلة.  العة و  

 )انم مل ابص يا" لشرق ان وسط( ري  حول مهز أ لعة و ا

 )انم مل ابص يا" لشرق ان وسط( ةاوريع فوسرتال يع   

 التقارير والبيانال     3

 2016 لعامالتقرير السنوي للمدير اإلقليمي  -قلي  شرق المتوسط أعمال المنظمة في إ 1.3
 1-/ق64القرا  ش م/ل إك 64/2حةع بعول ا  اةالك الوويق. ش م/ل إ )أ(  2البمع 
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 فة العمل اإلقليمية لتنفيذ و  ،2019-2014االستراتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة تقارير مرحلية حول 
تنفيذ  فة عمل و  ،ة العالمية لآلثار الصحية الضارة الناجمة عن تلوث الهواء ارطة الفريق لتعزيز االستجاب

االستراتيجية اإلقليمية لتحسين نُظُ  تسجيل و ، 2020-2016إقلي  شرق المتوسط الخاصة باللقاحال 
، الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهاو ، 2019-2014األحوال المدنية واإلحصاءال الحيوية 

تقرير لجنة التقيي  اإلقليمية عن حالة تنفيذ اللوائح ، و نفاق العمل في مجال رعاية الصحة النفسيةتوسيع و 
  2020-2016تنفيذ  فة العمل اإلقليمية لمكافحة المالريا ، و (2005الصحية الدولية )

 10 ك9 ك7–2/وويق. إ ئحي. 64ش م/ل إ  ووائقال( تك  ك ك-ج)حةع بعول ا  اةال  2 البمع

ري انعير ابص يا"     ال ةم. ابص ياي.  قريرَل  ول أ اال حمماة. الفةح. العانية. يف إص ةي  شةرق ان وسةط خةئل رَ  َ 
ةةز   ةة  ابجنةةازاا اذاحةة. الةةيت وققةة  اسةة ةاب. لرولويةةاا االسةةرتا يةي. اخلاةة  الةةيت 2017وَحت َةةا  ةةام  2016 ةةام    و ةَّ

  الفةحي. مس انمما. يف جمةال  عزيةز الةمس ل    سقعِّح  لع   ابابشا   إا ا  رض    واس   َّ 2012أصرهتا ب عان ابص ي  يف  ام 
ط الرةةون   ةة   ةةح. ا ح ةةاا اةةع  وقيةةق اذةةع  العةةام انمشةةود حةةع و ان رلةةةك وذةةو ال غتيةة. الفةةحي. الشةةاح .  وسةة َّ 
ا يف رلةةة ال ةةرطانك والفةةح. وا طفةةال وانةةراذقني؛ والفةةح. البيئيةة.؛ والوصايةة. حةةع ا حةةراري غةة  ال ةةا ي. وحمافح  ةةاك ىةة

ىةةةا في ةةةا شةةة   ا طفةةةال وال  ةةةاب المبةةةع وال ةةة  وأحةةةراري انمةةةاطق انعا يةةة. ان ا ةةة.  كا حةةةراري ال ةةةا ي.حمافحةةة. المف ةةةي.؛ و 
واحلفةةب.؛ وحقاوحةة. حرةةاداا انيمروبةةاا  ولفةة  االب بةةال إا بربةةةاحج حمماةة. الفةةح. العانيةة. اوعيةةع ل تةةوا ؤ الفةةةحي.ك 

 س ةاب. ل توا ؤ وفاشياا ا حراري   يف  عزيز صع   انمما.     اال  ِ ا أن يس  وصَّ وال   حع الةاس 

وخا طةةة. التريةةةق  كو ةةةز انةةةعير ابص ياةةة" بعةةةع رلةةةة   ةةة  ال تةةةو اا االسةةرتا يةي. ا خةةة   يف  اةةة  انمماةةة. يف ابص ةةةي 
مماةة. حةةا الةةعول ا  رةةان يف الفةةرت  ابص يايةة. الةةيت  ةةرتب   ؤي ةة  إا جماو ةة. حةةع اببةةراناا االسةةرتا يةي. ل وبيةة   اةة  ان

التةةوا ؤ وا حةةع الفةةح"ك والوصايةة. حةةع ا حةةراري  ذوذةة" ؛ا ولويةة.راا االا اجملةةخا طةة. التريةةق  رةةاع   و 2017-2021
ال ةةةةا ي. وحمافح  ةةةةاك والوصايةةةة. حةةةةع ا حةةةةراري غةةةة  ال ةةةةا ي. وحمافح  ةةةةاك و ةةةةح. ا ح ةةةةاا و ةةةةعيل" الةةةةوالد  وا طفةةةةال 

 ةةعدا و  ك ا يةة.حةةع ذةة ل اجملةةاالا غايةةاا  صةةع وضةةع  خا طةة. التريةةق لمةة  جمةةال  الفةةحي.ك و مس وانةةراذقنيك و عزيةةز الةةمس 
بعةني اال  بةا  ال ةياصاا العانية. وابص ياية.  خة حةا ا ك بشةنهنا زحرَ اس ةم الةم يف   ةع ال قةعُّ خعَ   ة َ لشراا وانعةامل الةيت سس ان

وبربةاحج إ ةئت انمماة.  وصةال إن  2030ماية. ان ة عاح. لعةام اليت  عا  اا انمما.ك ىةا يف رلةة االل ةزام العةان" اتة. ال 
و ةةوف  الوفةةان بال زاحاهتةةا حةةا ا ولويةةاا العانيةة. لرةةاان اسةة ارا  انمماةة. يف ق   ةة لةةيت  ةةعدهتا خا طةة. التريةةق ا ولويةةاا ا

 ؤي. إا واصا ح اول ا إا العا  حا الب عان ل حوي  ذ ل الر أب  ي ت َّ وأةَّع الع   ل ب عان ةامما. وا ع  صوي.ك 

 المناقشال
 ةا لعاة  انمماة. ب مملِّ و العول ا  ران  ةع د ا ة  نةا بةان يف  قريةر انةعير ابص ياة" وخلا طة. التريةق الةيت طر َ أ رَ 

ك وأومةةوا   ةة  ابجنةةازاا الةةيت 2016يف إص ةةي  شةةرق ان وسةةط  وأشةةادوا بال قةةعُّم الةةةاسحَرز يف اجملةةاالا راا ا ولويةة. يف  ةةام 
  ولف ةةوا االب بةةال إا جمةةال ا حةةع الفةةح"ك حس ةة ِّتني الرةةون   ةة  احلابةة. إا حزيةةعف حةةع 2017قَّقةة   ةةي اليةةوم يف  ةةام و

الرتةيةةز   ةة  اآلوةةا  الفةةحي. الةةيت وس ِّف ةةا  ةةاالا التةةوا ؤ انا ةةع  ىةةا يف رلةةة الفةةرا ااك فرةةئً  ةةع احلابةة. إا  قةةعب 
   حبةةاالا التةةوا ؤ انشةةا  إلي ةةا  ورةةةروا جمةةاالاف أخةةرا يف  ابةة. إا حزيةةعف حةةع د ةة ف أةةةرب إا الفئةةاا ال ةةمابي. الةةةاس ررِّ 

 االذ اام اا والرتةيز   ي اك حل  ال  اب المبعك وحمافح. ال ب ك وا حراري غ  ال ا ي. 



 
 
 

 ع-64/10 إم/ل  ش
 6 الففح.
 

 وأشةةةا  انال ةةةون إا صفةةةص المةةةةات الةةةيت وقَّقةةة    ةةة  الفةةةعيع الةةةوطين يف جمةةةال حمافحةةة. ال  ةةةاب المبةةةعك وال غتيةةة.
بال ةةةةنحني الفةةةةح"ك وال ختةةةةيط الفةةةةح" االسةةةةرتا ية"ك وال غتيةةةة. بةةةةال امياك وحمافحةةةة. فاشةةةةياا ا حةةةةراريك والوصايةةةة. حةةةةع 

 ر  ع ال رطان ا حراري غ  ال ا ي. وحمافح  ا ىا يف رلة المشت انبمِّ 

ت انعةةين ىمافحةة. الرت يةةملذ ال حةةالت الةةعو  لرابتةةاا طةةئب التةةملك وال حةةالبوأدا انراصبةةون ال ةةالون ببيابةةاا؛ وذةة  
 ا حراري غ  ال ا ي.ك وال حالت العو  نممااا انرض  

الرئي " ل امما. وانم مل ابص ياة"  وأوة  خة اً  وحع بابب ك شعَّد انعير العام ل امما.     ال م يق الوويق بني انقرّ 
 اا ذة" ا سة وب ا حلة  ل ةربط بةني  اةة    ة  الرتةيةز   ة  زيةا اا الب ةعان الةيت و ةاج إا الةع  ك حرةةيفاً أن ذة ل الزيةا

ياا اليت  واب  ا الب عان  ولفة  اب بةال احلاضةريع إا انةلمتر انقبة  انعةين بةا حراري غة  ال ةا ي.ك والةةاسقرَّ   انمما. وال حعِّ
 رةةو  ذةة ا   شةةريع ا ول/أة ةةوبر يف حوب يفيةةعيوك أو وغةةوا   و ةةكَّ ال ةةاد  الةةوز ان   ةة  19إا  17 ْقةةعل يف الفةةرت  حةةع 

صسعسحاً وإ سان ا س  مت يعاً لئب ااع الرفيةا ان ة وا اللالةك ل ةاعية. العاحة. لرحة  ان حةع   انلمتر ل وضيب سسبس  الةاسر"ّ 
ةةا الب ةةعان بتةةاق 2018يف  ةةام  داً   ةة  ضةةرو   أن  وسِّ   وبةةوَّل انةةعير العةةام ب زايةةع حعةةعالا  عةةاط" ال بةة  يف ابص ةةي ك حسشةةعِّ

حمماة. الفةح. العانية. ابطا ية. وحةا ي فة  اةا حةع  ةعاب  نمافحة. ال بة ك ال سةيَّاا زيةاد  الرةرائمل انفروضة.   مفي  ا فاصية.
    حم ةةاا ال بة   ويف ذة ا الفةعدك ةةرَّ  انةعير العةام د و ة  إا الب ةعان ل  فةعيق   ة  برو وةةول القرةان   ة  االاةا  

اري ال ا ي.ك صال إن     مجيةا الشةرةان أن  بة ل ب ةوداً  ليلةً. ب تةان غ  انشروع ىم ةاا ال ب   وباحلعيك  ع ا حر 
دفع. أخ   ل ا ا " واو ود الراحي. إا اس ئفال ش   ا طفال  وشةعَّد   ة  احلابة. إا الرتةيةز   ة  ال  ةاب المبةع يف 

 ةةي  حبةةاد   دْحةج الفةةح. يف مجيةةا ابص ةي ك دا يةةاً إا زيةاد  االذ اةةام بالوصايةة. حةع ذةة ا انةةرري  وسة َّط الرةةون   ةة  حةا  م 
ياا الفةحي.  وأشةا  إا  ةعذو   ال ياساا حع أمهي.ف لع   وضا احل ةول االسةرتا يةي. و مفية ذا حةع أبة  حواب ة. ال حةعِّ

الا  عةرُّري الفئةاا المسمس  الفحي. يف الب عان اليت  عاين حةع الفةرا اا وغ ذةا حةع  ةاالا التةوا ؤك حةا  ر فةا حعة  حعةعّ 
بمةةمل  ٌ. إا  ةوخِّ" حزيةةعف حةع اليقمةة. واحلةة   يف مجيةا أ بةةان ابص ةي ك بمبةةاً إاختةةر  وأضةا  أن احلابةة. حاّسةةال ةمابي. ل 

 حا  وسيا بتاق ا حع الفح" 

ةةةعوا ضةةرو   الرتةيةةةز وشةةمَ  ر انةةعير ابص ياةةة" انال ةةني   ةةة  حةةعاخئهت ك وشةةا ة   الةةةرأ  فياةةا ي ع ةةةق باجملةةاالا الةةيت أةَّ
عان إا إ ةعاد  قةا ير حر  ية. مت يةعاً لئب اةاع الرفيةا ان ة وا اللالةك انعةين بةا حراري غة  ال ةا ي.  ا مجيا الب   ي ا  ودَ 
  2018يف  ام 

ز بشأن: )أ( برنامج استئصال شلل األطفال في باكستان وأفغانستان؛ )ب( حاالل حرَ مُ ام الاستعراض التقد   2.3
: الوفاء بالتزامال تهاواستجابالصحة العامة ب الفوارئ اإلنسانية في إقلي  شرق المتوسط؛ ج( تأه  

 اللوائح الصحية الدولية
 8و 1 وويق. إ ئحي./64حةع بعول ا  اةالك الوويق. ش م/ل إ )بك ط(  2البمع 

 ةع اس ئفةال شة   ا طفةال يف باة ة ان يف إص ةي  شةرق ان وسةط وةعيلاً اس ئفال ش   ا طفال برباحج حعير ري رَ  َ 
ا طفةال يف فة ول شة   ا طفةالك وإا محاية. العةعوا ب زايةع احن ةا  ز يف ابص ةي   وأشةا  إا حرَ اس ةم الةقعُّ وأفغاب  ان وال 

أبشةت.  إطةا  ح يةون بر ة. حةع لقةات شة   ا طفةال الفاةو  يف 270حةع خةئل إ تةان  حع ذ ا انرري مجيا أحنان ابص ي 
بشةة اد   ةة  حعةةاي  ااسةة وف  ع نلشةراا الرئي ةةي. ل رت ُّةةال إن ا  وصةة2017ال اميةا ال ماي ةة" ضةةع شةة   ا طفةةال يف  ةةام 

إمجةا  ب ةعان ابص ةي  االومةيت والعشةريع ب ةعاً حةع  17حرةيفاً أن يف مجيا الب ةعان باسة لمان ب ةعيعك اس ئفال ش   ا طفال 
ن دوال  لةع   ح يةو  451أةلةر حةع رةر أن ابص ي  صةع جنةب يف  شةع  ع يباا احملاةا  لفاشي. ش   ا طفال  و ا صع أبرَ 
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ضةاان وصةت اب قةال العةعوا   يف   الّةياا ان بقية. ل حةعّ أضةا  أن ا  و 2017-2016" اس ئفال شة   ا طفةال يف  ةاحَ 
نقبةةة ك بابضةةةاف. إا وصةةةت اب قةةةال راي. اا فةةةاري الِ ةةةبفةةة ول شةةة   ا طفةةةال الةةةرب  يف باة ةةة ان وأفغاب ةةة ان يف حوسةةة  

د   ةة  أمهيةة. احلفةةاظ . حةةع ال قةةات يف اوا و يةة. العربيةة. ال ةةو ي.  وشةةعَّ ش قَّ اس ةالعةةعوا بف وسةةاا شةة   ا طفةةال الةةعائر  الةة
والمشةةةت الفّعةةةال  ةةةع أ  فةةة ول لشةةة   ا طفةةةال  ك  ةةة  خةةةعحاا ال اميةةةا ا ساسةةةي. نوا ةةة . محايةةة. ال ةةةمان يف ابص ةةةي 

اسة ترد أن ذمةاك  ابة. زا ةاا  و حمةاطق الميف اا سيَّ  ك والبفعالي.   ل يم ر يف انماطق اخلالي. حع ش   ا طفال وال فعّ 
حةةةعير بربةةةاحج ل اويةةة  أبشةةةت. االس ئفةةةال ود ا ةةةا  وط ةةةمل الئزحةةة.  وا دانةةةلعةةةان" يف الةةةمقص ااوةةةار ال ةةةعاب  نعاوةةة. إا 

وب ةةو  ذةةع  ابشةة اد   ةة   كحةةع الةةعول ا  رةةان  شةةع انةةوا د ابص يايةة. لوصةةت اب قةةال انةةررياس ئفةةال شةة   ا طفةةال 
ع شةة   ا طفةةال ووفةةيص انةةوا د الوطميةة. المافيةة. لرت ُّةة كخةةعحاا ال اميةةا ا ساسةةي.حوا ةة .  قةةعب و يف ابص ةةي    اس ئفةةال

االب قةةةال يف جمةةةال شةةة   يف وتةةةيط نشةةةا ة. وا انةةةرريك واالسةةة ععاد لإلشةةة اد وا  ةةةوان كوا حةةةراري ا خةةةرا راا ا ولويةةة.
  ا طفال

صالةة  إن ابص ةةي  بب ةةابي. يف إص ةةي  شةةرق ان وسةةط  و  ةةع  ةةاالا التةةوا ؤ اوةةعيلاً  ا يةةاا التةةوا ؤ   حةةعير    رَضةةو 
 %50أةلةةر حةةع حةةع ابص ةةي  عةةاين ك إر يص ةةااوبتك سةةوان بةةالممر إا  ةا ةةا زيةةاد  غةة  ح ةةبوص. يف  ةةاالا التةةوا ؤيعةةاين 

ضةاف  أن أحع  االا التوا ؤ العاني. حع الع بة. اللاللة. يفذ العةراقك والفةوحالك واوا و ية. العربية. ال ةو ي.ك والةياع  و 
حزجيةاً حةع  ةاالا التةوا ؤ انزحمة. واحلةاد    عاين وال ودانك  كوف  تني كوباة  ان كوليبيا كأخراك حل  أفغاب  ان اً ب عاب
بةازت   ح يةون 18بيماةا يب ة   ةعد المةاز ني داخ يةاً  كح يةون 7 15يب ة   اليةاً  ةعد الئبئةني يف ابص ةي  إمجا  ا أن رةرَ و 
. وانيةال يالفةحاخلعحاا زياد  الت مل     دول اووا  ب بمل ريف. و       اجمل اعاا انور  ل  رة. ال مان صال  إن و 

   ققةسةبق أن وانماسةمل الفةحي. الةيت إا احن ةا  يف بعةض احلةاالا   لدّ   الفةحي.ك ويةمس المس لِق  ةاذ  حا يس  كوال ع ي 
  والةةيت ب ةةب. اب ةةاب. بةةا حراري انععيةة. ان ةة ةعَّ حةةا ا  فةةاع  كر الوضةةا أيرةةاً   ةة  ا حةةع الفةةح" العةةان" وابص ياةة"ويةةلوِّ 

 عةةاود الم ةةو  والفاشةةياا المشةةت. يف باة ةة ان )محةة  الرةةمة( والفةةوحال )المةةول ا( وال ةةودان )ابسةة ال انةةائ" احلةةاد( 
ك ح يةون دوال  أحريمة" 293 تةوا ؤ الفةحي. حمماة. الفةح. العانية. لع بربةاحج والياع )المةول ا(  واسة ةاب. لة لةك  َشة

القةةاد     ةة    بيةة. االسةة ةاب. ال ةةريع. رق فةةحةةع فريقةةاً  136    ةة  بشةةر طمةةاً حةةع ابحةةعاداا الفةةحي.ك وأشةةرَ  920م وصةةعَّ 
  (  و واِ ةة% 41ح يةةون دوال  أحريمةة" ) 200اال  يابةةاا انفابئةة.  وحةةا رلةةةك ال  ةةزال ذمةةاك فةةةو  يف ال اويةة   ب ةة  

حةةا زيةةاد   كالةةيت يشةة عذا ابص ةةي   ةةاالا التةةوا ؤ ابب ةةابي. ةةة  اب ةة. حمماةة. الفةةح. العانيةة. بمةةان القةةع اا الوطميةة. نو 
 قةةةعب ال اويةةة  انةةةرن ل ةةةوف  وضةةةاان  كتةةةول  ةةة  انةةةعا ال  الفةةةحي. مس الرتةيةةةز   ةةة   بةةةط ان ةةةا ع  ابب ةةةابي. ب عزيةةةز الةةةمس 

 ريع  َ وزياد  القع       الو ول إا ال مان احملا كوزياد  محاي. الر اي. الفحي.حئئا.ك . س ةابا

ةةاً بعمةةوان س رضةةيف ابص ةةي  حةةعير بربةةاحج التةةوا ؤ الفةةحي. عَّم وصةة الوفةةان بال زاحةةاا   اذ واسةة ةابالفةةح. العاحةة. مل  نذُّ
ةمةةة. ابص يايةةة. لشةةةرق ك ا  اةةةعا الةةةعو   اللابيةةة. وال ةةة ون ل ّ 2015يف  ةةةام ر أبةةة  رَةةةة  و س(2005) ال ةةةوائب الفةةةحي. العوليةةة.
ل قيةي   مفية  ال ةوائب  .ح ة ق  . قيي  إص ياية شمي  وم. مما.     ان  في   لَّ  ال   3-/ق62ان وسط القرا  ش م/ل إ 

سعان انشو   إا العول ا  ران بشنن ان ائ  ان ف . ب مفية  القةع اا ا ساسةي. الوطمية. بالفحي. العولي. يف ابص ي ك و 
القةرا  ش م/ل صةع ا  اةعا ابص ياي. لشةرق ان وسةط  ةم. ل ّ نيالعو   اللالل. وال   ابا أن انت وب. ىوبمل ذ ل ال وائب  و 

 ة  م الة   أ رزَ سةياا ال قةعُّ  ز فياا ي ع ق با ولوياا االسةرتا يةي. ابص ياية.ك والحرَ اس ةم الال   أشا  إا ال قعُّ  1-/ق63إ 
ب ةةعاً يف  14ا أبةةرَ  ك2017أيا /حةةايو أضةةا  أبةة  يف الةعول ا  رةةان يف إبةةران  قيياةةاا ل مفيةة  ال ةةوائب الفةحي. العوليةة.  و 

إا الةةةعول ا  رةةةان لوضةةةا ختةةةط  اةةة  وطميةةة.   الةةةع   حَ صةةةعَّ انمماةةة. صةةةال إن ابص ةةةي  ال قيياةةةاا اخلا بيةةة. انشةةةرتة.  و 
ال قيةةي  الوطميةة.  ا يةةاا  م ف  ةةا اسةة ماداً إا اببةةراناا راا ا ولويةة. الةةيت  ةةعَّدذا ال قيةةي  اخلةةا ب" انشةةرتكك و  قةةعير و 

 ك و بةط ختةط ال ماية. بةال ختيط إرا ةاب  صةع أسبريَةراا الف .ك وال ع يباا اضاا اببراناا اس عر ا خراك وب ائج 
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مل إا الةةةعول ا  رةةةان حوا ةةة .  ةةةخلتةةة. العاةةة  الوطميةةة. و مفيةةة ذا  وطالةةةوطين ودو اا انيزابيةةة. لرةةةاان ان ابعةةة. ان ةةة عاح. 
 كووفةةةيص انةةةوا د احمل يةةة. كال مةةةاليت وختةةةط كرحةةةع الفةةةح"لشةةةرتة. ووضةةةا ختةةةط  اةةة  انا بيةةة. اخل قيياةةةاا الإبةةةران 

خلتةةة. االسةةةرتا يةي. العانيةةة.  ا ةةةاا الم ائيةةة.   ةةة  اوضةةةا الال شةةةاو  فياةةةا بيم ةةةا وحةةةا انمماةةة. لو  كو شةةةع انةةةوا د اخلا بيةةة.
 مجعيةةة. الفةةةح.  بَةةة ا  اادذةةةا حةةةع صِ ك وحةةةع  َ و قةةةعمي ا إا اجمل ةةة  ال مفيةةة   يف دو  ةةة  اللابيةةة. وا  بعةةةني بعةةةع انئةةة.  ةةي.ااخل

 العاني. يف دو هتا احلادي. وال بعني 

 المناقشال
 حةةةعيلاا  ةةةول ال قةةةعُّم الةةةةاسحَرز يف اس ئفةةةال شةةة   ا طفةةةال يف باة ةةة ان وأفغاب ةةة ان ويف ل   يف حعةةةرري حماصشةةةاهت

يف  ابص ةةي  بوبةة ف  ةةامك و ةةاالا التةةوا ؤ ابب ةةابي. يف ابص ةةي ك وصسةةعس اا الب ةةعان يف الوفةةان باالل زاحةةاا انمفةةوص   ي ةةا
ال ةةوائب الفةةحي. العوليةة.ك أشةةاد مملِّ ةةو الةةعول ا  رةةان أوالً ىةةا أ رز ةة  بةةراحج اس ئفةةال شةة   ا طفةةال حةةع  قةةعُّمف ةبةة ف يف 

  شةةةر  ا خةةة  ك باة ةةة ان وأفغاب ةةة انك إر اسةةة تا   وةةةةي  اب قةةةال العةةةعوا بفةةة ول شةةة   ا طفةةةال يف الشةةة و  االوةةةيَن 
جمةةاالا الرت ُّةةع وحمافحةة. الشةة   الرخةةو احلةةادك و وسةةيا بتةةاق محةةئا ال تعةةي  ني   ةة  وبةة  اخلفةةوص بال قةةعُّم يف ذحمةةوّ 

اجمل اعيةة. يف ان ةة ود اا الرئي ةةي. ل فةة ولك وان ابعةة. العصيقةة. لرطفةةال الةة يع فةةاهت  ال تعةةي ك و مقةةيب االسةةرتا يةياا حةةع 
 ة ود اا الرئي ةي. ل شة   الرخةو احلةاد   ة   أب   تعةي  الفئةاا ال ةمابي. ان مق ة. الةةاسعرَّض. خلتةرف شةعيع  وأشةا وا إا ان

ئ الب ةةعيعك ئ بةةابا احلةةعود بةةني أفغاب ةة ان وباة ةة انك والةةيت ال  ةةزال سةةبباً  ئي ةةياً حةةع أسةةباب اسةة ارا  ال ةةراي. يف ةِةةةِةة
لِّةةة  ختةةراً يس ةةة ياا  وأضةةا  انال ةةةون أن  رةةةة. ال ةةمان يف ابص ةةةي ك ةمةة  ك متس عِّد ب ةةةود و سةة ةِّربا ىةةةا بقةة" أحاحمةةةا حةةع وةةةعِّ

الةةةيت  2ق حةةع ال قا ةةاا حةةع الةةماط اس ئفةةال شةة   ا طفةةال  وأشةةا وا إا أن فاشةةةي. فةة ول شةة   ا طفةةال الةةعائر انشةةة َ 
ر     ال حةعِّياا الةيت  عةرتري اس ئفةال شة   ا طفةال يف انمةاطق   يف اوا و ي. العربي. ال و ي. إمنا ذ" حلال آخَ ابعلعَ 

ياا أحام  تعي  ا طفال ب بمل  ع ُّ  الو ول إلةي  ك وأختةا   عةرُّري اليت  عاين خ ًئ يف ا حعك و  ف اص  اا  ع  ال حعِّ
العةةاح ني الفةةحيني يف اخلتةةوط ا حاحيةة. ل عمةةت  وو ةةت انال ةةون إبشةةان حراةةةز  ا يةةاا التةةوا ؤ بةةا حر اذةةام يف  م ةةيق 

لمبةةةة   يف إد اك ذةةةةع  اس ئفةةةةال شةةةة   ب ةةةةود احلموحةةةةاا والشةةةةرةانك الةةةة يع يم  ةةةة" حةةةةا يسقعِّحوبةةةة  حةةةةع د ةةةة ف با مهيةةةة. ا
ا طفةةال  واصرت ةةوا إحمابيةة.  وسةةيا  رةةوي. الفريةةق االس شةةا   ابسةةئح"ك ىةةا يسعةةزِّز ةلةة اً  ا يةة. ال ختةةيط االسةةرتا ية" 
الةةةةاسح َّع يف جمةةةال شةةة   ا طفةةةال  وباحلةةةعيك  ةةةع  مفيةةة  القسةةةعس اا ا ساسةةةي. الوطميةةة. انت وبةةة. ىوبةةةمل ال ةةةوائب الفةةةحي. 

ك س َّط انالِّ ون الرون     جنات حوس  احلج ذ ا العامك وحا  حمل رلة حةع  تبيةق  ةعاب  ل وصاية. حةع فاشةياا العولي.
ا حراري  وشعدوا     احلاب. إا اصرتان  ا ياا ال قيي  اخلا ب" انشرتك بعا يةاا ال قيةي  الةوطين ا خةراك وإا الةربط 

ةةعوا احلابةة. إا بةةني وضةةا اخلتةةط وال ختةةيط الةةوطين ىةةا يرةةاع اسةة ار  ا  ح ابعةة. ختةةط العاةة  الوطميةة. و مفيةة ذا  ةاةةا أةَّ
بمان صسعس اا القتا اا ا خرا غ  صتاع الفح.ك وإا  و يت ا دوا  وان لولياا انموط. بمة  صتةاعف  و ةيفاً واضةحاً 

  فادياً الزدوابي. او ود انب ول. 

 التقنية المسائل     4
 ومكافحته ية من السرطانإطار العمل اإلقليمي للوقا 1.4

 2-ق/64 القرا  ش م/ل إك 64/3( حع بعول ا  االك الوويق. ش م/ل إ أ) 3البمع 

أشا  حعير حمافح. ا حراري غ  ال ا ي. والفح. المف ي. بابباب. إا أن ال ةرطان ذةو ال ةبمل الرئي ة" اللةاين ل وفةا  
فياا     الفعيع العان"  و ش  ال قةعيراا انما بة. إا أبة  حب ةول و  6ا إلي  وفا  وا ع   قريباً بني ة  يف العاملك و سعزَ 

  ة  الةرغ  حةع ال تةو اا و يف  ةملن ال ةرطان بةني مجيةا أصةالي  انمماة. ال ة .ك ا ةةرب زيةاد  السيش ع ابص ةي   2030 ام 
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حر  ةة. حبمةةر  حةةع ال تةةو  يف ال ةةرطان وحمافح ةة  ال  ةةزاال يف حةةع ابجيابيةة. الةةيت شةة عهتا بعةةض ب ةةعان ابص ةةي ك فةة ن الوصايةة. 
صةةع إطةةا  العاةة  ابص ياةة" انقةةرتَت ل وصايةة. حةةع ال ةةرطان وحمافح ةة  رةةةر أن عود يف الب ةةعان  و احملةةسةةرتا ية" اال وبةة  ظةة  ال
اع   عزيز ال وبي  الةاسقعَّم ل عول ا  ران ود ة   مفية  إطةا  العاة  ابص ياة" ل مفية  اب ةئن ال ياسة" لئب اةاع أسِ ع 

ن ة وا ل ةاعية. العاحة. لرحة  ان حةع  بشةنن الوصاية. حةع ا حةراري غة  انععية. )ال ةا ي.( وحمافح  ةا وصةرا  مجعية. الرفيا ا
ج ح ماحة   وسي ةا ع إطةا  بشنن الوصاي. حع ال رطان وحمافح ة  يف سةياق هنْة 12-70 ج ص ع  الفح. العاني. ا خ  

اا وال عخئا راا ا ولوي. ل وصاي. حةع ال ةرطان وحمافح ة ك  العا  يف  وبي   ا ي.  ما القرا  بشنن خيا اا ال ياس
لوصاية. حةع ال ةرطان حةع أبة  اوفقةاً ل  ةياق الةوطين جيمل  عزيزذا ةاا سي ا ع العول ا  ران     وعيع اجملاالا اليت 

 وحمافح   

 المناقشال
ال شةةاو ي. الةيت أفرةة  إلية   وأشةةا وا   َّةمل انال ةون ب طةةا  العاة  ابص ياةة" ل وصاية. حةةع ال ةرطان وحمافح ةة  وبالعا ية. 

رِز ب عان ابص ي  بشنهنا  قعحاً يف الوص  احلا   ولف ةوا االب بةال إا القةرا اا راا الفة . الةيت  إا  عدف حع اجملاالا اليت وس
ةيةةةز   ةةة  ا  اةةةعهتا مجعيةةة. الفةةةح. العانيةةة.ك وإا إ ةةةئن إسةةةتمبول  وشةةةعَّدوا   ةةة   ابةةة. الب ةةةعان إا إيةةةئن حزيةةةعف حةةةع الرت 

الوصايةة. حةةع  واحةة  اخلتةةر وال فةةعِّ  ذةةا يف ابص ةةي ك بوسةةائ  حم ةةا بةةراحج الفةةح. انع سةةي.ك وال لقيةةت التةةا   وأشةةا وا إا 
الفةئا بةةني الوصاية. حةةع ال ةرطان وحمافح ةة  حةع با يةة. وغايةاا  ةةعدف حةع أذةةعا  ال ماية. ان ةة عاح. انخ  فة. وحلشةةراهتا 

لِّةة  أحةةراً ح اةةاًك  حةةع با يةة. أخةةرا  ورةةةروا أن إدحةةاج الوصايةة. حةةع ال ةةرطان وحمافح ةة  يف الر ايةة. الفةةحي. ا وليةة. حةةا زال ميس
حشةة يع إا العما ةةر اذاحةة. يف ذةة ا الشةةنن حلةة  ال شةةخيص انبمةةر واب الةة. ووعيةةع أسةةعا  حي ةةو    وسةة َّتوا الرةةون   ةة  

اليت  واب  أص  الب ةعان منةواً والب ةعان الةيت متةر الفعوباا اليت  م مت  ا ي.  قعب خعحاا حمافح. ال رطان والوصاي. حم  
 حباالا طوا ؤ أو  ش ع  را ااك وحع ذ ل الفعوباا القع       الو ول إا انععاا وا دوي. انماسب.   

ود ةةةا انال ةةةةون إا إبةةةةران حزيةةةعف حةةةةع البحةةةةوث  ةةةول حوضةةةةو اا  ةةةةع  حم ةةةا  مفيةةةة  بةةةةراحج ال تعةةةي  يف ظةةةة  المةةةةرو  
ر اا ابص ي ك ةاا د ةوا إا  مليةت أبشةت. الةع و  وإرةةان الةو " باحلابة. إا بةراحج الر اية. الةةاس تِّف.ك وانئب اا اليت مي

الشةةةائع.  ةةةول ذةةة ا انوضةةةوع  ةاةةةا أبةةةرزوا أمهيةةة. أن  سمِشةةةل مجيةةةا الةةةعول ا  رةةةان سةةةةئا ل  ةةةرطان   ا وذةةةامود ةةةض 
العاةةة ك فرةةةئً  ةةةع إدحةةةاج ال ةةةعاب  انل ةةة  سأفرةةة   أبةةةواع ال ةةةرطان الةةةيت  فةةةيمل ا طفةةةال يف بتةةةاق إطةةةا  بةةة د اجوأو ةةةوا 

الففقااس     ح  وا الر اي. الفحي. ا ولي.ك ووضا حلشراا واضح. ل حوةا. الرشيع  يف جمال الوصاي. حةع ال ةرطان 
وحمافح ةةةة   ود ةةةةوا انمماةةةة. إا حوا ةةةة .  قةةةةعب الةةةةع   ال قةةةةينك خا ةةةة. يف جمةةةةال ان ةةةةو اا و  ةةةةةي   ةةةةاالا اب ةةةةاب. 

 إا بابمل االس ارا  يف  بادل اخلرباا فياا بني الب عان  بال رطانك

وأ رب حعير ا حراري غ  ال ةا ي. باببابة.  ةع  قةعيرل ل ةعول ا  رةان   ة  ال زاح ةا دةعول ا  اةال انشةرتك ل وصاية. 
 ياا حع ال رطان وحمافح    وأشاد بع ا ا القو  بطا  العا  ابص يا"ك وحع ب و  ال عاون     مجيا ان  و 

 تغي ر المناخ والصحة: وضع إطاٍر للعمل 2.4
 3-ق/64 القرا  ش م/ل إك 64/4( حع بعول ا  االك الوويق. ش م/ل إ ب) 3البمع 

الةيت يواب  ةا   انمةاخ بو ةف  أ ةع أةةرب ال  عيةعاا الفةحي.ط حعير انرةز ابص ياة" لفةح. البيئة. الرةون   ة   غة ُّ س ّ 
  فةاصِ آوةا  ختة  ك وإن ةةان ميمةع الوصاية. حم ةاك   ة   ةح. ابب ةان و س    إاالةيت  ةلدّ يعك يف القرن احلاد  والعشةر العامل 

ضةةةني ل ختةةةر  وي ةةة  ع  إطةةةا  العاةةة  انقةةةرتت بشةةةنن اا بةةةني  ةةةفو  ال ةةةمان انعرَّ سةةةيّ  حعةةةعالا انراضةةة. والوفيةةةااك ال
 م  الفةحي.   ة  الفةاودمس الة ران وبمةان صةع   انماخ يف العول ا   غ ُّ ل . انماخ  وبي  اس ةاب. صتاع الفحالفح. و غ ُّ 
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انمةةةاخ داخةةة  صتةةةاع الفةةةح. وغةةة ل حةةةع   غةةة ُّ حةةةع خةةةئل طةةةرت ختةةة. حم ةيةةة. ل عاةةةي  اسةةة ةاب. الفةةةح. العاحةةة. ل وال عةةةايف
والب ةعياا والتاصة. والمقة  وإدا   التةوا ؤ  وصةال إن  مفية  إطةا  العاة  ي ت ةمل  ةحات القتا ااك حل  الغ ان وانيةال واب

م الةةع   أيرةةاً  ةةع طريةةق ميمةةع ل امماةة. أن  قةةعِّ حرةةيفاً أبةة   ؛قاً م َّةةد اةةاً  قميةةاً حس رب ح ةة وياهتا اللئوةة. م انمماةة. َ ةةعِّ أن  قةة
 انماخ   غ ُّ إزان . . زياد  اس ةاب. صتاع الفحيَ غْ وإ ا . انوا د انالي. وآلياا ال اوي  بةس  ك ي   الشراةاا

 المناقشال
انماخ والفةح.ك وب عزيةز اذةع  اللالةك  شةر حةع أذةعا    غ ُّ ب طا  العا  انقرتت بشنن  مل ممل و العول ا  ران  َّ 

 انمةاخ  وسة ط انال ةةون الرةون   ةة  ال مةوع البيئةة" الفريةع يف شةةّي   غةة ُّ   لال ماية. ان ة عاح. لرحةة  ان حةع  اخلةةاص بال فةعّ 
خ يف الةعول ا  رةان  وأشةا وا إا ال ةنو  احمل اة  ذة ل المةاذر  انمةا   غة ُّ مل   ية  حةع   اسةي. إزان أحنان ابص ي ك وحا يرت ّة

  انيةةةال و ةةةئ ي  ا ع َ   ةةة  الفةةةح. العاحةةة.ك ىةةةا يف رلةةةة اوةةةوائب ان ةةةنور  ىوبةةةاا اذةةةةر  وا حةةةراري انمقولةةة. بالمواصةةة ؛ وبسةةة
وا  فاع د باا احلةرا   والفةح. رب؛ و عذو  ا  اض" الز ا ي. وسون ال غ ي.؛ وبود  اذوان وأحراري او از ال مف "؛ ل شس 

انمةةاخ  ةةام   غةة ُّ البيئيةة.  وأشةةا  انال ةةون إا أن الععيةةع حةةع الةةعول ا  رةةان صةةع وصّعةة  بالفعةة    ةة  ا فةةاق بةةا ي  بشةةنن 
انماخ اخلا ة. اةا   ة  ان ة وا الةوطين  وأضةافوا أن الععيةع حةع الربو وةةوالا   غ ُّ   يف  عاب  وفيت أور  َ ك وشرَ 2016
انماخ متمب أولوي. إا  عاب  خفض ح  وياا واين أة يع المربون حع خئل حبةاد اا التاصة. المميفة.   غ ُّ لي. بشنن العو 
انمةةاخ و ةةعذو  الفةةح. العاحةةة.   غةة ُّ لةة. بةةني ع ال شةةريعااك إال أن ذمةةاك  ابةة. إا زيةةاد  ال و يةة. بشةةنن العئصةة. ان بادَ وَسةة

 مل ممل و العول ا  ران حع وحاا وح امهااك     وبة  اخلفةوصك حةع حمماة. ك فقع طو وضيب ذ ل العئص.  وحع  َّ 
  غة ُّ   ل. ال فةعّ غيَةالفح. العاني. وغ ذا حع او اا انعمي. لئس عاب. اا يف وضا اسرتا يةياا وفيت ا ور وال ميةت بس 

انمةةاخ   غة ُّ وال ع ةي  العةا  ل ا ةةائ  ان ع قة. ب انمةاخ  ةاةا أشةةا وا إا ضةرو   ال ع ةي  ا ةةةادمي" انماسةمل يف انر  ة. اللابويةة.
ق. وحّ  ةق. ل بيابةاا البيئية.؛ و وطيةع ال عةاون بةني الب ةعان فياةا ي ع ةق ب ةعاب  وفيةت والفح. العاحة.؛ و ةوف  حفةاد  حم َّة

ع انمةاطق اوغرافية. انماخ؛ و قع الشراةاا حا او اا  ا ب. انف ح.ك سوان احلموحي. أو غ  احلموحي.ك لرت ُّة  غ ُّ أور 
 انماخ   غ ُّ اا   ة انعرض. لسيّ  ووعيعذاك وال

بالرت يةةمل(ذ االوةةاد العةةان" ل ق ةةمل؛ واالوةةاد الةةعو  لرابتةةاا طةةئب وذةة  وأدا انراصبةةون ببيابةةاا   ةة  المحةةو اآليت )
 التمل 

بةةةا  ط ةةةمل ممل ةةة" الةةةعول ا  رةةةان ر انةةةعير ابص ياةةة" انشةةةا ةني   ةةة  حةةةعاخئهت  ان  فيرةةة.ك آخةةة ا بعةةةني اال  وشةةةمَ 
بك يف سةبي  رلةةك  ةع  زحة    ة   قةع اب اةاع يف ت  وأ ةرَ احلفول     إ شاداا حع انمما. ل مفي  إطا  العا  انقرَت 

انمةةاخ والفةةح. يف انم ةةمل ابص ياةة" نمماةة. الفةةح. العانيةة. يف القةةاذر ك حفةةرك وط ةةمل حةةع   غةة ُّ بشةةنن  2018حت ةةا  ةةام 
 يب ممل ني  م ا حلرو  رلة االب ااع العول ا  ران  رش

وشمر حعير انرةز ابص يا" لفح. البيئ.ك انشا ةني     حعاخئهت   وصال يف حعرري  دل     انتالب. بزيةاد  ا  ةاق 
البياباا وسئح  اك إن انمما.   وا  م يق خم  ت ح ا اا مجةا البيابةاا البيئية. الةيت ية   إ سةاذا ل ةعول ا  رةان  و داً 

حةعير انرةةز ابص ياة" لفةح. البيئة. إا الةعلي  ال ةع يا بشةنن أشةا   مفي  إطا  العا ك لالع    قعب     حتالب. انمما. ب
ومةة. ا حةة  ان حةةع  االص فةةادي. واالب اا يةة. لغةةر  آسةةيا انمةةاخ الةة   جيةةر  إ ةةعادل  اليةةاً بال عةةاون حةةا   غةة ُّ ت حةةا ال ميُّةة

  سإسمواس
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-2016ن الخاص بصحة المراهقين في االستراتيجية العالمية لصحة المرأة والففل والمراهق تفعيل المكوِّ   3.4
2030 
 4-ق/64 القرا  ش م/ل إك 64/5( حع بعول ا  االك الوويق. ش م/ل إ ج) 3البمع 

والةرباحج اذ ااحةاً خا ةاً يف ال ياسةاا  ان ت بةانذ  يا حعير   فظ الفح. و عزيزذاك إا أن  ح. انراذقني ومنةأشا َ 
 ك(2030-2016ا بةزن ال ي ةةزأ حةع االسةرتا يةي. العانية. لفةح. انةرأ  والتفة  وانراذةق )اةوختط ال ماي. الوطمي.ك ةاا أهن

أحةةراري انةةراذقني وإ ةةاباهت  ميمةةع الوصايةة. حةةع  الععيةةعا دو  حمةةو   يف ب ةةو  أذةةعا  ال مايةة. ان ةة عاح.  وأضةةاف  أن اةةوذ
الةةعول ا  رةةان   ةة   رمجةة.  ع ةةعاهتا يف  وةةكّ انمماةة. صالةة  إن ا يف الغالةةمل ابمهةةال  و حم ةةا أو  ئب ةةاك إال أن حفةة ذ

 عةعد  القتا ةاا يف جمةال  ةح. انةراذقنيك انوطمية. ال سةرتا يةي.اال تةطاخلاالسرتا يةي. العاني. إا أفعال ح اوسة. ب مفية  
 ع   ةةح. انةةراذقني لةةالعةةان" حةةع أبةة  عاةة    ةةريا ال مفيةة   ا يةة. وميمةةع وقيةةق رلةةة باسةة خعام اب شةةاداا اخلا ةة. ب

تر ك واليت هتع  إا ح ا ع   امس" ال ياساا وحعير  الرباحج     وتيط براحج  ةح. انةراذقني و مفية ذا القس ال مفي  
 و  عذا و قييا ا 

 المناقشال
حةةع بةةني جمةةاالا الفةةح.  ئً ا فةةق ممل ةةو الةةعول ا  رةةان   ةة  أمهيةة.  مةةاول ح ةةنل.  ةةح. انةةراذقني الةةيت ةةةان جمةةاال ح َاةة

العاح.  ومي  ة إص ي  حمما. الفةح. العانية. لشةرق ان وسةط وةاين أ  ة  حعةّعل لوفيةاا انةراذقني بةني مجيةا أصةالي  انمماة.ك 
و ةةةني  ةةةح. ذةةة ل الفئةةة. العاريةةة. ذةةةو أحةةةر بةةةال  ا مهيةةة. حةةةع أبةةة  وقيةةةق الغايةةةاا الةةةيت  مشسةةةعذا أذةةةعا  ال مايةةة. أن إال 

ن انةراذقني ي قةون  ة ف   حةع بةران أحةراري ميمةع الوصاية. حم ةاك وميمةع حمةا  ةعوث   ةة الوفيةةاا إرا ان ة عاح.  وصةالوا إ
م  ذ ل الفئ. العاري. حةع احلفةول   ة  خةعحاا  ةحي. و لقيةت  ةح" ود ة  اب اةا " وبف ة"   ة  حنةو أفرة   متمّ 

 بةة ك وإدحةةان انخةةع ااك واخلاةةول ورةةةروا بعةةض ا سةةباب الرئي ةةي. الةةيت  ةةلور سةة باً   ةة   ةةح. انةةراذقني حلةة   عةةاط" ال
ذني بةةنن الععيةةع حةةع ذةة ل ال ةة وةياا الةةيت بةةعأا يف   الغ ائيةة. غةة  الفةةحي.ك والعمةةت بةةني ا شةةخاصك حمةةوِّ مس البةةعينك والةةمس 

بةراحج الفةح. انع سةي. بو ةف ا أدا   إا  وأشةا وا  يةااحليف حرا   ال ق. حةع . فحالحر  . انراذق. يمون ذا  نو      
مةةةع االسةةة فاد  حم ةةةا يف و ةةةني  ةةةح. انةةةراذقني؛ فاةةةع دون الو ةةةول إا ال لقيةةةت الفةةةح"ك سةةة م  ذةةة ل الفئةةة. حفيةةةع  مي

   حةع الفةةرا اا يف   ختةر اب ةةاب. بةا حراري غةة  ال ةا ي. يف ان ةة قب   وي ةنور انراذقةةون يف الب ةعان ان رةةرّ ارية.  واِبةةالعس 
الفةةرا ااك ةاةةا أن ا فةةراد الةة يع يعةةابون حةةع االضةةتراباا  ضةةون لةة  وةة  وطةةن ابص ةةي  بشةةم  سةة ا حةةع بةةران حةةا ي عرّ 

المف ي. أو إدحان انخع اا أو سون ال غ ي. ال ي اممون يف ةل  حع ا  يان حةع احلفةول   ة  خةعحاا الوصاية. والر اية. 
ك   انشةرتَ ب بمل  عم حعرف    اةا  وأو ة  ممل ةو الةعول ا  رةان بالعاة أواحلرب.ك إحا ب بمل  عم  وافر ذ ل اخلعحاا 

ئا القابوبيةةة.ك حلةةة  فةةةرري  بةةةط أ زحةةة. انقا ةةةعك ة ةةةعاب  ذاحةةة. يف خفةةةض  خم  ةةةت القتا ةةةااك ح  شةةة عيع بال ةةةعخُّ رْب َ ةةة
حعّعل وفياا انراذقني  وا فقوا     أن اب شاداا اخلا . ب مفية    اية.   ةريا العاة  العةان" حةع أبة   ةح. انةراذقني 

عوا احلابة. لشاح . ل ح ني  ح. انراذقني واالس ةاب. بفا  ي. أةرب ال  ياباهت   وأّةةر ل ب عان جماو . حع ال عاب  ا وفِّ 
  ابلمرتوبية. ل  ةةي  ا  ةوال انعبية. اةع    ةةي  أسةباب وفيةاا مس .ك دا ةني إا  عزيةز الةمس إا إ عاد بياباا أةلر دصّ 

  أةرببعص.ف انراذقني 

حلس ةةة. الرو ةةةا   العوليةةة.ك وبربةةةاحج ا حةةة  ان حةةةع  انشةةةرتك انعةةةين  مل(ذوأدا انراصبةةةون ال ةةةالون ببيابةةةاا )وذةةة  بالرت يةةة
بف ول بقص انما . البشري./ابيعزك واالواد العان" ل ق ملك وال حالت العو  لرابتاا طةئب التةملك والشةبم. العانية. 

  ل  خ ص حع  وز اليود 
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ابمهال لفرتاا طوي . بعاًك ولمةع حةا اال ةرتا    ح. انراذقني ةان بفيب ا إنوصال  حعير   فظ الفح. و عزيزذا 
فةح. ذة ل الفئة.  اذ اةام أةةرب بجير  إيةئن   بنن  ح     شّم   مفراً أساسياً يف وقيق أذعا  ال ماي. ان  عاح.ك ف ب

ال حةعياا الةةيت  وابة   ةح. انةةراذقني صةع زادا حةةا الفةرا ااك وإن حعةعالا اخلفةةوب. يف أوسةاط انراذقةةاا ن صالة  إو 
   ةع  قةعيرذا و نييةعذا وايةا انةعاخئا الةيت أدا اةا وأ ربَة نخاطر ا  فاع حععل الوفيةاا بيةم ع ض ع عرِّ الئبئاا  س 

 ممل و العول ا  ران

الةة   يسشةةا  بةة  إا ذةة ل الفئةة. العاريةة.ك « حراذةةق» ع ةةق ىفةةت ب  ح ةةنل. لغويةة. االب بةةال إا انةةعير ابص ياةة"  اسةةرت   و 
 العاللة. الرةامي.   ة  سة وك أفرادذةا  ة ا. بعي .  ق فر دالل  ةا   ة  ِسةع ذة ل الفئة. العارية. و ة ئ َ لبحك  ع  ت اواصرَت 

إدحةةاج الفةةح. يف مجيةةا ال ياسةةاا  وأشةةا  إا ان ةةب العةةان" لفةةح. طةةئب انةةعا لك الةة   بةةاد   وأ ةةرب  ةةع  قةةعيرل ن
جمةةاالا  ئي ةةي. بةةني  10حةة  الوصائيةة. و قييا ةةا يف ي ةةع  إا ح ةةا ع  الب ةةعان   ةة  صيةةال  واحةة  اخلتةةر ال ةة وةي. والعوا

 إحمابية.  مفية ل  احاًك با  با ل أدا  ذاح. يف وضا ال ياسااك واصرتت الممةر يف 17و 13الم ن ال يع  رتاوت أ اا ذ  بني 
  ابص ي يف ب عان 

 

 مقاومة مضادال الميكروبال في إقلي  شرق المتوسط  4.4
 5-ق/64 القرا  ش م/ل إك 64/6الوويق. ش م/ل إ ( حع بعول ا  االك د) 3البمع 
  حةةعير  حمافحةة. ا حةةراري ال ةةا ي. الو صةة. ال قميةة.  ةةول حقاوحةة. حرةةاداا انيمروبةةاا يف إص ةةي  شةةرق ان وسةةطك  رَضةة

اليت  فت الوضا الراذع لئس ةاب. نقاوح. حراداا انيمروباا يف إص ةي  شةرق ان وسةطك ةاةا  وضةب اخلتةوط العريرة. 
حرةةاداا حقاوحةة. ا أن رةةةرَ حةةع أبةة  وقيةةق اسةة ةاب. شةةاح .   ةة  ان ةة وا الةةوطين  و ئزحةة. ئا العاليةة. ا وةةر الل  ةةعخُّ 

  يف  مةةاح" ذةة ل المةةةاذر ك التةةمل احلةةعيكك يف ظةةة  وبةةود  واحةة   ئي ةةي.  س ةة ِ ذةةا  رز أال تةةو اا الةةيت هتةةعد انيمروبةةاا 
 اسةةةة عااذاك وغيةةةةاب الةةةةو " حبةةةةة  حشةةةةم . حقاوحةةةة. إسةةةةان  اسةةةة خعام ا دويةةةة. انرةةةةاد  ل ايمروبةةةةاا وابفةةةةراط يف ذوذةةةة"

حرةةاداا انيمروبةةااك واالف قةةا  إا الةةمُّمس  الر ةةيم. لرت ُّةةع حقاوحةة. حرةةاداا انيمروبةةااك والقفةةو  الةة   يعةةرت  الةةرباحج 
شةنن حقاوحة. انعمي. بالوصاي. حع الععوا وحمافح  ا  وصال  إن انمما.  ول  زحام القياد  يف إ عاد خت. العا  العاني. ب

ك والةةيت ةابةة  ىلابةة. خمتةةط 2015حرةةاداا انيمروبةةااك الةةيت أصرهتةةا مجعيةة. الفةةح. العانيةة. اللاحمةة. وال ةة ون يف أيا /حةةايو 
  العول ا  ران     وضا و مفي  ختط  ا  وطمي. نقاوحة. حرةاداا انيمروبةاا و لّ  ك ا ال  عيعذأو  لئس ةاب. 

مجيةةةا  ؤسةةةان الةةةعول اب ةةةئن ال ياسةةة" لئب اةةةاع الرفيةةةا  ك أصةةةرّ 2016يف  ةةةام وأضةةةاف  أبةةة  اسةةة ماداً إا سةةةياصاهتا احمل يةةة.  
ابة. احلك ال  ةزال ل زاحااان  وا ل ةاعي. العاح. لرح  ان حع  بشنن حقاوح. حراداا انيمروبااك ولمع برغ    ة اال

 الماشئ.  ع حقاوح. حراداا انيمروباا   ل   عيعاا تر  يف سبي  ال فعِّ . لب ل ب ود ةب       ان  وا القس حاسّ 

 المناقشال
مجيةا ممل ة" الةةعول ا  رةان بةنن حقاوحةة. حرةاداا انيمروبةاا  شةةم  هتعيةعاً   زايةع ختو  ةة    ة  الفةح. العاحةة.  أصةرَّ 

ة العانيةة.ك وأن ال فةةع  ذةة ل القرةةي.   ةةاج إا إبةةراناا  شةةا  خم  ةةت القتا ةةاا احلموحيةة. واجمل اةةا بنسةةرلك ىةةا يف رلةة
 ل القرةةةي. يف إطةةةا  محةةةئا إ ئحيةةة. حوّب ةةة.  وهتةةةعد حقاوحةةة. اةةةن يف جمةةةال الفةةةح.ك اةةةع   فةةةا ح ةةة وا الةةةو " و العةةةاح 

حةةَرز إص يايةةاك بةة  و انيةةاًك  ةةوب ب ةةو  أذةةعا  ال مايةة. ان ةة عاح.ك و رةةا  بئةةاً حاليةةاً   ةة   
س
حرةةاداا انيمروبةةاا ال قةةّعم ان

لفةةحي. وطةةول فةةرتاا ابصاحةة. يف ان  شةةفياا  ويشةة ع إص ةةي  شةةرق ان وسةةط ةاذةة  ابص ةةي  ب يةةة.  زايةةع  مةةاليت الر ايةة. ا
إسةةةرافاً يف و ةةةت انرةةةاداا احليويةةة.ك وبال ةةةا  إسةةةرافاً وإسةةةانً  يف اسةةة عااذا لةةةعا البشةةةر واحليوابةةةاا   ةةة  ال ةةةوان  وبةةةول 
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إبةراناا حمّ ةق. ل حةع حةع انال ون بنن بقص ال ممي  يف القتاع اخلاص ي    يف  فةاص  انشةم .ك حلةةعيع ضةرو   اوةار 
ظ ةةو  واب شةةا  حقاوحةة. حرةةاداا انيمروبةةاا  ويف ذةة ا ال ةةياقك اصةةرتت انال ةةون إبشةةان شةةبم. إص يايةة. ل رت ةةع انخ ةةرب  
نقاوح. حراداا انيمروبااك  يك  ف قر الب عان إا بياباا الرت ةع المافية.  وط ةمل ممل ةو الةعول ا  رةان حةع انمماة. 

   ال قةين يف جمةاالا إ ةعاد انبةادؤ ال وبي ية. وختةط العاة  الوطمية.ك وبمةان صةع اا انةوا د البشةةري.ك أن  ةوفر لب ةعاهن  الةع
ري  وأ ةةرب انال ةةون  ةةع  ا الغةةرَ ذةةو عبئةة. انةةوا د  ةاةةا ط بةةوا الةةع   يف  عزيةةز بمةة  الرت ةةع القائاةة. وإبشةةان بمةة  ح ماح ةة. 

  ذةة ل ان ةةنل. و عزيةةز أفرةة  اناا سةةاا يف م ابص ياةة" بال فةةعّ  نييةةعذ  لفةةعو  صةةرا   ةةع ال ةمةة. ابص يايةة. ل عزيةةز االل ةةزا
 وا ع س الإطا  هنج سالفح. 

وأدا انراصبون ال ةالون ببيابةاا )وذة  بالرت يةمل(ذ ال حةالت الةعو  نمماةاا انرضة ك واالوةاد الةعو  لرابتةاا طةئب 
 التمل 

روبةاا إن ال ةمة. ابص ياية. لشةرق ان وسةط ذة" ال ةمة. وصال انال  اخلاص ل اةعير العةام انعةين ىقاوحة. حرةاداا انيم
ابص يايةة. الو يةةع  ل امماةة. الةةيت  ماولةة  صرةةي. حقاوحةة. حرةةاداا انيمروبةةااك حرةةيفاً أن ال  عيةةع الةة    تر ةة  حقاوحةة. 

اليةةة. حرةةةاداا انيمروبةةةاا مل يعةةةع جمةةةرد ح ةةةنل.   ع ةةةق حبيةةةا  انرضةةة ك ولمم ةةةا   ع ةةةق باالسةةة ارا  يف اسةةة عاال ا دويةةة. احل
ودةةةعوا الةةةمم  الفةةةحي. القائاةةة.  وسةةة ط الرةةةون   ةةة  االل ةةةزام ال ياسةةة" الرفيةةةا ان ةةة وا الةةة   ا ةةة  يف إد اج حقاوحةةة. 
حراداا انيمروباا ضاع بمود بعول أ اال اب اا اا جماو . ال ةبا وجماو ة. العشةريعك حلةةعاً أن الوصة  صةع  ةان 

حةةةع   م قةةة اناا ح اوسةة.   ةةة  أ ري الواصةةا  وأضةةةا  أن الب ةةعان لئسةة فاد  حةةةع ذةة ا االل ةةةزام ال ياسةة" و رمج ةةة  إا إبةةةر 
  فع  نقاوح. حراداا انيمروباا حر  . ال ختيط إا  مفي  اخلتط الوطمي. اليت   ع  حع خئذا إا ال

اا يف الب ةةةةعان ان رةةةةر   سةةةةيَّ  ال ةةةةئالا انقاوحةةةة. اوعيةةةةع  آخةةةة   يف الم ةةةةو ك وال إنوصالةةةة  حةةةةعير  ا حةةةةراري ال ةةةةا ي. 
    الفعيع العةان"ك حةا ي ةعد القةع     ة   ةئج ا حةراري انععية. الشةائع.ك حرةيفً. أن  ذااب شا  فرًئ  ع لفرا ااك با

إص ةةي  شةةرق ان وسةةط  رضةة. ل اخةةاطر بشةةم  خةةاص ب ةةبمل مما سةةاا و ةةت ا دويةة. وضةةعت الرت ةةع فيةة   وأةةةعا أن 
ع العةةان" نقاوحةة. حرةةاداا م الةةع   حةةع خةةئل بمةةام الرت ُّةةإا أن انمماةة.  قةةعِّ   ً خ ةةرباا أحةةر بةةال  ا مهيةة.ك حشةة  د ةة  ان

  أن انمماةةة.  ريفةة.   ةة  ال عةةةاون حةةا الةةةعول ع  وأ دفَةةانيمروبةةاا و تةةوير انخ ةةةرباا انربعيةة. الوطميةة. ل ح ةةةني الرت ُّةة
حلةةةع  أبةة   لةةع   إدحةةاج ال و يةة. ىقاوحةة. حرةةاداا انيمروبةةاا يف انمةةاذج الع اسةةي. الوطميةة. لم يةةاا التةةمل واواحعةةااك

  ةة  ال ةةةان الوطميةة. حراصبةة.  مفيةة  ختةةط العاةة  الوطميةة. نقاوحةة. حرةةاداا انيمروبةةاا  وأوضةةح  أن اب اا ةةاً سةةو  
 اع   بادل اخلرباا بني البئد يف ذ ا اجملال  2018يعقع يف  ام 

ع بقةاط القةو  وحةواطع وأشا  انعير ابص يا" إا أب  ط مل إ عاد و ص.  ا   ول حقاوح. حراداا انيمروباا ل حعي
ع ابلمرتوبية. حةع أبة    ةع حقاوحة.   ذ ل ان نل.ك حلةعاً ضرو    عزيةز أبماة. الرت ُّةالرعت يف ابص ي  حع أب  ال فعّ 

 احةاً أن الةعول ع خِ   انقاوم لردوي. ان ععد  يف ابص ةي   وأةَّةحراداا انيمروبااك والف اً االب بال إا  زايع ح  وياا ال س 
 ان وانمما.  رت ا ى لولي.  فعي  خت. العا  العاني. بشنن حقاوح. حراداا انيمروباا ا  ر
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 شؤون البرنامج والميزانية  5
الحفاظ على سالمة العال  وتحسين الصحة و دمة الضعفاء" تفل عًا إلى برنامج العمل العام ال.ال  عشر 

 2023-2019للمنظمة 

 ح وّد  ح ةر  حفاذي 

عير ال مفي   لربباحج حمما. الفح. العانية. ل تةوا ؤ حةوبزاً ل عا ية. ال حرة ي. انقرت ة. ل فةرت  ال ةابق. ري بائمل ان رَ 
  2023-2019بربةاحج العاة  العةام اللالةك  شةرك الة   سةيترت الرؤية. االسةرتا يةي. ل امماة. ل فةرت  ح ةود      ا  اةاد 
بربةاحج  اة   احةاً ي ة اع حئحمة  حةع أذةعا   كالةعول ا  رةان     ة رَضةالةيت  س  كد  حة ةر  انفةاذي   ح ةوَّ وصع اصرت َ 

ال ماي. ان  عاح.ك وحةع  ؤية. انةعير العةامك وحةع اسة عراري اسةرتا ية" لئل زاحةاا العانية. وابص ياية. احلالية.  وسة ط الرةون 
لفةح.ك وخعحة. الرةعفان(ك     سان ا.س اوعيةع  انقرت ة. نمماة. الفةح. العانية. )احلفةاظ   ة  سةئح. العةاملك وو ةني ا

و  ةة  ال حةةوالا الرئي ةةي. انقرت ةة. يف طريقةة.  اةة  انمماةة.ك إا بابةةمل جماو ةة. حةةع ا ولويةةاا االسةةرتا يةي. ان ةة ةع   
د  هنائية. يف وصة  ود ا العول ا  ران إا إبعان حئ ماهتا     العا ي. وابطا  الةزحين انعّة ةني انقرت ةني ب ةعاد ح ةوّ 

  ود اذةةا أيرةةاً ببةةعان حئ ماهتةةا   ةة  2018اد مجعيةة. الفةةح. العانيةة. احلاديةة. وال ةةبعني يف أيا /حةةايو حماسةةمل صبةة  ابعقةة
د  حةةةة ةر  انفةةةةاذي ك ىةةةةا يف رلةةةةة ا ولويةةةةاا االسةةةةرتا يةي. الرئي ةةةةي. وال حةةةةوالا المةةةةربا يف طريقةةةة.  اةةةة  حرةةةةاون ح ةةةةوَّ 

 انمما.  

ةة  العاةة  العةةام بربةةاحجح ةةود  و بةةني خا طةة. التريةةق ابص يايةة.  ع ممل ةةو الةةعول ا  رةةان   ةة  ضةةرو   ضةةاان ال ماحةة وأةَّ
د  ح ةر  انفاذي    ة  البّيمةاا والم ةائج واآلوةا ك و  ة  ا بةاع هنةج  ا ة"  وسة توا الرةون عوا  رةيز ح وّ   وأيّ اللالك  شر

 ةة  أن  قةةرتن ىلشةةراا   ةة  أمهيةة. ا بةةاع هنةةج بدا   اوةةود ك وأمهيةة. صيةةال ا دان باسةة خعام حفةةفوف. حعةةّع  ذةة ا الغةةرريك  
تةةةر  وح ةةةلولياا واضةةةح. ل امماةةة. والب ةةةعان وسةةةائر أ ةةةحاب انفةةة ح. حماسةةةب.   ةةة  ان ةةة وا العةةةان" وابص ياةةة" والقس 

والشةةرةانك ةاةةا أةةةعوا أمهيةة.   ةةع ال قةةّعم احملةةرز يف ذةة ا الشةةنن  و  ةة يااً بةةنن أذةةعا  ال مايةة. ان ةة عاح. لةةع   حقةةق  ةةرب 
ممل ةةةةو الةةةةعول ا  رةةةةان   ةةةة  ضةةةةرو    عزيةةةةز صةةةةع   الب ةةةةعان وانما ةةةةمل ابص يايةةةة. والقتريةةةة. طريقةةةة. سالعاةةةة  ةانع ةةةةادسك شةةةةعد 

. العا يةةاا ح عةةعد  القتا ةةااك حلةةةعيع   ةة  ضةةرو   َاةةل امماةة.ك وخا ةة. فياةةا ي ع ةةق بالعاةة  ح عةةعد القتا ةةاا و وةَ 
   رةاسع بربةاحج العاة  العةام . حةع أبة  الفةح.س  وأةةعوا   ة  ضةرو  اَ . الفح.س إا هنج ساحلوةَ اَ ال حول حع هنج س وةَ 

انماب. االسرتا يةي. ل امما. فياا ي ع ق بنذعا  ال ماي. ان  عاح.ك وة لة الشةرةان اآلخةريع يف حمموحة. ا حة  ان حةع ك 
ع أيرةةةاً حبةةاد   إدحةةةاج الفةةةح. يف مجيةةا ال ياسةةةاا ةابةةةعأ أساسةة" ل حقيةةةق أذةةةعا  ال مايةة. ان ةةة عاح. وب ةةةو  وأن ي رةةاَّ 

بربةاحج  ةود  . الشةاح .  وأ ةرب ممل ةو الةعول ا  رةان  ةع  قةعيرذ  ل رؤية. الواضةح. وا ولويةاا احملةعد  نال غتي. الفةحي
 ين انعّة ني انقرت ني ب عادل عوا العا ي. وابطا  الزحالعا  العامك وأيّ 

ةة  ةةني أن بربةةاحج العاةة   ع انةةعير ابص ياةة" أن خا طةة. التريةةق ابص يايةة.  قةةوم   ةة  ا ولويةةاا اخلا ةة. بةةابص ي ك يفوأةَّ
 العام سيمون هنةاً اسرتا يةياً ل امما. ةم  

اسحَرز يف  ا يةة. إ ةعاد بربةةاحج العاة  العةةامك ةم الةوصةال انةعير العةةام إبة  جيةةر   رةاني  ما ةةر صيةال ا دان و  ةع ال قةةعُّ 
الرؤي. انشرتة. مها الةرةع ا ساسة" يف ك حع رباً أن سر . ابجناز و ربباحجذ ا الا  يف وصّعم شر اً ح  فيراً ل  حوالا ان وخّ 

وضا برباحج  ا   ام بعيع ويف إ عاث بق . يف طريق.  ا  انمما.  وسيمون لقيال احلفةائ  فائةع  حزدوبة. ل حفيةز 
ي  ةة  ذةة   ؤيةة. ح ةةامهاهت    ةة  أ ري الواصةةاك وسيرةةامون أن ا ذةةعا  احملةةعد  صةةع وققةة  بالفعةة   ولةةع سا فةةرادك إر 

اةة. أةلةةر  رةةو اً يف العاةة  انيةةعاين   ةة    ةةاب الوظةةائت انعيا يةة. الةةيتك   ةة  العمةة ك سةةي زم  عزيزذةةا يمةةون بعةة  انمم
حع أب  د   احلةوا  انمشةود حةا الب ةعان بشةنن ال ياسةااك وجيةر  بالفعة  وعيةع الب ةعان الةيت و ةاج إا الةع   انيةعاين  
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نمماةةة. إمنةةةا  عةةةين ضةةةرو    عزيةةةز صةةةع اا الب ةةةعان وصةةةع اا واحلقيقةةة. الةةةيت حفادذةةةا أن الب ةةةعان صةةةع وسِضةةةع  يف  ةةةاي   اةةة  ا
انما ةةةمل القتريةةة.  وأةةةةع انةةةعير العةةةام   ةةة  ضةةةرو   ال عةةةاون فياةةةا بةةةني انمماةةة. والةةةعول ا  رةةةان ل حقيةةةق بربةةةاحج العاةةة  

وشةعد أيرةا  الفح" العان"ك وذو ا حر ال   ي ت مل اب  اج منةورج خم  ةت ل عبئة. انةوا د بةعالً حةع الماةورج ان بةا  اليةاً 
    احلاب. إا ا باع هنةج بعيةع ل غة  انمةاخ حةا الرتةيةز   ة  وفيةت ا وةرك و ةعم االة فةان بةال ميت حعة ك إر أن بعةض 
الةةةةعول   ةةةةنور بةةةة  بالفعةةةة    ةةةة  حنةةةةو غةةةة  ح ماسةةةةمل  وخ احةةةةاًك أشةةةةا  انةةةةعير العةةةةام إا ال غتيةةةة. الفةةةةحي. الشةةةةاح . ة  ةةةةعا 

احلاب. إا العود  إا أساسةياا الوصاية. حةع ا حةراري حةع خةئل االسة لاا  يف جمةال ا ولوياا االسرتا يةي.ك حلةعاً     
 الر اي. الفحي. ا ولي. 

 أ رى مسائل  6
القرارال والمقررال اإلجرائية ذال األهمية لإلقلي  التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في دورتها )أ(  1.6

 بعد المئة والحادية واألربعينبعد المئة،  بعيناألر والمجلس التنفيذي في دورتَاْيه  السبعين

بعد المئة للمجلس التنفيذي  ال.انية واألربعيناستعراض مسوَّدة جدول األعمال المؤّقت للدورة )ب( 
 لمنظمة الصحة العالمية

 1 ان حق-64/7 إ ش م/ل ك64/7 إ ش م/ل  انع بعول ا  االك الوويقح (بأك ) 4 انالبمع

لرباحج االب بال إا القةرا اا الةيت ا  اةعهتا الةعو   ال ةبعون واعية. الفةحي. العانية. واجمل ة  ال مفية   َلف  حعير إدا   ا
يف دو  َةْي  ا  بعني بعع انئ. واحلادي. وا  بعةني بعةع انئة.  و ةكَّ الةعول ا  رةان   ة  اسة عراري اببةراناا انت ةوب حةع 

سةة ةاباهتا  و ةةَرري بعةةع رلةةة ح ةةّود  بةةعول ا  اةةال انلصّةة  ل ةةعو   انم ةةمل ابص ياةة" اوارذةةاك وإ ةةعاد  قةةا ير  ةةول ا
 اللابي. ا  بعني بعع انئ. ل اة   ال مفي  ك وط مل حع العول ا  ران أن  سبع  حا  رال حع حئ ماا بشنب  

حابةة. وأ ةرب ممل ةةو الةعول ا  رةةان  ةةع  قةعيرذ  وةةعول ا  اةال ان ةةوازن ل اة ةة  ال مفية  ك و ةةع د ا ة  القةةو   
ابص ياية.ك دا ةني الةعول ابص ي  خئل اب اا اا مجعية. الفةح.  وطةالبوا ىزيةع حةع الةع   الفا ة  لئب اا ةاا اواببية. 

ا  رةةةان إا  عزيةةةز حشةةةا ة  ا ال قميةةة. يف  ةةةةياغ. انواصةةةت ابص يايةةة.  وفياةةةا ي ع ةةةق بةةةةالقرا   ةةةول  عزيةةةز  ةةةح. الئبئةةةةني 
احلابة. إا د ة   ةق الئبئةني ال ةو يني يف العةود  إا ب ةعذ   ولف ةوا االب بةال إا ط انال ون الرون     وان ابريعك س َّ 

 عدف حع القرايا الرئي ي. اليت هت  ابص ي  ل ممر في ا ا ب ز  الرئاسي. العاني.ك وحع ذة ل القرةايا شةران ال قا ةااك و غة ُّ 
 وا حع الفح"  كانماخ

 الرت يمل(ذ انمما. العولي. نرري الزذاميرك وال حالت العان" نممااا انرض  وأدا انراصبون ال الون ببياباا )وذ  ب

 ةةوا إا توا الرةةون   ي ةةا ودوشةةمر حةةعير إدا   الةةرباحج ممل ةة" الةةعول ا  رةةان   ةة   فةةا    ك وأصةةر باجملةةاالا الةةيت سةة َّ 
 مود     بعول أ اال اجمل   ال مفي   وأشا  إا أب  جيوز ل عول ا  ران فقط اصرتات إد اج ب حزيعف حع الرتةيز   ي ا 

 ترشيح أعضاء مكتب جمعية الصحة العالمية وأعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية 2.6

 بةنيَّ حةعير إدا   الةرباحج العا يةاا الةيت ا  اةعهتا ال ةمة. ابص ياية. يف دو هتةا اللاللة. وال ة ني ىوبةمل القةرا  )ش م/ل إ

 ران اجمل   ال مفي   وأ رةان حم ةمل مجعية. الفةح. العانية. الةاسةةم َخبني  و ةرري االصرتا ةاا ( بشنن  رشيب أ6-/ق63
 رةان اوسةعد يف اجمل ة  ابص ياي. بشنن شْغ  انما مل االب خابي. يف العو   احلادي. وال ةبعني واعية. الفةح. العانية.ك وا 

 ال مفي   



 
 
 

 ع-64/10 إم/ل  ش
 16 الففح.
 

ت ا بةة  اجمل ةة  ال مفيةة   يف  ا يةة.  سةةما القةةرا  داخةة  ا ب ةةز  وسةة َّط انةةعير ابص ياةة" الرةةون   ةة  الةةعو  الةة   يرةة
الرئاسةةةي. ل امماةةة.ك بابضةةةاف. إا دو ل يف  قةةةعب انشةةةو   واعيةةة. الفةةةح. العانيةةة.  وِحةةةع  َّك فاةةةع ان ةةة    رةةةان اجمل ةةة  

 ا ق    مع متلةي    ابص ةي   ال مفي   ال يع  سرشِّح   العول ا  ران أن يموبوا     د اي. بيع  بان لولي. الةاس قا     
يف اجمل ةة ك ىةةا يف رلةةة االب مةةام يف  رةةو  ب  ةةا   وابنةةام بمماحةة  الةةعاخ "ك وأن ي ا عةةوا بةةاخلرب  انئئاةة. الةةيت  سةةلذِّ    

فية   ع إلي   حةع ح ةام  ورّةةر انةعير ابص ياة" ال ةمة. الةةاسوصَّر  بنبة  جيةوز لغة  ا  رةان يف اجمل ة  ال ملئضتئع ىا يس مَ 
أيراً  رو  اب اا ا   وانشا ة. يف فعاليا   دون أن يمون ذ  احلةق يف ال فةوي ك حسموِّذةاً إا أن رلةة يف  ةع را ة  يةسَعةع 

ت انةةعير ابص ياةة" أن جي اةةا أ رةةان اجمل ةة  ال مفيةة   حةةع ابص ةةي  حةةا أحابةة. انمماةة. حةةع انم ةةمل اربةةً. بيةةعً  ل غايةة.  واصةةرَت 
 اا اجمل   بيومف وا عف ل زويعذ  بانع وحاا الماح . ابص يا" صب  بعن اب اا 

ةةع ممل ةةو الةةعول ا  رةةان حةةر  أخةةرا ان ةةلولي. انموطةة. بن رةةان اجمل ةة  ال مفيةة   بفةةف    ممل ةةني  ةةع ابص ةةي ك ويف  وأةَّ
  رةةةان ل اخلةةةرباا بةةةني اد ةةة   اةةة  مجعيةةة. الفةةةح. العانيةةة.  وسةةة َّتوا الرةةةون   ةةة  احلابةةة. إا االسةةة ععاد اويةةةعك و بةةةادس 

 ال ابقني وبمرائ   اوسعد حع أب  ال م يق ابص يا" بد اج البمود راا ا مهي. لإلص ي      بعول أ اال اجمل   

ترشيح إحدى الدول األعضاء لعضوية لجنة السياسال والتنسيق التابعة للبرنامج الخاص للبحوث  3.6
 في مجال اإلنجاب البشري  على البحوث والتفوير والتدريب

 (5قر  اببرائ" )انك 64/8( حع بعول ا  االك الوويق. ش م/ل إ أ) 5لبمع ا

ث و   ال ةم. ابص ياي. مج و ي. إيران ابسئحي. لعروي. ومة. ال ياسةاا وال م ةيق ال ابعة. ل رببةاحج اخلةاص ل بحة ّشحَ 
 2018ةةةابون اللاين/يمةةاير  1بةةعناً حةةع  كوال تةةوير وال ةةع يمل   ةة  البحةةوث يف جمةةال ابجنةةاب البشةةر  نةةع  وةةئث سةةمواا

  2020ةابون ا ول/دي ارب  31و ي 

 تقرير االجتماع األول لّلجنة الفرعية المعنيَّة بالبرامج الاُمنب.قة عن اللجنة اإلقليمية  4.6
 9/وويق. إ ئحي. 64ع بعول ا  االك الوويق. ش م/ل إ ح 6 البمع

ةمةة. حج الةةةاسمبلق.  ةةع ال ةمةة. ابص يايةة. )حةةع البحةةريع( ال قريةةر ا ول ل ّ   بائبةة.  ئةةي  ال ةمةة. الفر يةة. انعميةة. بةةالربا رَضةة
  ورةَّرا ال ةم. ابص ياي. أن ال ةم. الفر ي. صع أسبِشئ  ىوبمل القةرا  )ش 2017بي ان/أبري   6و 5" اليت اب اع  يوحَ 

ةةب لعرةةوي. ال ةمةة. الفر يةة. ةمةة. ابص يايةة.  وأضةةاف  أبةة( الةة   ا  اع ةة  الةةعو   اللاللةة. وال ةة ون ل ّ 6-/ق63 م/ل إ   صةةع  سشِّ
مثاين دول أ ران يف ابص ي  نع  سم ني  وأ ران ال ةم. احلةالون ذة ذ أفغاب ة انك والبحةريعك وبيبةويتك وحفةرك ومج و ية. 

 إيران ابسئحي.ك والعراقك والموي ك وليبيا 

ص ياةة" لعاةة  انمماةة. يف ابص ةةي    ةة    يف اب اا  ةةا ا ول خا طةة. طريةةق انةةعير ابوصالةة  إن ال ةمةة. الفر يةة. باصَشةة
صسةعسحاً يف وضةةا ال ا ةةاا الم ائية.   ةة  خا طة. التريةةق   ة  حةةعا  الشةة و   حةعا  ال ةةمواا اخلاة  انقب ةة.ك وسسةبس  الةةةاسر"ّ 

  بائبةةة. الةةةرئي  أن ال ةمةةة. ال ةة . القادحةةة.ك حةةةا ال نةيةةةع   ةةة  أمهيةةة. ضةةةاان أخةةة  ا ولويةةةاا الوطميةةة. يف احل ةةةبان  وأضةةةافَ 
    ةة  انوضةةو اا الةةيت ةمةة. ابص يايةة.ك وا فَقةةد  بةةعول أ اةةال الةةعو   الرابعةة. وال ةة ني ل ّ   أيرةةاً ح ةةوَّ . صةةع باصَشةةالفر يةة

  مع ج و  ة  جمالف حع اجملاالا العاح. 

 شةريع ا ول/أة ةةوبر  9ةمة. الفر يةة. الة    ةع   ةع اب اا  ةةا اللةاين يف   بائبة. الةةرئي  ال قريةر اللةاين ل ّ بعةعذا  َرَضة
  فيةةة  ال ةمةةة. الفر يةةة.  مفيةةة  ا حابةةة. ل قةةةرا اا وانقةةةر اا اببرائيةةة. الةةةيت ا  اةةةعهتا الةةةعو   اللاللةةة. اس عرَضةةةالةةة   ك و 2017

    ع ا  يا  ا إزان ال قعُّم الةاسحَرز يف ذ ا اوابمل ةم. ابص ياي.ك وأ ربَ وال  ون ل ّ 
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 بهاجائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة والبع.ة الدراسية الخاصة  5.6
 11/وويق. إ ئحي. 64ع بعول ا  االك الوويق. ش م/ل إ ح )أ( 7 البمع

 ابس اح  ) ساان( يامسني أمحع بعفر  العة و  إا  2017بائز  حلس . العة و    "  وفيق شوش. لعام  حسِمَح 
  م في ا العة و  شوش. انمما.ح. يف انمتق. اوغرافي. اليت خعَ االفح. العجمال يف ان ايِّز 

 د الدورال المقبلة لّلجنة اإلقليميةقْ مكان وموعد عَ  6.6

 (3) انقر  اببرائ"ك 14/وويق. إ ئحي. 64ع بعول ا  االك الوويق. ش م/ل إ ح 8 البمع

 شريع  18إا  15حع الفرت   يفصر ا ال ةم. ابص ياي.  قع دو هتا اخلاح . وال  ني يف اخلرطوم بال ودانك 
هتا ال ادس. وال  ني وال ابع. وال  ني واللاحم. وال  ني يف  اعقع ال ةم. ابص ياي. دو     أن  َ  ك2018ا ول/أة وبر 

     ال وا   بالقاذر  وانم مل ابص يا" كوابحا اا العربي. ان حع  كمج و ي. إيران ابسئحي.

   الجلسة الختامية7
 استعراض مشاريع القرارال والمقررال والتقرير 1.7

 ال ةم. ابص ياي.ك يف ب    ا اخل احي.ك حشا يا القرا اا وانقر اا اببرائي. و قرير العو   اس عرض  

 اعتماد القرارال والتقرير 2.7

 ا  اعا ال ةم. ابص ياي. القرا اا و قرير العو   الرابع. وال  ني 

 ا تتام الدورة 3.7
 حع بعول ا  اال 10البمع 

ي. شمر واح مان إا فخاح. الرئي  مممون   نيك  ئي  باة  انك      رو ل صر ا ال ةم. ابص ياي. إ سال برص
 او  . االف  ا ي. ل عو   الرابع. وال  ني ل ةم. ابص ياي.ك و    حا لقي  مجيا انشا ةني حع  فاو  و ماي. وةرم ضياف. 

 القرارال والمقررال  8

 القرارال 1.8
 2016إلقليمي التقرير السنوي للمدير ا  1–ق/64ش م/ل إ 

 إن ال ةم. ابص ياي.ك

بعع حا اس عرَض  ال قرير ال مو  ل اعير ابص يا"  ول أ اال حمما. الفح. العاني. يف إص ي  شرق ان وسط لعام 
 ؛1وال قا ير انر  ي. اليت ط ب  ا ال ةم. ابص ياي. 2016

                                                 
 10-1/وويق. إ ئحي. 64ك والوويق. ش م/ل إ64/2الوويق. ش م/ل إ 1
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با ولوياا االسرتا يةي. ابص ياي. اليت ا  اعهتا وإر َ    ةر القرا اا ال ابق.  ول اببراناا انت وب. فياا ي ع ق 
  ؛2012ال ةم. ابص ياي. يف  ام 

ياا الرئي ي. يف جمال  ماي. القوا العاح . الفحي. يف ابص ي  لب و  غاياا خت.  وإر  سقر باحلاب. إا ال فعِّ  ل  حعِّ
  ؛2030ال ماي. ان  عاح. لعام 

 اخلاص يف الم وري بال غتي. الفحي. الشاح .؛ وإر  عرت  بالعو  احلاس  لقتاع الفح.

وإر  ع ك ة لة أمهي. البيِّماا البحلي. يف  س  ال ياساا الفحي.ك و رمج. ذ ل البيِّماا إا مما ساا أخئصي. 
 ْغَي. و ني احلفائ  الفحي. ل اة اعاا؛حوووق اا وح  عاح. بةس 

يف حععل االب شا  احلا  ل عاط" ال ب  يف أوساط  %30صع ل وإر  ع" أيراً الغاياا ان ال . يف وقيق ا فاري ب ا 
ك ويف  عزيز  مفي  ا فاصي. حمما. الفح. العاني. 2025سم. أو أةلر حب ول  ام  15ا شخاص البالغني حع العار 

يف ابص ي  ابطا ي. بشنن حمافح. ال ب ك و بع  ص ق ا إزان ال وصعاا اخلا . باالاال ال   ينخ ل حععل اب شا  ال ب  
 ؛2025لعام 

لِّ   ال   يف ابص ي ك وإ عاد خت.  ا  اسرتا يةي. إص ياي. نمافح. ال    وإر  ئ ظ ال حعِّ  ان  ار ال   ميس
    وانم وغاياا االسرتا يةي. العاني. بشنن ال  ؛ 2020-2016ل فرت  

 اني. مخ ي. ل ح ني ال نذُّمل واالس ةاب. يف وبعع حا بمرا يف وويق. انشاو   بشنن إ عاد ح ّود  خت. اسرتا يةي. 
 ؛2جمال الفح. العاح.

وإر  قر أيرًا باو ود ان وا  . اليت  ب ذا العول ا  ران الس ماال  ا ياا ال قيي  اخلا ب" انشرتك ل مفي  
 ( ضاع إطا  زحين طاوت؛ 2005ال وائب الفحي. العولي. )

 ليت  واب  الفئاا ال مابي. ان رر   بالموا ث و االا التوا ؤ؛ وإر  شعر بالق ق إزان القرايا الفحي. ا

وبعع حا بمرا ة لة يف ح ّود  ح ةر  انفاذي  بعموان ساحلفاظ     سئح. العاملك وو ني الفح.ك وخعح. 
 ؛2023-2019الرعفانس  ت ُّعاً إا برباحج العا  العام اللالك  شر ل امما. 

 قريرل ال   يعم  ا  اع بتاق  ا  انمما.     حعا  العام اناض"ك وأيرًا     انعير ابص يا"     تشكر  .1
   ب ودل يف و ني أدان انمما. يف ابص ي ؛

  ؛2016ال قرير ال مو  ل اعير ابص يا" لعام  تعتمد .2

احملرز يف ال فع   إطا  العا  ل ماي. القوا العاح . الفحي. يف إص ي  شرق ان وسط ل  ريا و    ال قعمتعتمد  .3
 ؛2030ل  حعياا اليت  واب  القوا العاح . الفحي. لب و  خت. 

  ؛2020-2016خت. العا  ابص ياي. ل قران     ال   تؤيد  .4
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انباد   الراحي. إا   ريا و     ا ي.  فر" إا وضا ال ا اا الم ائي.     ح ّود  برباحج العا  العام تدع   .5
  انماسملك  ي  ماصش  مجعي. الفح. العاني. يف دو هتا احلادي. وال بعني يف أيا /حايو اللالك  شر يف الوص

 ؛2018

 ي "ذالعول ا  ران     حا  تح    .6

اوار اببراناا الررو ي. ببران حبوث الفح. العاح. اليت     ع  الوفان ى ت باا اخلعحاا الفحي.ك و  ا  1.6
بمان القع اا الوطمي. لئس فاد  حع البيِّماا ان  اع  حع البحوث الفحي. يف اال  ياباا الفحي. لرفراد؛ و 
   س  ال ياساا الفحي. الوطمي.؛

االبراام يف أصرب وص  مممع إا برو وةول ا فاصي. حمما. الفح. العاني. ابطا ي. بشنن حمافح. ال ب   2.6
  ل قران     االاا  غ  انشروع ىم ةاا ال ب ؛

اع   2020-2016ختط  ا  وطمي. أو وعيل ا متشيًا حا خت. العا  ابص ياي. ل قران     ال    وضا 3.6
  حمافح. ال   والقران   ي  يف ابص ي ؛

(ك ووضا 2005حوا  .  مفي  إطا  حمما. الفح. العاني. ل ر ع وال قيي  بشنن ال وائب الفحي. العولي. ) 4.6
   خ  يف احل بان  فائ   ا ييت الر ع وال قيي ؛ختط  ا  وطمي. لرحع الفح"ك حا ا 

د   إ عاد خت. اسرتا يةي.  اني. مخ ي. ل ح ني ال نذُّمل واالس ةاب. يف جمال الفح. العاح.ك ووضا حبادئ ا  5.6
 ال وبي ي. انقرت .؛

 :حع انعير ابص يا" حا ي "تفلب  .7

ل ماي. القوا العاح . الفحي.ك ىا يف رلة  ي    بادل د   العول ا  ران يف  مفي  إطا  العا  ابص يا"  1.7
 اخلرباا بني الب عان وال عاون فياا بيم اك و  ع ال قعُّم احملَرز يف ذ ا الشنن و قييا ؛

إ عاد إطا   ا ف إص يا" ل م وري بعو  صتاع الفح. اخلاص يف ال حرُّك َ ْوب ب و  ال غتي. الفحي. الشاح .ك  2.7
 ا      العو   اخلاح . وال  ني لّ ةم. ابص ياي. بصرا ل؛ليسعَرري رلة ابط

إ سان آلياا إص ياي. لع    أب الفةواا بني انلس اا البحلي. انعمي. و امس" ال ياسااك و رمج. البيماا  3.7
  البحلي. إا بياباا ل  ياساا الفحي.ك ود   إ سان آلياا وطمي. يف ذ ا الشنن؛

ران وخم  ت الشرةان لوضا اسرتا يةي. وخت.  ا  إص ياي ني نمافح. ال ب ك  عم ان العا  حا العول ا    4.7
االل زاحاا انمفوص   ي ا يف ا فاصي. حمما. الفح. العاني. ابطا ي. بشنن حمافح. ال ب ك     أن  سعَرري 

  ص ياي.؛االسرتا يةي. وخت. العا  ابص ياي ان بصرا مها يف العو   اخلاح . وال  ني ل ةم. اب

إد اج بمع دائ      بعول أ اال ال ةم. ابص ياي.  ول القرايا الفحي. اليت  واب  الفئاا ال مابي. ان رر     5.7
 حع الموا ث و االا التوا ؤ؛
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حوا  . د   العول ا  ران فياا  ب ل  حع ب ود ل مفي  إطا  الر ع وال قيي  بشنن ال وائب الفحي. العولي.   6.7
وضا ال ا اا الم ائي.     ختت ا االسرتا يةي. الوطمي. اخلا ي. ل ح ني ال نذُّمل واالس ةاب. (ك و 2005)

  يف جمال الفح. العاح. 

 إطار العمل اإلقليمي للوقاية من السرطان ومكافحته  2–ق/64ش م/ل إ 

  إن ال ةم. ابص ياي.ك

 ؛3. حع ال رطان وحمافح  بعع حا اس عرض  الو ص. ال قمي.  ول إطا  العا  ابص يا" ل وصاي

بشنن اب ئن ال ياس" لئب ااع الرفيا ان  وا ل ةاعي.  2011لعام  66/2وإر     ةر صرا  ا ح  ان حع   ص  
ال   ا  اع خت.  10-66العاح. بشنن الوصاي. حع ا حراري غ  انععي. )غ  ال ا ي.( وحمافح  اك والقرا  ج ص ع 

بشنن  4-/ق56ك والقرا  ش م/ل إ2020-2013حع ا حراري غ  ال ا ي. وحمافح  ا  العا  العاني. بشنن الوصاي.
 ول  2-/ق59اسرتا يةي. الوصاي. حع ال رطان وحمافح   يف إص ي  شرق ان وسط؛ وصرا  ال ةم. ابص ياي. ش م/ل إ

ن ا حراري غ  ال ا ي.ك وحم ا ال زاحاا العول ا  ران إزان  مفي  اب ئن ال ياس" اس ماداً إا إطا   ا  إص يا" بشن
 ال رطان 

ك ووعيعًا اذع  2030وإر  را يف ا  با ذا أذعا  ال ماي. ان  عاح. اليت  مشعذا خت. ال ماي. ان  عاح. لعام 
بشنن خفض الوفياا انبمر  المامج.  ع ا حراري غ  ال ا ي. ىقعا  الل ك حب ول  ام  4-3اللالك ال   ي راَّع الغاي. 

  ك واليت لع   حقق إال ب  راز  قعم ح اول يف الوصاي. حع ال رطان وحمافح  ؛2030

 إطا  العا  ابص يا" ل وصاي. حع ال رطان وحمافح   )انرفق ا ا القرا (؛ تعتمد .1

 :العول ا  ران     حا ي " تح  .2

بت ا ب عاب  ل حعِّ حع  واح  إدحاج ال ياساا والرباحج الوطمي. ل وصاي. حع ال رطان و وسيا بتاص اك و   1.2
  ختر اب اب. بال رطان؛

إ تان ا ولوي. السرتا يةياا المشت انبمر  ع أحراري ال رطان ا ةلر شيو اًك متاشيًا حا  وبي اا  2.2
 حمما. الفح. العاني.؛

وصاي. حع ال رطان إبشان و عزيز بسمس  لر ع حمافح. ال رطان و قييا اك متاشيًا حا إطا  العا  ابص يا" ل  3.2
 وحمافح  ؛

 ضاان آلياا متوي  ح  عاح. ل وصاي. حع ال رطان وحمافح  ؛ 4.2

 :حع انعير ابص يا" حا ي " تفلب .3

  قعب الع   ال قين ل عول ا  ران ل مفي  إطا  العا  ابص يا" ل وصاي. حع ال رطان وحمافح  ؛ 1.3
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 بشنن ال رطان  را " اال  ياباا الوطمي.؛  د   العول ا  ران لوضا و مفي  ختط أحباث 2.3

 قعب  قرير  ع ال قعم ال   ورزل العول ا  ران يف  مفي  إطا  العا  ابص يا" ل وصاي. حع ال رطان  3.3
  وحمافح   إا ال ةم. ابص ياي. يف دو هتا ال ادس. وال  ني 

 لللعم إطارٍ  وضع: تغي ر المناخ والصحة  3–ق/64ش م/ل إ 

 ال ةم. ابص ياي.كإن 

 ؛4بعع حا اس عرض  الو ص. ال قمي.  ول  غ ُّ انماخ والفح.ذ وضا إطا ف ل عا 

 5-/ق60بشنن  غ ُّ انماخ والفح. والقرا  ش م/ل إ 8-/ق55إوالقرا  ش م/ل  19-61عوإر     ةر القرا  ج ص 
 (؛2019-2014بشنن االسرتا يةي. ابص ياي. ل فح. والبيئ. )

ل مفي  ا فاق   ئي ي. فائ  حلمتر حمما. الفح. العاني. اللاين بشنن الفح. وانماخ ال   وضا  عاب   وإر     ةر
 غ ُّ حع انخاطر الفحي. انر بت. ب غ ُّ انماخك وإ ئن حراة  الوزا   بشنن الفح. والبيئ. و ال   يرح" إا احلعِّ با ي  
 (؛2016انماخ )

مس  الفحي.ك يف بعض ب عان ابص ي ك ال  زال  ف قر ل قع       الفاود أحام  غ ُّ انماخ وإر ي او ذا الق ق لمون المس 
 وال عايف حع آوا ل؛

وإر  سع ك العو  القياد  لوزا اا الفح. يف َ وَْةَا. الفح. و مميا ا و ر ُّعذاك ودو ذا يف وفيز اببراناا 
 اع  محاي. الفح. حع  غ  انماخ وحع انخاطر البيئي.؛ وال عخئا الئزح. حع ِصب  القتا اا ا خرا انعمي.

 ( )انرفق ا ا القرا (؛2017-2021الفح. يف إص ي  شرق ان وسط )و إطا  العا  بشنن  غ ُّ انماخ  تعتمد .1

ول أ اال حع انعير العام إد اج ا  ااد إ ئن حراة  الوزا   بشنن الفح. والبيئ. و غ ُّ انماخ يف بمود بع تفلب .2
 دو   اجمل   ال مفي   اللالل. وا  بعني بعع انائ.؛

 العول ا  ران إا حا ي "ذ تدعو .3

 عيني ب . ا فال وطمي. حعمي. بالفح. و غ ُّ انماخ ومتميم ا حع أب     ي  و م يق  ا ي. إ عاد اس ةاب.   1.3
 الفح. العاح. ل غ ُّ انماخ؛

انماخ وال عايف حع آوا لك  رب وسائ  حم ا إدحاج الرت ُّع  غ ُّ .     الفاود أحام زياد  صع   المسمس  الفحي  2.3
 وبم  ابب ا  انبمر وإدا   آوا   غ  انماخ     احلفائ  الفحي.؛

ضاان د   اببراناا اخلا . بالفح. وانماخ حع خئل إشراك جم اا الفح. والقتا اا انعمي. وسائر   3.3
 انماخ وال ميت حع   غ ُّ ف ح. يف  عاب  وفيت أور او اا  ا ب. ان

                                                 
 64/4 ش م/ل إ 4



 
 
 

 ع-64/10 إم/ل  ش
 22 الففح.
 

 حع انعير ابص يا" حا ي "ذ تفلب  4

ل ا  ران لوضا أسطر  ا  وطمي. بشنن المسمس  الفحي. القاد       الفاود أحام  قعب الع   ال قين ل عو  1.4
  غ ُّ انماخ وال عايف حع آوا لك ول مفي  اس ةاباا  ح.  اح. وطمي. إزان  غ ُّ انماخ يف ة  ب عف      ع ؛

ع أب     ي   مفي  حا حممااا ا ح  ان حع  وسائر او اا  ا ب. انف ح. انعمي. ح الشراةاابمان  2.4
 (؛2021-2017إطا  العا  بشنن  غ  انماخ والفح. يف إص ي  شرق ان وسط )

 قع حشاو   إص ياي.  ول الفح. والبيئ.ك حا الرتةيز      غ ُّ انماخ و  وث اذوانك و مفي  إطا  العا   3.4
 ابص يا" ىشا ة. ال  تاا الوطمي. انعمي. بالفح. والبيئ.؛

إا ال ةم. ابص ياي.  ع ال قعم احملرز يف  مفي  إطا  العا  ابص يا" بشنن  غ ُّ انماخ والفح. يف   قرير  قعب 4.4
 دو  ي ا ال ادس. وال  ني واللاحم. وال  ني 

تفعيل المكوِّن الخاص بصحة المراهقين في االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والففل   4–ق/64ش م/ل إ 
 2030-1620والمراهق 

 إن ال ةم. ابص ياي.ك

بعع حا اس عرض  الو ص. ال قمي. بشنن  فعي  انموِّن اخلاص بفح. انراذقني يف االسرتا يةي. العاني. بشنن  ح. 
  يف إص ي  شرق ان وسط؛ 5(2030-2016انرأ  والتف  وانراذق )

العاني. بشنن  ح. انرأ  والتف  وانراذقك بشنن االل زام ب مفي  االسرتا يةي.  69 2لقرا  ج ص ع اوإر     ةر 
 ؛2014بشنن ال قرير ال مو  ل اعير ابص يا" لعام  1-/ق62والقرا  ش م / ل إ 

وإر  ع ك أن انراذقني يشمِّ ون حنو مخ   عد سمان ابص ي ك وأن الععيع حع أحراري وإ اباا ذ ل الفئ. ميمع 
ح. انراذقني يق   حع  ماليت الر اي. الفحي. يف احلاضر وان  قب  ويعزز الوصاي. حم ا أو  ئب اك وأن االس لاا  يف  

  أل انال االب اا "؛

وإر  سِقر بنمهي.  فعي  انموِّن اخلاص بفح. انراذقني يف االسرتا يةي. العاني. بشنن  ح. انرأ  والتف  وانراذق 
 ( يف إص ي  شرق ان وسط؛2016-2030)

     حا ي "ذالعول ا  ران  تح ّ   1

أو وعيك ختط  ا  وطمي. لفح. انراذقني باالسرتشاد بعا ي.   ريا العا  العان" حع أب  و/إ عاد  1.1
  ح. انراذقنيك حا حرا ا  ال ياق الوطين؛

 وضا هنج شاح  وح ماح  يف ال ختيط ل  عخئا الفحي. اخلا . بانراذقني و  عذا و قييا ا؛ 2.1
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اا احلالي. ل وف  اخلعحااك حل  براحج الفح. انع سي.ك ل قعب خعحاا شاح . يف جمال االس فاد  حع انمف 3.1
 . ح. ومنان ا طفال وانراذقني

حع انعير ابص يا"  قعب الع   ال قين ل عول ا  ران يف وضا سياساا واسرتا يةياا وطمي. لفح.  تفلب   2
  يا العا  العان" حع أب   ح. انراذقني انراذقني و مفي ذا ب تبيق اب شاداا اخلا . ب  ر 

 مقاومة مضادال الميكروبال في إقلي  شرق المتوسط  5–ق/64ش م/ل إ 

 إن ال ةم. ابص ياي.ك

بشنن اب ئن ال ياس" لئب ااع الرفيا ان  وا ل ةاعي.  3/71إر     ةر صرا  اواعي. العاح. لرح  ان حع  
 ع ال قعُّم احملَرز يف اس عاال ا دوي.     حنو   16.60روبااك والقرا  ج ص عالعاح. بشنن حقاوح. حراداا انيم

بشنن خت. العا  العاني.   7.68بشنن حقاوح. حراداا انيمروبااك والقرا  ج ص ع  25.67 شيعك والقرا  ج ص ع
ح  ا يف الر اي. بشنن الوصاي. حع الععوا وحماف 6-/ق 57بشنن حقاوح. حراداا انيمروبااك والقرا  ش م/ل إ

 الفحي.؛

وإر  قر بعملن حقاوح. حراداا انيمروباا يف ابص ي  و واصب ا الفحي. واالص فادي. اليت هتعِّد العئج الفعَّال 
 لرحراري انععي.؛

وإر  بع  ص ق ا إزان اآلوا  ال  بي. نقاوح. حراداا انيمروباا     ابجنازاا اليت وقَّق  يف حمافح. الععيع حع 
 حراري انععي.  ي اآلنك و    المةات يف وقيق ا ذعا  ابمنائي. ان  عاح.؛ا 

وإر ي او ذا الق ق إزان ابععام إبراناا  ممياي. ل اراداا احليوي. و عم اس خعاح ا بشم   شيع يف صتاع الر اي. 
 الفحي. ويف الفما . احليوابي. يف بعض ب عان ابص ي ؛ 

 . حراداا انيمروباا ي ت َّمل ال زاحاً سياسياً صوياً و م يقاً فعااًل بني القتا اا وإر  لةِّع أن حمافح. حقاوح

 العول ا  ران     حا ي "ذ تح ّ  .1

 توير وا  ااد ختط  ا  وطمي. نقاوح. حراداا انيمروباا متاشيًا حا خت. العا  العاني. بشنن  1.1
 ل مفي ذا؛ حقاوح. حراداا انيمروبااك ووفيص انوا د المافي.

وضا آلي.  م يق  فيع. ان  وا وح ععد  القتا اا متل  مجيا القتا اا انعمي. لإلشرا      وضا  2.1
 و مفي  ختط  ا  وطمي. بشنن حقاوح. حراداا انيمروباا؛ 

 وضا وإبفار سياساا وأبما. نما اص مان حراداا انيمروباا بعون و ف. طبي.؛ 3.1

قاوح. حراداا انيمروباا     ان  وا الوطينك واالبراام إا بمام الرت ُّع العان" إبشان بمام لرت ُّع ح 4.1
 نقاوح. حراداا انيمروباا؛

وضا براحج وطمي. ل وصاي. حع الععوا وحمافح  ا حع أب  ضاان اوار  عاب  حماسب. نما الععوا  5.1
 ؛6-/ق57 إ وحمافح  ا يف مجيا حرافق الر اي. الفحي. وفقاً ل قرا  ش م/ل
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إبشان براحج لإلشرا      حراداا انيمروباا حع أب    ع و عزيز االس عاال الرشيع وان لول  6.1
 نراداا انيمروباا يف صتا "  ح. ابب ان و ح. احليوان 

 حع انعير ابص يا" حا ي "ذ تفلب .2

حا خت. العا  العاني.  ي. متاشياً  قعب الع   ال قين ل عول ا  ران يف وضا و مفي  ختط العا  الوطم 1.2
نقاوح. حراداا انيمروباا وبال عاون الوويق حا حمما. ا غ ي. والز ا . )الفاو( وانمما. العاني. لفح. 

 احليوان؛

 قعب الع   ال قين ل عول ا  ران لوضا و مفي  براجم ا الوطمي. ل وصاي. حع الععوا وحمافح  ا؛ حا  2.2
 ل ب عان اليت  واب   االا طوا ؤ حعقع ؛إيئن اذ اام خاص 

 قعب الع   ال قين ل عول ا  ران ل توير و عزيز انخ رباا انربعي. الوطمي. لرت ُّع حقاوح. حراداا  3.2
انيمروباا يف صتاَ ْ"  ح. ابب ان و ح. احليوان و   ي  ال حاق العول ا  ران بممام الرت ُّع 

 روباا؛العان" نقاوح. حراداا انيم

د   العول ا  ران يف  توير بسمس    ع اس خعام حراداا انيمروباا يف صتاَ ْ"  ح. ابب ان  4.2
 و ح. احليوان؛

 قعب  قرير إا ال ةم. ابص ياي.  ع ال قعُّم ال   أ رز   العول ا  ران يف  مفي  خت. العا  العاني.  5.2
  ادس. وال  ني بشنن حقاوح. حراداا انيمروباا يف دو هتا ال
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               المقّررال 2.8

 انتخاب هيئة المكتب (1)المقرر اإلجرائي 
 (باة  ان) ال يع  سائر  أفر   ا ا  ذ الرئي 

 ) ساان( العة و  أمحع ال عيع  ذ بائمل الرئي 
 ()ف  تني العة و  بواد  واد ذ بائمل الرئي 

 صرَّ ا ال ةم.  شمي  وم. الفياغ. حع ا  ران ال الي. أمساؤذ ذواس ماداً إا الممام العاخ " ل ةم. ابص ياي.ك 
العة و  و يع جمروت )أفغاب  ان(ك العة و   حرب اذابر  )البحريع(ك العة و  حماع برب  وي  )العراق(ك العة و  حم ع 

 ايف حالة )باة  ان(أسع  ال   )مج و ي. إيران ابسئحي.(ك العة و  بع  العيع المةا  )ليبيا(ك العة و  حماع  
العة و  بواد حمةو ك العة و  أمحع باس  اليوسف"ك العة و   ح ا الععو ك العة و    با احلة.ك أحاب. ال ةم.ذ وحع 

  العة و  أزحول مهري  ك ال يع  ةاوريع فوسرت
 إقرار جدول األعمال (2المقرر اإلجرائي )

 وال  ني  أصرَّا ال ةم. ابص ياي. بعول أ اال دو هتا الرابع.
 مكان وموعد عقد الدورال المقبلة لّلجنة اإلقليمية (3)المقرر اإلجرائي 

 شةةةةريع  18و ةةةةي  15صةةةةر ا ال ةمةةةة. ابص يايةةةة.  قةةةةع دو هتةةةةا اخلاح ةةةة. وال ةةةة ني يف اخلرطةةةةومك ال ةةةةودان يف الفةةةةرت  حةةةةع 
. وال ةةة ني واللاحمةةة. وال ةةة ني يف ك   ةةة  أن  عقةةةع ال ةمةةة. ابص يايةةة. دو اهتةةةا ال ادسةةة. وال ةةة ني وال ةةةابع2018ا ول/أة ةةةوبر 

 مج و ي. إيران ابسئحي.ك وابحا اا العربي. ان حع ك وانم مل ابص يا" بالقاذر      ال وا  
 التحقق من وثائق التفويض (4)المقرر اإلجرائي 

ال ةمة. ابص ياية. وفقاً ل ممام العاخ " لّ ةمة. ابص ياية. نمماة. الفةح. العانية. لشةرق ان وسةطك اب اعة  ذيئة. حم ةمل 
ك و ابعة  ووةائق  فةويض ممل ة" الةعول ا  رةان الة يع  رةروا الةعو   احلالية. لّ ةمة. 2017 شريع ا ول/أة وبر  9ب ا يخ 

 ابص ياي.  وصع أصرَّا ال ةم. ابص ياي.ك بماًن      قرير  ئي  اك بفح. ووائق ال فويض اخلا . بوفود مجيا ا  ران 
شااايح إحااادى الااادول األعضااااء لعضاااوية لجناااة السياساااال والتنسااايق التابعاااة للبرناااامج تر  (5المقرر اإلجرائي )

 الخاص للبحوث والتفوير والتدريب في مجال اإلنجاب البشري

 ّشح  ال ةم. ابص ياي. مج و ي. إيران ابسئحي. لعروي. ومة. ال ياسةاا وال م ةيق ال ابعة. ل رببةاحج اخلةاص ل بحةوث 
 2018ةةةابون اللاين/يمةةةاير  1حةةوث يف جمةةال ابجنةةةاب البشةةر  نةةع  وةةةئث سةةمواا بةةعناً حةةةع وال تةةوير وال ةةع يمل   ةةة  الب

  2020ةابون ا ول/دي ارب  31و ي 
 منح جائزة البحوث في مجال متالزمة داون (6)المقرر اإلجرائي 

 ةة" ) ساةةان(ك بمةةاًن صةةر ا ال ةمةة. ابص يايةة. حةةمب بةةائز  البحةةوث يف جمةةال ح ئزحةة. داون إا الةةعة و   سةة ا  حماةةع احلر 
     و ي. وم. حلس . بائز  البحوث يف جمال ح ئزح. داون  وسو   سقعَّم اوةائز  إلي ةا أومةان الةعو   اخلاح ة. وال ة ني 

  2018ل ةم. ابص ياي. يف  ام 
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ماااانح جااااائزة دولااااة الكوياااات لمكافحااااة الساااارطان، واألمااااراض القلبيااااة  (7)المقرر اإلجرائي 
 ي إقلي  شرق المتوسطالوعائية، والسكَّري ف

صرَّ ا ال ةم. ابص ياي. حمب بائز  دول. الموي  نمافح. ال رطان وا حراري الق بي. الو ائي. وال ةّمر  يف إص ةي  شةرق 
ان وسط إا الةعة و  حماةع إبةراذي  مخ ةي  )مج و ية. إيةران ابسةئحي.(ك ورلةة بمةاًن   ة   و ةي. ومة. حلس ة. بةائز  دولة. 

 ةةرطان وا حةةراري الق بيةة. الو ائيةة. وال ةةّمر  يف إص ةي  شةةرق ان وسةةط  وسةةو   قةةعَّم اوةةائز  إليةة  أومةةان الموية  نمافحةة. ال
  2018العو   اخلاح . وال  ني ل ةم. ابص ياي. يف  ام 

النظااااام األساسااااي للجنااااة مؤسسااااة جااااائزة دولااااة الكوياااات لمكافحااااة   (8) المقرر اإلجرائي
لساااااّكري فاااااي إقلاااااي  شااااارق السااااارطان واألماااااراض القلبياااااة الوعائياااااة وا

 المتوسط
صةةةر ا ال ةمةةة. ابص يايةةة.ك بمةةةاًن   ةةة   و ةةةي. ومةةة. حلس ةةة. بةةةائز  دولةةة. المويةةة  نمافحةةة. ال ةةةرطان وا حةةةراري الق بيةةة. 
الو ائيةة. وال ةةمر  يف إص ةةي  شةةرق ان وسةةطك  عةةعي  الممةةام ا ساسةة" ل الس ةة. ل وسةةيا بتةةاق غةةرري انلس ةة.ك وحرابعةة. 

ال  ةةاق بةةني الممةةام ا ساسةة" وحعةةاي  أذ يةة. انرشةةحني وانبةةادؤ ال وبي يةة. ومنةةارج   ةةةي  العرةةوي. يف وم  ةةاك وضةةاان ا
 الع باا )ح حق ا ا انقر  اببرائ"( 
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 (1الملحق )
 جدول األعمال

 

  اف ة ات العو  

  اب خاب ذيئ. انم مل

 1 مقيب  -64/1 إ م/ل ش إصرا  بعول ا  اال

 64/2 إ م/ل ش 2016 يا" ل م. ل اعير ابص ال مو  )أ(   ال قرير

   قا ير حر  ي.  ولذ

 1 وويق. إ ئحي./64 إ م/ل ش ش   ا طفال )ب( اس ئفال

 2 وويق. إ ئحي./64 إ م/ل ش 2019-2014السرتا يةي. ابص ياي. ل فح. والبيئ. ا)ج( 

  الفحي. خت. العا  ابص ياي. ل مفي  خا ط. التريق ل عزيز االس ةاب. العاني. لآلوا )د(
 الرا   المامج.  ع   وث اذوان 

 3 وويق. إ ئحي./64 إ م/ل ش

 4 وويق. إ ئحي./64 إ م/ل ش 2020-2016 مفي  خت.  ا  إص ي  شرق ان وسط اخلا . بال قا اا  )ذ(

االسرتا يةي. ابص ياي. ل ح ني بسمس    ةي  ا  وال انعبي. واب فاناا  )و(
 2019-2014احليوي. 

 5 وويق. إ ئحي./64 إ م/ل ش

 6 وويق. إ ئحي./64 إ م/ل ش الوصاي. حع ا حراري غ  ال ا ي. وحمافح  ا )ز(

 7 وويق. إ ئحي./64 إ م/ل ش  وسيا بتاق العا  يف جمال   اي. الفح. المف ي. )ت(

 8 وويق. إ ئحي./64 إ م/ل ش (2005 مفي  ال وائب الفحي. العولي. ))ط( 

 9 وويق. إ ئحي./64 إ م/ل ش (2005ال قيي  ابص ياي.  ع  ال.  مفي  ال وائب الفحي. العولي. )) (  قرير وم. 

 10 وويق. إ ئحي./64 إ م/ل ش 2020-2016)ك(  مفي  خت. العا  ابص ياي. نمافح. انئ يا 

  ذالو صاا ال قمي.

 64/3 إ لم/ ش إطا  العا  ابص يا" ل وصاي. حع ال رطان وحعاو   وحمافح  

 64/4 إ م/ل ش  غ ُّ انماخ والفح.ذ وضا إطا ف ل عا 

 فعي  انموِّن اخلاص بفح. انراذقني يف االسرتا يةي. العاني. لفح. انرأ  والتف  
 2030-2016وانراذق 

 64/5 إ م/ل ش

 64/6 إ م/ل ش حقاوح. حراداا انيمروباا يف إص ي  شرق ان وسط

  واجمل   ال مفي  مجعي. الفح. العاني. 
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القرا اا وانقر اا اببرائي. راا ا مهي. لإلص ي  اليت ا  اعهتا مجعي. الفح. العاني. يف 
دو هتا ال بعني واجمل   ال مفي   يف دو  َةْي  ا  بعني بعع انئ.ك واحلادي. وا  بعني بعع 

 انئ.

 64/7 إ م/ل ش

اللابي. وا  بعني بعع انئ. ل اة    اس عراري ح وَّد  بعول ا  اال انلّص  ل عو  
 ال مفي   نمما. الفح. العاني.

 1ان حق  - 64/7 إ م/ل ش

ساحلفاظ     سئح. العامل وو ني الفح. وخعح. الرعفانس  ت ُّعاً إا برباحج العا  
  2023-2019العام اللالك  شر ل امما. 

 ح ود  ح ةر  حفاذي 

  الرتشيحاا

ا  ران لعروي. وم. ال ياساا وال م يق ال ابع. ل ربباحج  رشيب إ عا العول 
 اخلاص ل بحوث وال توير وال ع يمل يف جمال ابجناب البشر 

 64/8 إ م/ل ش

 64/9 إ م/ل ش  قرير االب ااع ا ول لّ ةم. الفر ي. انعميَّ. بالرباحج الةاسمبلق.  ع ال ةم. ابص ياي.

   اووائز

 11 وويق. إ ئحي./64 إ م/ل ش "  وفيق شوش. وحمح  ا الع اسي.بائز  حلس . العة و    

بائز  دول. الموي  نمافح. ال رطان وا حراري الق بي. الو ائي. وال ّمر  يف إص ي   
 شرق ان وسط

 12 وويق. إ ئحي./64 إ م/ل ش

 13 وويق. إ ئحي./64 إ م/ل ش البحوث يف جمال ح ئزح. داونبائز  

 14 وويق. إ ئحي./64 إ م/ل ش العو اا انقب . لّ ةم. ابص ياي. وحو ع  قع حمان

  أخرا أحو 

  اخل احي. او  .
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 (2الملحق )
 قائمة بأسماء السادة المم.لين،

 والمناوبين، والمستشارين، للدول األعضاء والمراقبين

 
    ال اد  ممل و أ ران ال ةم. ابص ياي.ك وانماوبونك وان  شا ون1

 انستانأفغ
 معالي الدكتور فيروز الدين فيروز مم.ل الدولة

 وزير الفح. العاوحي.
 وزا   الفح. العاوحي.

 كابُل

 العة و  و يع جمروت المناوب
 العولي.ك وان حعث الرمس" العئصااحعير 
 العاوحي. الفح.وزا   

 كابُل

 ال يع  س يفاين سياوبع المستشاران
 فح.ح  شا   دولي. نعا  لوزير ال

 وزا   الفح. العاوحي.
 كابُل

 العة و  جنيمل اهلل ةااوال 
 حعير حقاطع. باجنا ذا 
 وزا   الفح. العاوحي.

 كابُل

 البحرين
 معالي الدكتورة فائقة الصالح مم.ل الدولة

 وزير  الفح.

 وزا   الفح.
 المنامة

 العة و   حرب إبراذي  اذابر  المناوب
 لي. والفح. العاح.الوةي  ان ا ع ل ر اي. ا و 

  رو ال ةم. الفر ي. ل رباحج ال ابع. ل ةم. ابص ياي. لشرق ان وسط
 وزا   الفح.

 المنامة
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 العة و   إشراق  بع العزيز العاحر المستشاران
 اس شا ي. طمل أطفال  رو و ع  محاي. التف 

 ىةاا ال  اابي. التا و رو ال ةم. الوطمي. ل تفول.   
 وزا   الفح.

 مةالمنا

 
 ال يع  احع حماع انرواين

  ئي  ص   العئصاا العاح.
 وزا   الفح.

  المنامة
 مصر

 الدكتورة صفاء مراد مم.ل الدولة
 وةي  وزا   الفح.

 حعير إدا   العئصاا الفحي. اخلا بي.
 وزا   الفح. وال مان

 القاهرة
 جمهورية إيران اإلسالمية

 زي زاده هاشميسيد حسن غا معالي الدكتور مم.ل الدولة
 وزير الفح. وال ع ي  التا
 وزا   الفح. وال ع ي  التا

 طهران

 العة و    "  ضا  ئي " المناوب
 بائمل الوزير ل فح. العاح.
 وزا   الفح. وال ع ي  التا

 طهران

 المستشارون
 

 العة و  حم ع أسع  ال  
 ح.()القائ  بن اال وزير الف انعير العام بدا   الشلون العولي.

 وزا   الفح. وال ع ي  التا
 طهران

 العة و   بال زا   جناد 
 ح  شا  الوزيرك و ئي  ص   العئصاا العاح.

 وزا   الفح. وال ع ي  التا
 طهران
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 العة و  حماع ح ع  بويا 
 حعير  ام ا حراري ال ا ي.
 وزا   الفح. وال ع ي  التا

 طهران

 العة و    " غمرب  حول ا  
 ال رطان حعير إدا  

 وزا   الفح. وال ع ي  التا
 طهران

 العة و  أح    ني  قيان 
 القائ  بن اال الوزير ل شلون العولي. بائمل

 وزا   الفح. وال ع ي  التا
 طهران

 ال يع فريع العيع ط رابش" 
 بائمل ل شلون ابدا ي. ب دا   الشلون العولي.

 وزا   الفح. وال ع ي  التا
 طهران

 يع  افو ال يع  اح 
 بائمل ل وةاالا ان خفف. والعولي.

 وزا   الفح. وال ع ي  التا
 طهران

 ال يع حماع بواد وقايف 
 حم مل حعا  الوزير

 وزا   الفح. وال ع ي  التا
 طهران

 ال يع حماع بعي  أحيين فرد 
  رو الربنان

 وزا   الفح. وال ع ي  التا
 طهران

 العراق
 ع برب  وي العة و  حما مم.ل الدولة

 حعاون حعير  ام دائر  الفح. العاح.
 وزا   الفح.

 بغداد
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 المناوب
 

 العة و   اس  حماع محيع
 ح لول شعب. انممااا العولي.

 ص   الفح. العولي.
 وزا   الفح.

 بغداد
 األردن

 فايزالالعة و  لي   مم.ل الدولة
 ا حني العام
 وزا   الفح.

 عّمان
 الكويت

 ي الدكتور جمال منصور الحربيمعال مم.ل الدولة
 وزير الفح.
 وزا   الفح.

 الكويت

 العة و     اب  بع اهلل الوطيان المناوب
 حعير إدا   الر اي. الفحي. ا ولي.

 وزا   الفح.
  الكويت

 العة و  أمحع خرر الشت" المستشارون
 حعير إدا   الفح. ان مي.

 وزا   الفح.
 الكويت

 الرشيع  ان معل  بع العزيز جمرش 
 حعير إدا   حم مل الوزير

 وزا   الفح.
 الكويت

 العة و  ف ع  بع العزيز اببراذي  
 اس شا   ب از ذرا" بان  شف  ا ح  

 وزا   الفح.
 الكويت
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 العة و  فواز  بع اهلل الرفا " 
  ئي  ص   ا طفال ى  شف  الععان

 وزا   الفح.
 الكويت

 ال يع يوست   ني الممع   
 م مل إدا   حم مل الوزير ئي  ح

 وزا   الفح.
 الكويت

 ال يع  بع ال تيت حماع العرة" 
 إدا   حم مل الوزير

 وزا   الفح.
 الكويت

 ال يع ف ع  بع ال تيت اوريع 
 إدا   حم مل الوزير

 وزا   الفح.
 الكويت

 ال يع سامل احلايع  
 إدا   حم مل الوزير

 وزا   الفح.
 الكويت

 لبنان
 عة و   ذي عا  ربال مم.ل الدولة

  ئي . دائر  اب فاناا احليوي.
 وزا   الفح. العاح.

 بيرول
 ليبيا

 معالي الدكتور عمر بشير الفاهر مم.ل الدولة
 وزير الفح.
 وزا   الفح.

 طرابلس
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 العة و  بو  العيع   ني  ريا المناوب
 ح  شا  وزير الفح.

 وزا   الفح.
 طرابلس

 بش  المةا  العة و  بع  العيع المستشارون
 حعير  ام انرةز الوطين نمافح. ا حراري

 وزا   الفح.
 طرابلس

 العة و  خالع حماع بع  تي. 
 حعير حم مل ال عاون العو 

 وزا   الفح.
 طرابلس

 العة و   بع ال ئم الفغ  
 ان  شا  االص فاد  لوزير الفح.

 وزا   الفح.
 طرابلس

 المغرب
 الرمحع انعرويف الربوفي و   بع مم.ل الدولة

 حعير     ا وبئ. وحمافح. ا حراري
 وزا   الفح.

  الرباط
 ُعمان

 معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي مم.ل الدولة
 وزير الفح.
 وزا   الفح.

 مسقط
 العة و    " بع طالمل بع   " اذمائ" المناوب

 وةي  وزا   الفح. لشلون ال ختيط
 وزا   الفح.

 مسقط
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 بع  بع اهلل بع بابر الع و   ي  الفاض   مستشارونال
  ئي  حم مل حعا  الوزير

 وزا   الفح.
 مسقط

 العة و  سيت بع سامل بع سيت العرب  
 حعير  ام حراصب. وحمافح. ا حراري

 وزا   الفح.
 مسقط

 العة و   بع ي. بم  حم ع بع محع الراشعي. 
 حعير  خعحاا الر اي. الفحي. ا ولي.

 ري. العاح. ل ر اي. الفحي. ا ولي.بانعي
 وزا   الفح.

 مسقط

 الفاض . حياوب. بم  س تان بع سعود ال وبي. 
  ئي . ص   ال اريض بانعيري. العاح. ل خعحاا

 الفحي. حملافم. العاخ ي.
 وزا   الفح.

 محافظة الدا لية

 العة و   يامسني أمحع بعفر 
 ائز  شوش.الفائز  د

 وا لفح. ا م والتف ح  شا   واس شا ي. أ
 وزا   الفح.

 مسقط
 باكستان

 معالي السيدة سارة أفضل تارار مم.ل الدولة
 الوزير  االوادي.

 وزا   اخلعحاا الفحي. الوطمي.ك
 ال وائب وال م يق   

  بادأإسالم 
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 ال يع حماع أيوب شيخ المناوب
 أحني

 وزا   اخلعحاا الفحي. الوطمي.
 وال وائب وال م يق   

 بادأم إسال
 ال يع حماع   " شاذزادل المستشارون

 أحني وان
 وزا   اخلعحاا الفحي. الوطمي.ك

 ال وائب وال م يق   
 بادأإسالم 

 العة و  أسعع  فيظ 
 انعير العام ل فح.

 وزا   اخلعحاا الفحي. الوطمي.ك
 ال وائب وال م يق   

 بادأإسالم 
 العة و  حماع  ايف حالة 

 حعير الرباحج
 اخلعحاا الفحي. الوطمي.ك وزا  
 ال وائب وال م يق   

 بادإسالم أ
 فلسفين

 معالي الدكتور جواد عواد مم.ل الدولة
 وزير الفح.
 وزا   الفح.

 رام اهلل

 العة و  أسعع  حئو  المناوب
 وةي  وزا   الفح.

 وزا   الفح.
 رام اهلل
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 قفر

 العة و   احل   " انر  مم.ل الدولة
 ون التبي.ح ا ع وزير الشل 
 وزا   الفح. العاح.

 الدوحة

 العة و  حماع بع محع آل واين المناوب
 حعير إدا   الفح. العاح.

 وزا   الفح. العاح.
 الدوحة

 ال يع  بع ال تيت   " العبع اهلل المستشارون
 حعير إدا   العئصاا الفحي. العولي.

 وزا   الفح. العاح.
 الدوحة

 ال يع  ار   ع باس  اذي " 
 سمر   وان

 سفا   صتر يف باة  ان
 إسالم أباد

 ال يع ح عود طالمل الع   
 سمر   والك

 سفا   صتر يف باة  ان
 إسالم أباد

 ال يع  بليم. حماع  بع الرمحع  
 حم ق.  ئصاا دولي. والك

 ب دا   العئصاا الفحي. العولي.   
 وزا   الفح. العاح.

 الدوحة
 المملكة العربية السعودية

 الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة مم.ل الدولة
 وزير الفح.
 وزا   الفح.

 الرياض
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 العة و   بع اهلل بع حفرت      المناوب
 وةي  الوزا   ان ا ع ل فح. الوصائي.

 وزا   الفح.
 الرياض

 ال يع  سا    بع الرمحع ال يع المستشارون
 انعير  العاح. لئ فاالا العولي.

 الفح.وزا   
 الرياض

 العة و  محود اوا ين 
 حعير بقاط العخول

 ح.وزا   الف
 الرياض

 العة و  شاةر العار  
 انعير العام ان ا ع

 ا حراري انزحم. والرباحج الفحي.
 ح.وزا   الف
 الرياض

 العة و  حماع القويزاين 
 ح  شا  بائمل الرئي  ل شلون العوائي.

 ذيئ. الغ ان والعوان ال عودي.
 لرياضا

 ال يع شاذ"   " الربذوح" 
 حم مل حعا  الوزير

 وزا   الفح.
 الرياض

 الصومال
 معالي الدكتورة فوزية أبيكار نور  مم.ل الدولة

  عحاا ابب ابي.وزير  الفح. واخل
 وزا   الفح. 

 مقديشو
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 العة و   بع   وري إبراذي  المناوب
 ح  شا  نعا  وزير الفح.

 وزا   الفح.
 مقديشو

 العة و   بع الما ر  لاان  ي   لمستشارونا
 وزا   الفح.

 مقديشو

 العة و   بع  صاد  وذي " أفراة  
 وزا   الفح.

 مقديشو

 العة و   بع  وا  حماع أمحع 
 وزا   الفح.

 مقديشو
 السودان

 الدكتور بحر إدريس أبو قردة مم.ل الدولة
 وزير الفح. االواد 
 وزا   الفح. االوادي.

 ومالخرط

 العة و   بع اهلل سيع أمحع المناوب
 حعير حع ع الفح. العاح.

 وزا   الفح. االوادي.
 الخرطوم

 العة و  بو  العيع   ع المستشاران
 حعير  ام وزا   الفح. بوالي. ة ئ

 وزا   الفح. االوادي.
 بوالية كسال

 العة و   سا   حماع  لاان 
 ح  شا   حعا  الوزيرك

 حع أب  ال قا اا وال اميا ال حالت العان"
 وزا   الفح. االوادي.

 الخرطوم
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 الجمهورية العربية السورية
 سعاد  ال ف   ضوان لتف" مم.ل الدولة

  ئي  بعل. ال فا   ال و ي.
 اسفا   سو ي
 إسالم أباد

 تونس
 العة و   سمي. بالشيخ مم.ل الدولة

 ةا ب. العول. ل فح.
 وزا   الفح.

 تونس

  يع  ادل العر ال المناوب

 سف   وب  بباة  ان
 سفا    وب 

 باكستان

 العة و    ف .  اج دالب" المستشاران

 حعير  إدا   ا حراري غ  ال ا ي.
 وزا   الفح.

 تونس
 ال يع  سمي. بع بفر 

 حعير  و ع  ال عاون ال قين
 وزا   الفح.

 تونس
 اإلمارال العربية المتحدة

 اع الربعالعة و    ني حم مم.ل الدولة

 وةي  وزا   الفح. ان ا ع لقتاع انراةز والعياداا الفحي.
 ديوان وزا   الفح. ووصاي. اجمل اا

 أبوظبي
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 العة و   فاطا. حماود العتا  المناوب
 حعير حم مل ال وائب الفحي. العولي.
 ديوان وزا   الفح. ووصاي. اجمل اا

 أبوظبي

 العة و  حماع باد    ع المستشار

 الفح. العاح.اس شا   
 ديوان وزا   الفح. ووصاي. اجمل اا

 أبوظبي
 الجمهورية اليمنية

 معالي الدكتور ناصر باعوم مم.ل الدولة

 وزير الفح. العاح. وال مان
 وزا   الفح. العاح. وال مان

 صنعاء

 العة و   بع اهلل حماع د ان المناوب

 بائمل وزير الفح. العاح. وال مان
 ال مانوزا   الفح. العاح. و 

 صنعاء

 العة و  بئل سعيع حماع انو م المستشاران

 وةي  ح ا ع وزا   الفح. لقتاع ال ختيط
 وزا   الفح. العاح. وال مان

 صنعاء

 العة و   إشراق أمحع  بيا ال با " 
 وةي  ح ا ع وزا   الفح. لقتاع ال مان

 وزا   الفح. العاح. وال مان

 صنعاء
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   المراقبون2
 حع العول ا  ران ىمما. الفح. العاني. حع خا ج إص ي  شرق ان وسط()انراصبون 

 ال يع يوست إ حاك  تركيا
 حعير إدا   العئصاا حا انممااا العولي.

 انعيري. العاح. ل شلون اخلا بي. وشلون االواد ا و و 
 وزا   الفح.

 أنقرة
 )انراصبون انال ون نممااا ا ح  ان حع (

 )الفاو( ألم  المتحدة لألغذية والزراعةمنظمة ا

 ال يع  حيما دوال شاذ" 
 ممل . حمما. ا ح  ان حع  لرغ ي. والز ا .

 حمما. ا ح  ان حع  لرغ ي. والز ا .
 إسالم أباد

 (IOMمنظمة الهجرة الدولية )

 العة و  شياة" إي و 
 أخفائ"  ح. ان ابريع ابص يا"

 وسط وامال أفريقياانم مل ابص يا" ل شرق ا 
 القاهرة

 ال يع با رية دوجيان 
 حعير برباحج

 و ع   ح. ان ابريع
 انم مل ابص يا" ل شرق ا وسط وامال أفريقيا

 القاهرة

 (UNAIDS) المناعة البشرية/اإليدزنق   بفيروسالمعني برنامج األم  المتحدة المشترك 

 العة و   مييم. شقا  
 " ل شرق ا وسط وامال أفريقياحعير فريق الع   ابص يا

 القاهرة
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 (UNRWAوكالة األم  المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسفينيين في الشرق األدنى، )

 
 العة و  أةي  و سي ا
 حعير إدا   الفح.

 ا وبروا
 عمَّان

 )انراصبون انال ون ل اممااا العولي. احلموحي. وغ  احلموحي. والوطمي.(

 (ADI) لدولية لمرض الزهايمرالمنظمة ا

 ال يع حيان  بع الباسط 
 ا حني

 انمما. العولي. نرري الزذامير
 إسالم أباد

 (Arab board) المجلس العربي لال تصاصال الصحية

 الربوفي و  حماع اذاد  ال و  " 
 انعير العام

 اجمل   العر  لئخ فا اا الفحي.
 عّمان

 (AFNDAير الحكومية للوقاية من اإلدمان )االتحاد العربي للجمعيال غ

 العة و  خالع أمحع الفاحل 
 ا حني العام

 االواد العر  ل ةاعياا غ  احلموحي.
 ل وصاي. حع ابدحان  

 الكويت
 جامعة الدول العربية

 
 اض"سعيع احل عة و ال

 حعير إدا   الفح. وان ا عاا ابب ابي.
 باحع. العول العربي.

 القاهرة

 (FCA)الف االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ تح

 ال يع خو ام ذاام" 
 انعير ابص يا"



 
 
 

 ع-64/10 إم/ل  ش
 44 الففح.
 

 والت اال فاصي. ابطا ي. بشنن حمافح. ال ب 
 إسالم أباد

 مؤسسة هامدارد

 العة و   سادي.  شيع 
  ئي 

 حلس . ذاحعا د باة  ان
 كراتشي

 ا س ار العة و   مي   بع احلمان 
 الشرص"  ايع ة ي. التمل
 باحع. ذاحعا د 

 كراتشي

 العة و   ح يمي  حال حم  أمحع 
 ح والي. خم رب محع )الوصت(

 حلس . ذاحعا د
 كراتشي

 زذر  حم  أمحع-طوز-اآلب . فاطا. 
 ح والي. خم رب محع )الوصت(

 حلس . ذاحعا د
 كراتشي

 (IAPO) التحالف الدولي لمنظمال المرضى

 العة و    ني بعفر  
   ابدا   رو جم 

 ال حالت العو  نممااا انرض 
 لندن

 ا س ار  العة و   يامسني  اشيع 
 ال حالت العو  نممااا انرض 

 لندن

 (IFMSA)االتحاد الدولي لرابفال طالب الفب 

 س ا  بع لتيف.  ال يع 
  ئي . الوفع -انعير ابص يا" انم خمل لشرق ان وسط 

 التمل االواد العو  لرابتاا طئب
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 تونس

 ال يع سعع وصاص 
 ممل  االواد
 المغرب

 ال يع  دابا با ر باب  " 
 ممل . االواد

 األردن

 ال يع  حماصيمل زيع   " ش   خان 
 ممل . االواد
 باكستان

 ال يع  بشوا  مي  
 ممل  االواد
 باكستان

 (IFPMAاالتحاد الفدرالي الدولي لمصنعي وجمعيال الدواء )

 مل ب زادلال يع   ي 
 ممل  االواد

  ئي  شلون الشرةاا وابدا  
 كراتشي

 ال يع  إيزابي  ديشاحبز 
 ممل  االواد

  ئي . الشلون العاح.  فريقيا والشرق ا وسط
 (AMESA)وأو وبا وآسياك وبموب آسياك وانممااا العاني. ل فح. 

 ليون

 ال يع حماع دابي   عيق" 
  ئي  ال  ويق

 احملعود  و شي  باة  ان 
 كراتشي

 (IGNالشبكة العالمية للتخل  من َعَوز اليود )

 
  ز العيع شريت   ني الربوفي و 

 انم ق ابص يا" ل شرق ا وسط وامال إفريقيا
 الشبم. العاني. ل  خ ص حع َ َوز اليود

 مسقط
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 البحوث واإلدارة والحلول الصحية العالمية

 العة و   عبان محاد 
 ال مفي  الرئي  وانعير 

 البحوث الفحي. العاني.
 انميتشيغ

 مجلس صحة الخليج

 العة و  أمحع اخلتيمل 
 حعير إدا   ال ختيط االسرتا ية"

 جم    ح. اخل يج
 الرياض

 تحالف األمراض غير السارية

 ال يع  حاوي. الزواو  
 والت ا حراري غ  ال ا ي.

 عّمان

 مؤسسة )الروتاري( الروتاري الدولية

 
 يع  زيز حياونال 

  ئي  ال ةم. الوطمي. الباة  ابي.
 ل عزيز مح . اس ئفال ش   ا طفال   

 كراتشي

 
 ال يع حففر انففر

 ح  شا 
 الفمعوق ال عود  ل  ماي.

 الرياض

 
 ان معل  بع اهلل  بع الرمحع الرشود 

 ح  شا 
 الفمعوق ال عود  ل  ماي.

 الرياض
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 (TIF) االتحاد الدولي لل.السيميا

 أبع وال إليفل يوالعة و   
 انعير العام

 االواد العو  ل لئسيايا
 قبرص

 العة و  حايم  أجناس يميو ي  
 ح  شا  طا

 االواد العو  ل لئسيايا
 قبرص

 (GCC)األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 ال يع حم ع بع حبا ك العوسر  
 وزير انفوري

 .حعير إدا   الفح
 الرياض

 الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا

 ال يع بوزيت س و وك 
 انعير ابص يا" ل شرق ا وسط وامال أفريقيا

 إدا   أفريقيا والشرق ا وسط
 جنيف

 (GFCC) االتحاد الخليجي لمكافحة السرطان

 العة و  خالع أمحع الفاحل 
 ا حني العام

 ح. ال رطاناالواد اخل ية" نماف
 الكويت

 برنامج اإلمارال العربية المتحدة لمساعدة باكستان

 العة و   بع اهلل الغفي " 
 حعير

 برباحج ابحا اا العربي. ان حع  ن ا ع  باة  ان
 إسالم أباد
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 (WFME) االتحاد العالمي للتعلي  الفبي

 العة و  سيع حويع   " 
 ح  شا 

 االواد العان" ل  ع ي  التا
 السند

 (WONCA)المنظمة العالمية ألطباء األسرة 
 الربوفي و  وا ي  ةيعوا  

 باحع. أغاخان
 انمما. العاني.  طبان ا سر /إص ي  شرق ان وسط

 كراتشي

 
 الضيوث/المتحدثون/المراقبون اآل رون

  ان وباة  ان والقرن أفغاب ا فرص. االس شا ي. ال قمي. لش   ا طفال يفالعة و  بان حا ك أوليتك  ئي  
 ا فريق" 
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 (3الملحق )
 القائمة النهائية لوثائق اللجنة اإلقليمية وقراراتها ومقرراتها

 
 ووائق ال ةم. ابص ياي. 

 1 مقيب  -64/1ش م/ل إ  بعول ا  اال

 64/2ش م/ل إ  2016ل اعير ابص يا" ل م.  ال مو  ال قرير

 64/3ش م/ل إ   رطان وحعاو   وحمافح  إطا  العا  ابص يا" ل وصاي. حع ال

 64/4ش م/ل إ   غ ُّ انماخ والفح.ذ وضا إطا ف ل عا 

 فعي  انموِّن اخلاص بفح. انراذقني يف االسرتا يةي. العاني. لفح. انرأ  والتف  وانراذق 
2016-2030 

 64/5ش م/ل إ 

 64/6 ش م/ل إ حقاوح. حراداا انيمروباا يف إص ي  شرق ان وسط

القرا اا وانقر اا اببرائي. راا ا مهي. لإلص ي  اليت ا  اعهتا مجعي. الفح. العاني. يف دو هتا 
 ال بعني واجمل   ال مفي   يف دو  َةْي  ا  بعني بعع انئ.ك واحلادي. وا  بعني بعع انئ.

 64/7ش م/ل إ 

 بعني بعع انئ. ل اة   ال مفي   اس عراري ح وَّد  بعول ا  اال انلّص  ل عو   اللابي. وا 
 نمما. الفح. العاني.

 1ان حق  - 64/7ش م/ل إ 

ساحلفاظ     سئح. العامل وو ني الفح. وخعح. الرعفانس  ت ُّعاً إا برباحج العا  العام 
  2023-2019اللالك  شر ل امما. 

 ح ود  ح ةر  حفاذي 

اساا وال م يق ال ابع. ل ربباحج اخلاص  رشيب إ عا العول ا  ران لعروي. وم. ال ي
 ل بحوث وال توير وال ع يمل يف جمال ابجناب البشر 

 64/8ش م/ل إ 

 64/9ش م/ل إ   قرير االب ااع ا ول لّ ةم. الفر ي. انعميَّ. بالرباحج الةاسمبلق.  ع ال ةم. ابص ياي.

 1/وويق. إ ئحي. 64ش م/ل إ  ش   ا طفال اس ئفال

 2/وويق. إ ئحي. 64ش م/ل إ  2019-2014ةي. ابص ياي. ل فح. والبيئ. السرتا يا

خت. العا  ابص ياي. ل مفي  خا ط. التريق ل عزيز االس ةاب. العاني. لآلوا  الفحي. الرا   
 المامج.  ع   وث اذوان 

 3/وويق. إ ئحي. 64ش م/ل إ 

 4/وويق. إ ئحي. 64ش م/ل إ  2020-2016 مفي  خت.  ا  إص ي  شرق ان وسط اخلا . بال قا اا 

-2014االسرتا يةي. ابص ياي. ل ح ني بسمس    ةي  ا  وال انعبي. واب فاناا احليوي. 
2019 

 5/وويق. إ ئحي. 64ش م/ل إ 

 6/وويق. إ ئحي. 64ش م/ل إ  الوصاي. حع ا حراري غ  ال ا ي. وحمافح  ا

 7/وويق. إ ئحي. 64ش م/ل إ  المف ي.  وسيا بتاق العا  يف جمال   اي. الفح.

 8/وويق. إ ئحي. 64ش م/ل إ  (2005 مفي  ال وائب الفحي. العولي. )

 9/وويق. إ ئحي. 64ش م/ل إ  (2005 قرير وم. ال قيي  ابص ياي.  ع  ال.  مفي  ال وائب الفحي. العولي. )

 10/وويق. إ ئحي. 64ش م/ل إ  2020-2016 مفي  خت. العا  ابص ياي. نمافح. انئ يا 

 11/وويق. إ ئحي. 64ش م/ل إ  بائز  حلس . العة و    "  وفيق شوش. وحمح  ا الع اسي.

بائز  دول. الموي  نمافح. ال رطان وا حراري الق بي. الو ائي. وال ّمر  يف إص ي  شرق 
 ان وسط

 12/وويق. إ ئحي. 64ش م/ل إ 

 13/وويق. إ ئحي. 64ش م/ل إ  . داونالبحوث يف جمال ح ئزحبائز  
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 14/وويق. إ ئحي. 64ش م/ل إ  وحو ع  قع العو اا انقب . لّ ةم. ابص ياي. حمان

 القرا اا 

 1–/ق64ش م/ل إ  2016ال قرير ال مو  ل اعير ابص يا" 

 2–/ق64ش م/ل إ  إطا  العا  ابص يا" ل وصاي. حع ال رطان وحمافح  

 3–/ق64ش م/ل إ  ل عا  إطا ف  وضاذ لفح. غ ُّ انماخ وا

 فعي  انموِّن اخلاص بفح. انراذقني يف االسرتا يةي. العاني. بشنن  ح. انرأ  والتف  
 2030-2016وانراذق 

 4–/ق64ش م/ل إ 

 5–/ق64ش م/ل إ  حقاوح. حراداا انيمروباا يف إص ي  شرق ان وسط

 انقر اا اببرائي. 

 (1انقر  اببرائ" ) م ملاب خاب ذيئ. ان

 (2انقر  اببرائ" ) إصرا  بعول ا  اال

 (3انقر  اببرائ" ) حمان وحو ع  قع العو اا انقب . لّ ةم. ابص ياي.

 (4انقر  اببرائ" ) ال حقق حع ووائق ال فويض

  رشيب إ عا العول ا  ران لعروي. وم. ال ياساا وال م يق ال ابع. ل ربباحج اخلاص
 ل بحوث وال توير وال ع يمل يف جمال ابجناب البشر 

 (5انقر  اببرائ" )

 (6انقر  اببرائ" ) حمب بائز  البحوث يف جمال ح ئزح. داون

حمب بائز  دول. الموي  نمافح. ال رطانك وا حراري الق بي. الو ائي.ك وال مَّر  يف إص ي  
 شرق ان وسط

 (7انقر  اببرائ" )

ساس" ل ةم. حلس . بائز  دول. الموي  نمافح. ال رطان وا حراري الق بي. الممام ا 
 الو ائي. وال ّمر  يف إص ي  شرق ان وسط

 (8انقر  اببرائ" )
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 (4الملحق )
 إطار العمل اإلقليمي للوقاية من السرطان ومكافحته في إقلي  منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

 2–/ق64ش م/ل إ   انرفق بالقرا
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 إطار العمل اإلقليمي للوقاية من السرطان ومكافحته في إقلي  منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط :ملحق 

 حس ّود  ل اماصش. 2017أي ول/سب ارب 

 المؤشرال التد الل االستراتيجية 

 في مجال
 الحوكمة 

 رطان وحمافح  إ عاد اسرتا يةي. وخت.  ا  ح ععد  القتا اا ل وصاي. حع ال  
 االس ةاب. الوطمي. لرحراري غ  ال ا ي.يف إطا  

   إبشان وم. ح ععد  القتا اا حعمي. بالوصاي. حع ال رطان وحمافح 
 ضاان  وافر حيزابي. وطمي. ةافي. نمافح. ال رطان 
 ووعيع آلياا ال اوي  ل ق ي  انعفو اا  1وعيع  زح. الر اي. ا ساسي. ل  رطان

 الشخفي.
 ني حعير ل ربباحج الوطين نمافح. ال رطان عي 

  اسرتا يةي./خت.  ا  وطمي.ك  مفي ي. وممول. وح ععد  القتا ااك و شا  ة  جماالا
 الوصاي. حع ال رطان وحمافح   

 المؤشرال التد الل االستراتيجية 

 في مجال
 الوقاية 

  ومما س. المشاط ال عخئا اخلا . بنمناط احليا  الفحي. يف جماالا حمافح. ال ب ك
البعينك وا باع بمام غ ائ"  ح"ك وحمافح.  عاط" ال ب  ىا ي ااش  حا إطا  العا  

 ابص يا" بشنن ا حراري غ  ال ا ي. 
  ضاان ال اميا ضع ال  اب المبعB  . يف حر  . الرضا 
  ضاان ال اميا ضع ف ول الو م احل يا" البشر  يف حر  . حا صب  انراذق. يف

 يت ير فا في ا ختر اب اب. ب رطان  مق الر  الب عان ال
  حم ال عرري ل ا رطماا ان مي. والبيئي. حل  ا سب  ول أو احلع ااحلي ول. دون 

   .ال عاب  اخلا . ل حعِّ حع الت مل     ال ب  ىوبمل ا فاصي. حمما. الفح. العاني
 2ابطا ي. بشنن حمافح. ال ب 

 3. الغ ائي. غ  الفحي. ال عاب  ا  بع. ل حعِّ حع ا بما 
   مح .  و ي.  اح. وطمي. وا ع      ا ص  بشنن الممام الغ ائ"/المشاط البعين     حعا

 اخلا  سمواا اناضي.
  ال غتي. بال تعي  ضع ف ول ال  اب المبعB ك و  ع ال غتي. ى ابع.  عد اور اا

  4( ال   يعت  لرطفال الرضاHepB3اللالل. حع لقات )
 بال تعي  ضع ف ول الو م احل يا" البشر ال غتي . 

 المؤشرال التد الل االستراتيجية 

 في مجال
الكشف  

 المبكر

   إ عاد و مفي  ووعيك حبادؤ  وبي ي./برو وةوالا/حعاي  ح مع  بالبيماا وحع اع
    ان  وا الوطين ل مشت انبمر  ع أبواع ال رطان راا ا ولوي.ك حا الرتةيز     

 ص انبمرال شخي
  .5 عزيز ال و ي. اجمل اعي. بشنن ا  راري انبمر   بواع ال رطان راا ا ولوي 
  عزيز ال ع ي  ان ين الفح" بشنن العئحاا وا  راري انبمر   بواع ال رطان 

 الشائع. ب ال. انرض  انفابني ب  ة ا  راري فو اً إا خعحاا ال شخيص والعئج
 ل شخيفي. ل حاالا انش ب  يف إ اب  ا وضاان القع   ضاان  وافر االخ با اا ا

     وا   م ف  ا وإ ا   ا
   ال قيي  العو   لفا  ي. براحج ال شخيص انبمر وال حر 

  وافر حبادؤ  وبي ي. ح مع  بالبيِّماا وحع اع      ان  وا الوطين بشنن المشت 
 5انبمر  ع أبواع ال رطان راا ا ولوي. 

  طان ال يع ي    شخيص إ اب    بانرري يف حر  . حبمر ب ب. حرض  ال ر 
  خفض حععالا الوفياا المامج.  ع ال رطان وال   وسِضا حع أب  وقيق رلة براحج

 ل مشت انبمر 
  ب ب. حرض  ال رطان ال يع ي  قون  شخيفاً يف الوص  انماسمل خئل ش ر وا ع حع

 ظ و  ا  راري ضاع خعحاا الر اي. الفحي. ا ولي.
  احاً والئيت خرعع لفحص سرطان  49و 30ب ب. الم ان الئيت  رتاوت أ اا ذع بني 

 مق الر   حر  وا ع      ا ص  أو أةلر حع رلةك وأيراً الفئاا العاري. ا  غر أو ا ةرب 
 4سماً وفقاً  ل رباحج أو ال ياساا الوطمي. 
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 المؤشرال التد الل االستراتيجية 

في مجال التدبير 
 الجيالع

       إ عاد و مفي  ووعيك حبادؤ  وبي ي./برو وةوالا/حعاي  ح مع  بالبيماا وحع اع
 ان  وا الوطين ل  عب  العئب"  بواع ال رطان راا ا ولوي.

 .قيي  ح ت باا انوا د البشري. وإ عاد ختط ل عزيز   بي. اال  ياباا احمل ي  
 وضاان القع       وا   م ف  ا وإ ا   ا 1ضاان  وافر  زح. الر اي. ا ساسي. ل  رطان 
  عزيز  م يق بمام اب ال. حا وعيع غاياا   ع ق باحلع حع ال نخ  يف ال شخيص والعئج  

       وافر حبادؤ  وبي ي./برو وةوالا/حعاي  ح مع  بالبيِّماا وحع اع 
 ان  وا الوطين ل  عب  العئب"  بواع ال رطان راا ا ولوي.

 نرض  ال يع أهنوا انقر  العئب" انو و  ذ ب ب. ا 
 .وافر انوا د البشري. واالسرتا يةياا واخلتط الوطمي  

 المؤشرال التد الل االستراتيجية 

 في مجال
 الرعاية الاُملفِّفة 

 .ضاان إد اج الر اي. الةاس تِّف. يف ختط حمافح. ال رطان الوطمي 
 رو وةوالا/حعاي  ح مع  بالبيِّماا وحع اع      إ عاد و مفي  ووعيك حبادؤ  وبي ي./ب

 ان  وا الوطين ل ر اي. الةاس تِّف.
 إد اج الر اي. الةاس تِّف. ضاع انماذج الع اسي. ل عاح ني الفحيني 
  اآلالمك والع   المف " االب اا " والرو اين يف ان  شفياا وانرافق ح ععد ك ىا يف رلة وفيت  توير جماو . ح ماح . حع خعحاا الر اي. الةاس تِّف. اليت ميمع وا   م ف  ا و غت" صتا اا

 اجمل اعي.
  .ضاان  وافر وإ ا . ا دوي. ا فيوبي. وان مماا وغ ذا حع ا دوي. ا ساسي. يف جمال الر اي

 الةاس تِّف.ك حا ال غ مل     احلوابز القابوبي. وال ممياي.

  وطمي. ل ر اي. الةاس تِّف. وافر حبادؤ  وبي ي./برو وةوالا/حعاي  

  .القوي. انفعول انعادل. ل او فني )باس لمان انيلادون( لم  وفا  بامج.  ع إ ا . الر اي. الةاس تِّف. الةاسقع     مل اس  ئك ان مماا ا فيوبي
 4ال رطان

  وافر براحج ال ع يمل ل عاح ني الفحيني  

 المؤشرال التد الل االستراتيجية 

الترص د في مجال 
 والبح 

  و غت" حا ال يق   ع ح يون ب ا.إبشان و عزيز سةئا حلاالا اب اب. بال رطان الةاسر مز      ان  شفياا و    ال مان 
 إ عاد بمام لر ع أدان الرباحج الوطمي. نمافح. ال رطان وبود  الر اي. انقّعح. حع خئذا 
  ع ق باال  ياباا القتري.إ عاد و مفي  خت. حبلي. بشنن ال رطان فياا ي 

   4ب ا.  000 100حععل اب اب. بال رطانك   مل بو  ك لم 
  .وافر   ع ال قعُّم/و ي  اللغراا بشنن  مفي  اخلت. الوطمي. نمافح 

 ال رطان
  عد انتبو اا ان ع ق. بال رطان اليت يرابع ا ا صران  

 ي. وال ممولوبياا واورا اا والعئج ابشعا " و  اي. المابني حع انرري   راع  زح.   اي. ال رطان اببراناا ال شخيفي. وا دو  .1
ذ زياد  ضرائمل البيا وا سعا ؛ وسياساا  مر ال عخني يف ا حاةع العاح.؛ 2017 عاب  احلع حع الت مل     ال ب ك   ع حمما. الفح. العاني. ل  قعم الةاسحرز بشنن ا حراري غ  ال ا ي. لعام  .2

 الفحي. انفو   المب  /ال غ يت الب يط؛ و مر اب ئن  ع ال ب  والرتويج ل  و  اي  ؛ و ممي  محئا  رب وسائ  اب ئم وال ح يراا 
ك ان ب/الفوديوم؛ وسياساا احلع حع اس  ئك ذ سياساا احلع حع اس  ئ2017 عاب  احلع حع ا بما. الغ ائي. غ  الفحي.ك   ع حمما. الفح. العاني. ل  قعم الةاسحرز بشنن ا حراري غ  ال ا ي. لعام  .3

 ا محاري العذمي. انشّبع. والعذون ان حول.؛ ووضا صيود     ال  ويق لرطفال؛ ووضا صيود ل  ويق بعائ  لنب ا م 
  /definition/en-tools/indicators-http://www.who.int/nmh/ncd(  indicators of the Global Monitoring Framework on NCDsWHO 25)حلشراً ي رام ا ابطا  العان" لر ع ا حراري غ  ال ا ي.  25حع حلشراا حمما. الفح. العاني. البال   عدذا  .4
 حعا صاب ي  ا ل مشت انبمرك وإا حععل اب اب. اا )وحععالا اب اب. اا ان وصع. يف ان  قب ( داخ  الب ع  ميمع اخ يا  أحراري ال رطان راا ا ولي. ل مشت انبمر اس ماداً إا .5

http://www.who.int/nmh/ncd-tools/indicators-definition/en/
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 (5الملحق )
 إطار العمل بشأن تغّير المناخ والصحة في إقلي  شرق المتوسط

 3–/ق64ش م/ل إ انرفق بالقرا  
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 ملحق

 في إقلي  شرق المتوسط إطار العمل بشأن تغّير المناخ والصحة

 الدع  المقدَّم من منظمة الصحة العالمية اإلجراء المنتظر من البلدان اتخاذه هدث االستجابة االستراتيجية
 احَلوَْةا. وال ياساا وانشا ة. حلااي. الفح. حع  غّ  انماخ

 الَحوَْكمة
إسماد ح لولي.  ي   و م يق  فاي  

ّ  انماخ اس ةاب. الفح. العاح. إزان  غ
 و . ا فال حعمي. بالفح. و غّ  انماخ

إ سان ح لولي. حمعد  وآلي. صابوبي. ل ا انل. داخ  وزا   
الفح. حع أب  محاي. الفح. حع  غّ  انماخ داخ  صتاع 

 الفح. وخا ب  
 عيني ب . ا فال وطمي. ل فح. و غّ  انماخ لعي ا 
. ل م يق  ئ ياا حمعد  بوضوت وخمّففاا حع انيزابي

 اس ةاب. صتاع الفح. إزان  غّ  انماخ 
إ سان طريق.  م يق ل ميان العاح  ةة . ا فال ل فح. 
وانماخ ل وبي   فاي  االس ةاب. الفحي. إزان  غّ  انماخ 

 و مفي ذا  

 وف  ال ع يمل وبمان القع اا انلس ي. لمياباا 
 حعيم.  عا  ةة . ا فال ل فح. وانماخ 

ئق واخلرباا راا الف . والع ول  بادل الترا
ان  خ ف. حع سائر العول ا  ران اليت لعي ا  
 ةياباا  عا  ةة . ا فال ل فح. وانماخ 

 السياسال
إ عاد سياس. وخت.  ا  وطمي. بشنن 

الفح. و غّ  انماخ وإدحاب اا يف 
االسرتا يةي. وال ياس. الوطمي. ل فح. 

 العاح. 

ت.  ا  وطمي. بشنن إ عاد سياس. واسرتا يةي. وخ
 الفح. و غّ  انماخ  

إدحاج سياس. وخت.  ا  الفح. و غّ  انماخ يف 
 االسرتا يةي. وال ياس. الوطمي. ل فح. العاح.  

 بادل انبادؤ ال وبي ي. واالسرتا يةياا 
واخلرباا والع ول ان  خ ف. حع العول 

ا  ران ا خرا فياا ي ع ق ب  عاد سياس. 
 . بشنن الفح. و غّ  انماخ وخت.  ا  وطمي

 المشاركة
إدحاج ال ياس. وخت. العا  الوطمي. 
ل فح. و غّ  انماخ بشم  حئئ  يف 

سياس.  غّ  انماخ وختط العا  الوطمي. 
 ل  ميُّت حا  غّ  انماخ ووفيت آوا ل 
ابراام ب . اال فال الوطمي. انعيم. 
بشنن الفح. و غّ  انماخ إا  روي. 

ع الوطين يف حلمتر ا طرا  يف الوف
ا فاصي. ا ح  ان حع  ابطا ي. بشنن  غّ  

 انماخ 
إبران  قييااا ا ور الفح" ل عاب  

ال ميت حا  غّ  انماخ ووفيت آوا ل يف 
 وئو. حع القتا اا احملعِّد  ل فح. 

إدحاج ال ياس. وخت. العا  الوطمي. ل فح. و غّ  انماخ 
العا  الوطمي. ل غّ  انماخ بشنن يف ال ياس. وختط 

 ال ميت حا  غّ  انماخ ووفيت آوا ل  
متلي  وزا   الفح. متليئً حئئااً يف العا ياا الرئي ي. 

ل غّ  انماخ     مجيا ان  وياا )حلئً اب اا اا ا فاصي. 
ا ح  ان حع  ابطا ي. بشنن  غّ  انماخك وحفاوضاا 

 غاا الوطمي.( حلمتراا ا طرا ك والبئ
إبرام ا فاصاا بني وزا   الفح. والوزا اا ا خرا 

)ل قتا اا احملعِّد  ل فح.(ك وعِّد في ا أدوا  وح لولياا 
حعيم. يف  قيي  اآلوا  والفوائع الفحي. ل ياساا ال ميت 

 حا  غّ  انماخ ووفيت آوا ل  

 بادل انبادؤ ال وبي ي. واالسرتا يةياا 
ل ان  خ ف. حع العول واخلرباا والع و 

ا  ران ا خرا ان ع ق. ب  عاد آلي. وطمي. 
ل  عاون بني القتا اا بشنن الفح. و غّ  

 انماخ  

 الرصاب. القوي. وابب ا  انبمر واالس ةاب.  –المسمس  الفحي. القاد       ال ميت حا  غّ  انماخ 
 الرصاب. وبسمس  انع وحاا الفحي.ذ

اب ي.  نور الفح. ب غّ  اس ماال  قيي  ص
انماخ ووعيل  ة  سم ني اس ماداً إا 

 البّيماا ان  ةعَّ 
امول بسمس  انع وحاا الفحي. البياباا 
ان ع ق. بقاب ي.  نور الفح. ب غّ  انماخ 

 واالس ةاب. ذا  
إبشان بمام لإلب ا  انبمر بانخاطر 

 الفحي. انر بت. بانماخ  

.  نور الفح. ب غّ  انماخ و قيي  إبران  قيي  لقاب ي
االس ةاب. القائا. وخيا اا ال ميت يف صتاع الفح. )أ  

  قييااا القاب ي. ل  نور وال ميت( 
 عزيز الرصاب.     ا حراري و بت ا حا  ا ي. الر ع البيئ" 

 و فاي  بسمس  ابب ا  انبمر ان ع ق. بانماخ  
انومسي. لرباحج  وسيا ال غتي. اوغرافي. وال مابي. و 

ابشرا  والرصاب.     الفح. حع ا حراري احلّ اس. 
 ل اماخ  

 وف  ال ع يمل وبمان القع اا انلس ي.     
 قيي  انخاطر انماخي. والر ع والرصاب. وابب ا  

 انبمر والقاب ي. ل  نور 
االّطئع      ا ي.  فاي  طرائق بسمس  
ل انع وحاا الفحي. راا الف .  بالعو 

 ا  ران ا خرا  
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 االس ةاب. والرباحج الفحي.ذ

 مقيب اخلتط االسرتا يةي. وإبراناا 
ال شغي  اخلا . برباحج الفح. الوطمي. 
 حع أب  ال فع  ل اخاطر انماخي. 

وعيك اخلتط االسرتا يةي. لرباحج الفح. الوطمي. ان ع ق. 
 با حراري احلّ اس. ل اماخك حا الوضا يف اال  با  ب ائج

  قيي  صاب ي.  نور الفح. 
 مقيب إبراناا ال شغي  انعيا ي. يف بمام الفح. العاح. 

لئس ةاب. نخاطر انماخ  ع طريق إبران  عخئا 
 الرباحج الفحي. 

 بادل حواد ال و ي. والقوا ع وانعاي  
 وال عخئا ان ع ق. بقرايا الفح. وانماخ 

االس ةاب. والقو  العاح . يف جمال 
 ح.ذالف

حع القو  العاح . بوزا    %70 ع يمل 
الفح. انشا ة. يف براحج الفح. انرا ي. 
ل اماخ     ال عاح  حا اآلوا  الفحي. 

 ل غّ  انماخ واالس ةاب. ذا  
وضا ختط طوا ؤ اع  االس ةاب. 

 ل فعحاا انماخي.

 توير صع اا انوا د البشري. حع خئل  ع يمل العاح ني يف 
    انماذج ال ع ياي. و ع يب    ع يباً ح مياً  اجملال الفح"

لراان ا يز  عد ةا ف حع العاح ني يف اجملال الفح" 
 ل  عاح  حا انخاطر الفحي. اليت يفرض ا  غّ  انماخ 

 عزيز صع اا ال نذُّمل ال مميا"ك حا وضا ختط طا ئ. 
ل مشر واالس ةاب. )    ان  وياا الوطمي. وابص ياي. 

يف  ال. الفعحاا وا زحاا انماخي. احلاد ك  والوطمي.(
حع صبي  ظواذر التق  القاسي. )حل  الفيرابااك 

وبوباا اوفا ك وحوباا احلرا  ك وحا إا رلة( وحا 
 يم ج  م ا حع  االا  فّش" ا حراري 

 وف   وبي اا بشنن إ عاد و مفي  انماذج 
ال ع ياي. وال ع يمل ان ين ل عاح ني يف اجملال 

 فح" بشنن الفح. و غّ  انماخ ال
 بادل اخلرباا والقوا ع وانعاي  واخلتط ان ع ق. 

 باس ةاباا الفح. وانماخ 
 وف  و عاا ال ع يملك وبمان صع اا المسمس  
الفحي. يف جما  ال نذُّمل واالس ةاب. ل غ ُّ 

 انماخ 

االس ةاب. والبمي. ال ح ي. وال ممولوبياا 
 ان ع ق. بالفح.ذ

بران  قيي  وطين لقع   الب  ال ح ي. إ
     الفاود يف حواب .  غّ  انماخ 
 مقيب انعاي  الوطمي. و حوز البمان 

اخلا . بالبمي. ال ح ي. وال ممولوبياا 
الفحي. يف ضون صاب ي. ال نور ب غّ  

 انماخ  
حع حرافق الر اي. الفحي.  %50ا يز 

ّ  ببمي. و ي. صاد       ال ميت حا  غ
 انماخ وخعحاا دا ا. 

إبران  قيي  حم ة" ذشاش. انرافق الفحي. والبمي. ال ح ي. 
 يف ضون  مبلاا انخاطر انماخي. 

 مقيب انوا فاا حبيك   راع  وصعاا انخاطر انماخي. 
يف وعيع انواصا والبمانك وا دان والعا ك وإحعاداا التاص. 

 لر اي. الفحي.وانيالك وخعحاا اب حات يف حرافق ا
و ني ا يزاا البمي. ال ح ي. ل ارافق الفحي. لزياد  

المفان  ال شغي ي. وخفض ا ور البيئ" واس ارا  اخلعحاا 
الفحي. حع أب  ال فع  لمواذر التق  القاسي. 

وال غ مل   ي ا )حلًئك اس خعام التاص. ان ةعد  وإ اد  
 اس عاال انيالك إخل( 

ا ع وانعاي  اخلا .  بادل انوا فاا والقو 
ىرافق الر اي. الفحي. القاد       الفاود أحام 

  غّ  انماخ 
 وف  إ شاداا بشنن  عاي  حرا ا  البيئ. يف 

 القتاع الفح"
 ي   إصاح. الشبماا حا انباد اا العاني. 
 )حلًئك حباد   الر اي. الفحي. دون ضر (

 تحسين إدارة تد الل الصحة البيئية
وا  ال ممياي. والرصابي. لوزا   الفح. ا د

 يف إدا   الفح. البيئي.ذ
إبشان صا ع  ل بّيماا الفحي. لع   
إ عاد ال وائب الوطمي. ان ع ق. ب دا   

خعحاا الفح. البيئي. )حلًئك إحعاداا 
انيال واب حاتك وسئح. ا غ ي.ك 

 إخل( 
إدحاج محاي. الفح. العاح. و عزيزذا 

يف ال وائب وال ياساا إدحاباً س ياا ً 
الوطمي. ان ع ق. اعحاا الفح. البيئي. 

 وحمعداهتا 
 عزيز العو  الرصا  لوزا   الفح. يف 

ابدا   ان ماح . خلعحاا الفح. البيئي. 
 وحمعداهتا 

مجا وو ي  انع وحاا ان ع ق. بانخاطر البيئي. والم ائج 
 الفحي. 

البيئي. حا بسمس   بط وإدحاج براحج   ع و قيي  انخاطر 
 الرصاب. الفحي. 

إ عا  لوائب وسياساا وطمي. حمّ م. بشنن خعحاا 
الفح. البيئي. الرئي ي. وحمعداهتا )حلًئك حيال الشربك 

وبود  اذوانك وبمام الغ انك وابسمانك والمق ك والتاص.ك 
وإدا   المفايااك وانرافق الفحي.( لراان  وف  احلااي. 

 مان ال فع  ل غّ  انماخ الفح. و عزيزذا أو
احلفاظ      صاب. ح  ق . حع ِصَب  وزا   الفح. ل قيي  
آوا  الفعالي. واالح لال واآلوا  الفحي. خلعحاا الفح. 
البيئي. اليت  عيرذا صتا اا أخرا )حل  حيال الشرب 

واب حاتك وا حع الغ ائ"ك وإدا   انواد الميايائي.ك وحا 
 إا رلة( 

ا والقوا ع وانعاي   بادل اخلربا
العولي./ابص ياي. بشنن براحج الر ع وال قيي  
ان ع ق. بانماخ وا   اد اووي. والبيئ. حا بم  

 ابشرا  الفح" 
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 تعبئة الدع  لتصمي  استجابة للصحة العامة إزاء تغّير المناخ

 التعبئة
 نحني حوا د حالي. وبشري. حلااي. 

 الفح. حع  غّ  انماخ 
حوا د حالي. وبشري. لقتاع   وافر

الفح. حع أب  إبران و يئا ا ور 
الفح" والفوائع انشرتة. خليا اا 

اببراناا ان ع ق. بانماخ يف 
 القتا اا احملعِّد  ل فح. 

 عبئ. انوا د انالي. والبشري. لع   االس ةاب. الفحي. إزان  غّ  
 انماخ يف الوظائت الرئي ي. ل فح. العاح. 

. انوا د انالي. لع   القتاع الفح" يف  قيي  الفوائع  عبئ
انشرتة. لإلبراناا ان ع ق. بانماخ يف القتا اا ا خرا 
احملعِّد  ل فح.ك ول حعيع اببراناا ان ع ق. بانماخ اليت 

 وقق أ م  فوائع ل فح. 

 بادل الشبماا واخلرباا العولي./ابص ياي. 
طمي. حلااي. الفح. حع ان ع ق. ب عبئ. انوا د الو 

 غّ  انماخ يف صتاع الفح. والقتا اا 
 ا خرا 

 وف  انشو   لفابع" القرا اا وبراحج  توير 
ال ع يمل وبمان القع اا ل اوظفني ان خففني 

 رو  الف . 

االس فاد  حع آلياا ال اوي  العولي. 
)حل  الفمعوق ا خرر ل اماخ( حع 

" أب  إبران  عاب  ال ميت الفح
 وحشا يا وفيت ا ور 

 ي   االس فاد  حع فرص ال اوي  العو  وآليا   )حل  
الفمعوق ا خرر ل اماخ( لمشرذا      عاب  ال ميت 
الفح" وحشا يا وفيت ا ورك ىا يف رلة ان امهاا 

 احملعد  وطمياً 

 بادل الشبماا العولي./ابص ياي. وانقرت اا 
اآللياا المقعي. ان ع ق. ب عبئ. ا حوال حع 

 العولي. 
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 (6الملحق )
  السرطان لمكافحة الكويت دولة جائزة لمؤسسةنسخة منّقحة من النظام األساسي 

 المتوسط شرق إقلي  في والسّكري الوعائية القلبية واألمراض

 8بانقر  اببرائ"  ان حق
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 جنة اإلقليمية لشرق المتوسط، الدورة الرابعة والستون للّ 8ملحق المقرر اإلجرائي 
 بائز  دول. الموي  نمافح. ال رطان وا حراري الق بي. الو ائي. وال ّمر  يف إص ي  شرق ان وسط نلس .ب خ. حمّقح. حع الممام ا ساس" 

 

 الن  المقترح الن  الحالي
 اناد  الرابع.ذ غرري انلس .

حع اجملاالا ال الي.ذ   قام انلس . بغرري  قعب بائز  يف جمال أو أةلر
حمافح. ال رطانك أو حمافح. ا حراري الق بي. الو ائي.ك أو حمافح. 

ال مَّر ك حب مل حا ي اب العائع حع الفوائع ب لة  وذ" متمب 
لشخص أو أةلر حع ا شخاص ال يع صعَّحوا إس احاً با زاً يف جمال 

 ائي.ك أو البحوث ان ع ق. ىمافح. ال رطانك أو ا حراري الق بي. الو 
ال مَّر   ووعِّد وم. انلس . انعاي  اخلا . اليت يمبغ" ا خ  اا  مع 

  قيي  ا  اال اليت ي قعَّم اا انرشَّحون لمَةْي  اوائز  

 غرري انلس . اناد  الرابع.
 قام انلس . بغرري  قعب بائز  يف جمال أو أةلر حع اجملاالا ال الي.ذ 

فح. ا حراري الق بي. الو ائي.ك أو حمافح. حمافح. ال رطانك أو حما
ال مَّر ك حب مل حا ي اب العائع حع الفوائع ب لة  وذ" متمب 
لشخص أو أةلر حع ا شخاص ال يع صعَّحوا إس احًا با زًا يف جمال 
البحوث ان ع ق. ىمافح. ال رطانك أو ا حراري الق بي. الو ائي.ك أو 

عاي  اخلا . اليت يمبغ" ا خ  اا ال مَّر   ووعِّد وم. انلس . ان
 .  مع  قيي  ا  اال اليت ي قعَّم اا انرشَّحون لمَةْي  اوائز 

تقام المؤسسة بغرض منح جائزة نظير تقدي  إسهام بارز في 
الوقاية والمكافحة والبحوث في واحدة أو أك.ر من مجموعال 

ري  األمراض التالية: السرطان، واألمراض القلبية الوعائية،  والسكَّ
ووعِّد وم. انلس . انعاي  اخلا . اليت يمبغ"  تبيق ا  مع  قيي  

 .أ اال انرشَّحني
 

 المقترح الن  األصلي
 اناد  اخلاح .ذ اوائز 

  نلَّت بائز  دول. الموي  نمافح. ال رطانك وا حراري الق بي.   1
 الو ائي.ك وال مَّر ك ب ص ي  شرق ان وسطك حع حا ي "ذ

حيعالي. بروبزي.ك  قعَّم يف جمال أو أةلر حع جماالا حمافح. 
ال رطانك أو ا حراري الق بي. الو ائي.ك أو ال مَّر ك إضافً. إا حب   
مب ذ ل اوائز  حر  ة  سم.ك حع  ائع الفوائع      أل  بقع   ومتس

حال انلس .ك بعع خف  إمجا  ال م ف. الئزح. ل ة انيعالي.ك وأ  
 خرا   ماليت أ

وعِّد وم. انلس .ك يف ب    ا ا واك القيا. انبعئي. ل ةائز ك آخ ً    2
يف احل بان  أل حال انلس .ك والعائع ان وصا حع الفوائع ال موي.  
وصع  قوم ال ةم. ب ععي  ذ ا انب  ك حع وص  آلخرك يف ضون 
اا اليت  ترأ      أل حال انلس .ك و بايع  ائعاا  ال غ ُّ

 لاا ك وغ  رلة حع العواح  راا الف . االس 

 اوائز  اناد  اخلاح .ذ
  نلَّت بائز  دول. الموي  نمافح. ال رطانك وا حراري الق بي.   1

 :الو ائي.ك وال مَّر ك ب ص ي  شرق ان وسطك حع حا ي "

حيعالي. بروبزي.ك  قعَّم يف جمال أو أةلر حع جماالا حمافح. 
 بي. الو ائي.ك أو ال مَّر ك ال رطانك أو ا حراري الق 

ميدالية برونزية ُتمنح نظير إسهام بارز في الوقاية 
والمكافحة والبحوث في واحدة أو أك.ر من مجموعال 
األمراض التالية: السرطان، واألمراض القلبية الوعائية، 

مب شريت.  وافر ا حوالك  والسكَّري، إضافً. إا حب   بقع  سميس
     أل حال انلس .ك بعع خف  إمجا  حع الفوائع ان  حق. 

 ال م ف. الئزح. ل ة انيعالي.ك وأ   ماليت أخرا 
وعِّد وم. انلس .ك يف ب    ا ا واك القيا. انبعئي. ل ةائز ك   2

آخ ً  يف احل بان  أل حال انلس .ك والعائع ان  حق حع 
خرك يف الفوائع سموياً  ولّ ةم. أن  ععِّل ذ ا انب  ك حع وص  آل

اا اليت  ترأ      أل حال انلس .ك و بايع  ائعاا  ضون ال غ ُّ
 .االس لاا ك وحا ي ف  ب لة حع  واح  أخرا
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 اناد  ال ادس.ذ وم. انلس .
وم. حلس . بائز  دول. الموي  نمافح. )) شمَّ  وم.  س اَّ  

ال رطانك وا حراري الق بي. الو ائي.ك وال مَّر ك ب ص ي  شرق 
ك و  نلَّت  روي  ا حع  ئي  ال ةم. ابص ياي. لشرق (( وسطان

ان وسطك وبائبَةْي ك و ئي  انماصشاا ال قمي. لّ ةم. ابص ياي.ك وممل ف 
ل السِّ   ويعا  انعير ابص يا" لشرق ان وسطك أو حع ميلِّ  ك بو ف  

 أحيماً ل َّةم. 

 اناد  ال ادس.ذ وم. انلس .
  سوم. حلس . بائز  دول. الموي  نمافح.  شمَّ  وم.  س اَّ 

ال رطانك وا حراري الق بي. الو ائي.ك وال مَّر ك ب ص ي  شرق 
ان وسطسك و  نلَّت  روي  ا ممع ي "ذ  ئي  ال ةم. ابص ياي. لشرق 

وممل ف و ئي  انماصشاا ال قمي. لّ ةم. ابص ياي.ك ان وسطك وبائبَةْي ك 
ص يا" لشرق ان وسطك أو حع ميلِّ  ك ل السِّ   ويعا  انعير اب

 .بو ف  أحيماً ل َّةم.

  ا  قي. يف الرتشيب :7 اناد   
الجائزة لشخ  أو أك.ر نظير تقدي  إسهام بارز في  ُتمنح  1

الوقاية والمكافحة والبحوث في واحد أو أك.ر من 
مجموعال األمراض التالية: السرطان، واألمراض القلبية 

 ري الوعائية، والسكَّ 
يحق ألعضاء أمانة المنظمة الحاليين أو السابقين  ال  2

الحصول على الجائزة، كما ال يُاْعَرض على لجنة المؤسسة 
أي ترشيح لشخ  متوفَّى، الله  إال إذا توفِّي المرشَّح بعد 

 .ترشيحه
يكون للمرشح الذي سبق حصوله على الجائزة، وأعيد  ال .3

ح إال إذا قّدم ترشيحه بعد عدة سنوال، أحقية في الترش
 .إسهاماً جديداً 

 اناد  ال ابع.ذ   اي. انرشَّحني واب قاؤذ 

يجوز ألي إدارة تعليمية وطنية أو مركز بح.ي أو مؤسسة تعليمية   1
أو منظمة غير حكومية في دولة عضو في منظمة الصحة العالمية 
دا ل إقلي  شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية أن تقترح 

حية الوطنية ترشيح شخ  لنَاْيل الجائزة، على أن إلدارتها الص
ُتشَفع هذه االقتراحال ببيان  فِّي لألسباب التي يستند إليها 
الترشيح  وتتمتع اإلدارة الصحية الوطنية بالصالحية في البت في 

 طرح األسماء المقترحة لنيل الجائزة من عدمه 
ني وال ابقني ال قعُّم ال  ق   ران أحاب. حمما. الفح. العاني. احلاليِّ   2

 لمَةْي  اوائز  

وعِّد وم. انلس .ك يف اب ااع خاصك وبنغ بي. أ رائ ا احلاضريعك   3
ال و يَ. اليت ي    قعمي ا يف ذ ا الشنن إا ال ةم. ابص ياي.ك واليت 

 يع رب صرا ذا يف ذ ا الفعد هنائياً 

حع وم. ي ت َّمل اوار القرا اا  رو  حا ال يق   ع وئو. أ ران   4
انلس .ك     أن يمون حم    ئي  ال ةم. ابص ياي. لشرق ان وسطك 

 أو بائمل ل ك    حم   يف ب  اا ال ةم. ابص ياي. 

يقوم  ئي  ال ةم. ابص ياي.ك يف العو   ال الي. لّ ةم. ابص ياي. لشرق   5

 اصرتات انرشحني واخ يا ذ اناد  اللاحم.ذ 
أو إدا    ع ياي. وطمي. أو حرةز  إدارة صحية وطنية جيوز     1

حبل" أو حلس .  ع ياي. أو حمما. غ   موحي. يف دول.  رو 
  قرتتيف حمما. الفح. العاني. داخ  إص ي  شرق ان وسط أن 

  .حرشحني ل  قعُّم لمي  اوائز  تشجع
أمانة منظمة الصحة العالمية بفرز طلبال الترشيح  وتقوم  2

وتُرسل الترشيحال المقترحة إلى إدارة الصحة الوطنية 
على أن ُتشَفع هذه االقتراحال ببيان  فِّي للموافقة عليها  

لألسباب التي يستند إليها الترشيح  وتتمتع اإلدارة الصحية 
قتَرحة الوطنية بالصالحية في البت في تقدي  األسماء المُ 

 ".لنيل الجائزة من عدمه
ال يحق ألعضاء أمانة منظمة الصحة العالمية الحاليِّين 

 والسابقين التقد م لنَاْيل الجائزة 
ك يف اب ااع خاصك وبنغ بي. أ رائ ا المؤسسة  ب  وم.  3

احلاضريعك يف ال و يَ. اليت ي    قعمي ا يف ذ ا الشنن إا ال ةم. 
 ا هتا يف ذ ا الفعد هنائي. ابص ياي.ك واليت  ع رب صر 

 
ي ت َّمل اوار القرا اا  رو  حا ال يق   ع وئو. حع أ ران   4

وم. انلس .ك     أن يمون حم    ئي  ال ةم. ابص ياي. 
 .لشرق ان وسطك أو بائمل ل ك    حم   يف   ة ال ةم. ابص ياي.

اي. يقوم  ئي  ال ةم. ابص ياي.ك يف العو   ال الي. لّ ةم. ابص ي  5
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ان وسطك ب قعب اوائز  إا الفائز ااك أو إا حع ميلِّ  ك يف  ال. 

 ب  غيا
لشرق ان وسطك ب قعب اوائز  إا الفائز ااك أو إا حع ميلِّ  ك 

 .يف  ال. غياب 
 اناد  اللاحم.ذ ان لول ابدا  

يقوم ب دا   انلس . ح لوذا ابدا  ك أال وذو انعير ابص يا" لشرق   1
 ان وسطك وال   يعا  أحيماً ل ةم. انلس . 

 .  ع حا ي "ذيرت ا ان لول ابدا   بان لولي  2
 مفي  القرا اا اليت   َّخ ذا انلس . يف  عود س تاهتا احملعَّد  يف  (أ)

 ذ ا الممام ا ساس"  
االل زام بانواد الوا د  أ ئل وإدا   انلس . وفقًا   مام ذ ا  (ب)

 الممام ا ساس" 

 اناد  ال اسع.ذ ا حاب.

لشرق ك أال وذ" انعير ابص يا" أمانتها قوم ب دا   انلس .   1
  .ان وسطك وال   يعا  أحيماً ل ةم. انلس .

 : رت ا ا حاب. بان لولي.  ع حا ي "  2
انلس . يف  عود  وم.  مفي  القرا اا اليت   َّخ ذا -أ

 س تاهتا احملعَّد  يف ذ ا الممام ا ساس"  
االل زام بانواد الوا د  أ ئل وإدا   انلس . وفقًا   مام  -ب

 ذ ا الممام ا ساس" 
 اناد  ال اسع.ذ انفا يت ابدا ي.

)أو حب مل حا وعِّدل ا ب ز  الرئاسي.  %13ي   فرري  س   ب ب   
َمب يف إطا  بائز  دول.  نمما. الفح. العاني.(     انبال  اليت متس

الموي  نمافح. ال رطانك وا حراري الق بي. الو ائي.ك وال مَّر ك يف 
ا ع       غتي. ال ماليت الئزح. إص ي  شرق ان وسطك حع أب  ان 

 بدا   انلس .  ويس    ذ ا الرس  يف دفا   ماليت د   الرباحج 

 اناد  العاشر ذ انفا يت ابدا ي.
)أو حب مل حا وعِّدل ا ب ز   ٪13ي    قعير  س  ب ب   

َمب يف إطا  بائز   الرئاسي. نمما. الفح. العاني.(     انبال  اليت متس
لموي  نمافح. ال رطانك وا حراري الق بي. الو ائي.ك دول. ا

  وال مَّر ك يف إص ي  شرق ان وسطك حقاب   ماليت د   الرباحج 

 اناد  العاشر ذ  مقيب الممام ا ساس"
ميمع ل ةم. انلس .ك بماًن     ط مل حع أ ع أ رائ اك أن  قرتت 

ران وم. انلس . ذ ا  مقيب الممام ا ساس" احلا   ف را أصّر غالبي. أ 
 االصرتاتك ف ب  ي    قعمي  إا ال ةم. ابص ياي. ل اوافق.   ي  

 

  مقيب الممام ا ساس"اناد  احلادي.  شرذ 
جيوز ل ةم. انلس .ك بماًن     ط مل حع أ ع أ رائ اك أن 
 قرتت  مقيب الممام ا ساس" احلا   ويقّعم رلة االصرتاتك إرا وافق  

 .. أ ران وم. انلس .ك إا ال ةم. ابص ياي. ال  اادل  ي  غالبي
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 (7الملحق )

 االجتماعال التقنية

 2017 شريع ا ول/أة وبر  9إسئم أبادك باة  انك 
 العو   الرابع. وال  ون لّ ةم. ابص ياي. لشرق ان وسط

 مقدمة
 ني لّ ةم. ابص ياي. لشرق ان وسطك انوافق ال اسا حع  شريع  سِقَعا االب اا اا ال قمي. يف اليوم ال ابق ل عو   الرابع. وال 

  ومتلَّ  اذع  العام حع االب اا اا يف حماصش. انوضو اا راا االذ اام واليت  ل  ص قًا يف الوص  احلا ك 2017ا ول/أة وبر 
الةاسحَرز يف حعاو. ذ ل انوضو ااك ونماصش. ورلة بطئع انشا ةني     آخر ان  ةعَّاا فياا ي ع ق بالوضا الراذع وال قعُّم 

 اببراناا االسرتا يةي. انت وب.ك   َباا يمون حئئااً  
 المشاركة مع القفاع الخاص للنهوض بالتغفية الصحية الشاملة في اإلقلي  

  ىا ميمع أن يس ِ   ب  حع حع ذ ا االب ااع يف إرةان الو " بنمهي. انشا ة. حا صتاع الفح. اخلاصك واال رتا اذع متلَّ  
(  عزيز 1أب  الةاسر" صسعسحًا حنو ب و  ال غتي. الفحي. الشاح .  وسع  االب ااع إا  ماول وئو. جماالا  ئي ي. راا أولوي.ذ 

ا ( ف   اال  با ا3( وعيع الفةواا الرئي ي. يف انع وحاا بشنن صتاع الفح. اخلاص؛ 2القسع   ال ممياي. لوزا اا الفح.؛ 
 الوا د   مع إصاح. شراةاا حا صتاع الفح. اخلاص  

 االستنتاجال
انشا ة. حا صتاع الفح. اخلاص فر ٌ. فريعٌ  بصاح. حزيعف حع الشراةاا اع  ابسراع بو    ال قعُّم حنو ب و  ال غتي. 

ل ياساا يف القتاع العام يف الفحي. الشاح . يف إص ي  شرق ان وسطك وذ" فر . مل ي  مشف ا بعع  ق اس مشاف ا  امسو ا
وضا  ي عنّي حعم  ب عان ابص ي   وا رتافًا بنمهي. العو  ال   يرت ا ب  القتاع اخلاص يف اال  قان بال غتي. الفحي. الشاح .ك 
الشاح .؛ وذو اسرتا يةي. حس َمع  بالبّيماا لئس فاد  الةاسل   مما ميمع أن يس ِ   ب  ذ ا القتاع سعيًا إا ب و  ال غتي. الفحي. 

ذع  لع ي حقق يف حعم  الب عان دون انشا ة. حا صتاع الفح. اخلاص يف ظ  إطا  سياس" وطين حس فق   ي ك وإصاح. 
ك وانخاو  ان ع ق. 2030شراةاا فعال.  وحا اعُّد الرتةيز     ال غتي. الفحي. الشاح . يف سياق خت. ال ماي. ان  عاح. لعام 

. انالي.ك ف ن ذماك  اب. إا بمان صع اا وزا اا الفح. ل فاي  الشراةاا بني القتا نْي العام واخلاص ب ئح. انرض  واحلااي
 وإدا هتا و  عذا و قييا ا 

 اإلجراءال المقترحة
 ل عول ا  ران

  .بمان القع اا الئزح. ل اشا ة. الفا  . حا القتاع اخلاص حع أب   قعب  زح. أساسي. حع اخلعحاا الفحي 
 مما. الفح. العاني.ن
  إبران  قيياااف حس  فير.  ول صتاع الفح. اخلاص يف الب عان حع أب   ياغ. اسرتا يةي. إص ياي. ح مع ف بالبّيماا

 سعياً بصاح. الشراةاا بني القتا نْي العام واخلاص  
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 تي. الفحي. الشاح .ك إ عاد إطا   ا ف إص يا" ل م وري بعو  القتاع الفح" اخلاص يف ال حرك َ ْوب ب و  ال غ
اس مادًا إا البياباا اليت مجع  ا ال قييااا ان  فير.ك ليسعَرري ذ ا ابطا      العو   اخلاح . وال  ني لّ ةم. ابص ياي. 

 بصرا ل 
  َبْشر انع وحاا حع خئل حمفاا خم  ف.  ول ال ةا ب المابح. ل ب عان يف انشا ة. حا صتاع الفح. اخلاصك فرًئ

 عاد  حائت وصائا و بادسل أدواا ال قيي  اليت أس عَّا حلخراً  ع إ 
 تفوير الُقُدرال الوطنية في مجال البحوث وأ القيال البحوث لتحسين عملية اتخاذ القرارال من أجل الصحة
ل ياساا متلَّ  اذع  حع ذ ا االب ااع يفذ    يط الرون     أمهي. خ ق وقاف. الس خعام بّيماا البحوث لع    امس" ا

الفحي.؛ وحماصش. انفاذي  احلعيل. يف  رمج. البّيماا إا مما سااف يف بم  الر اي. الفحي.؛ والو ول إا  وافق يف اآل ان بشنن 
اببراناا الةاسوَ   اا نوا  .  توير القسعس اا الوطمي. بشنن طرائق البحوث/أخئصياهتا وةيفي. االس فاد  حع بّيماا البحوث يف 

 ا الفح. العاح. مما سا
 االستنتاجال

ال ميا   أ ع يف أمهي. االس فاد  حع بّيماا البحوث يف د    ا ي.  س  ال ياساا الفحي.ك و رمج. ذ ل البّيماا إا 
مما ساا أخئصي. حوووق اا وح  عاح. وواسع. االب شا  حع أب  و ني احلفائ  الفحي.  وي عني  َْأب الفةواا القائا.  الياً 

لبحوث و س  ال ياساا حع أب  الفح. يف ابص ي ك حا حئ م. أب  ميمع إ ئت ذ ا الوضا أخ ًا يف احل بان بني ا
القع اا وانوا د الةاس ا .  وو اج العول ا  ران إا الع   حع أب   عزيز صع هتا      رمج. انعا    وحع شنن إد اج البحك 

أن يلةِّع ضرو    عبئ. انوا د الئزح. لع   أبشت. بمان  2019-2018ح. العاني. ل لمائي. وال توير يف انيزابي. الربجمي. نمما. الف
القسعس اا )طرائق البحكك وا خئصيااك و رمج. انعا  (  و م  " البحوث انشرتة. ان ععِّد  القتا اا اليت  شرتك في ا ب عان 

َرا بني ا صالي  أمهي. بالممر إا حا يفع    م ا حع بّيماا  ر بط با ولوياا الفحي. ابص ياي./الوطمي.  وال ميمع  عيع  واس
ال ق ي  حع أمهي.  عزيز العو  ال    رت ا ب  وان حرابع. ا خئصياا/ا خئصياا البيولوبي.ك ووضا اب شاداا راا الف . 

داخ  حلس اا  قعب الر اي.  يف سياق د   أخئصياا البحوث  ويمبغ" إضفان التابا انلس "     البحك وال توير
   باالس عراضاا انم ةي. الفحي.ك ال سّياا حم ةياا البحك اليت  ع    سما القرا ك حع صبي  ال ح يئا ال  وي.ك أو حا يسعرَ 

 اإلجراءال المقترحة
 ل عول ا  ران

  س "     البّيماا حع أب  إبشان حراةز حبلي. ل فح. وال مان داخ  وزا اا الفح. )ةماورج بضفان التابا الةاسل
  س  ال ياساا( لراان الربط بني البّيماا ان وافر  وا ولوياا الفحي. الوطمي. 

 
 نمما. الفح. العاني. 

  بادسل الماارج المابح. و تبيق ا يف خم  ت الب عان  ويمبغ" أن  عم    ة المةس سج احلقائق اليت جيمل حرا اهتا أومان 
. وضا ال ياساا اليت   َّ   بالفعوب.ك وال  مون في ا بّيماا البحوث ذ" الشاغ  ا و ع لعا  سما القرا اا يف ظ  بيئ

  امس" ال ياساا  
  إ سان آلياا  سعَ  بانوانح. بني بّيماا البحوث يف الوص  احلقيق" وإد اب ا يف حوبزاا ل  ياساا ي  س  احلفول

 ا وفقاً ل لة   ي ا اع  د    س  ال ياساا الفحي. وال وا   بشنهن
 بحوث يف جمال ال مفي ك وحبوث المُّمس  السّياا  ببران أبواع خم  ف. حع البحوث انيعابي.ك الإا الب عان ع    قعب ال

 ك وخا . البحوث الةاسةاع. وحبوث ال مفي  اليت  ع ا ا حوا د وطمي. ودولي.   «ال وسُّا»الفحي.ك وحلخراً حبوث 
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 الة التنفيذ والنتائجح -َكَمة الرشيدة لألدوية في اإلقلي  البرنامج المعني بالاَحوْ 
االب ااع يف ان ا ع      زياد  و " العول ا  ران واس يعااا  ور الف اد وابععام الشفافي. ذ ا حع  الغرريمتلَّ  

َذَع  االب ااع إا زياد  االل زام وان انل.ك واحلاب. إا إضفان التابا انلس "     احَلوَْةَا. الرشيع  ل مُّمس  الفيعالبي.  و 
ال ياس" ل عول ا  ران حع أب  الةاسر" صسعسحًا يف  مفي  برباحج احَلوَْةَا. الرشيع  لردوي.ك ووعيع اخلتواا الئزم اوارذا حع 

لئزح. ل  غ ُّمل     أب  إ سان حباد اا وطمي. ميمع إدحاب ا يف ا سطسر العاح. ل شفافي. وان انل.ك واال فاق     اببراناا ا
ياا ابص ياي. واخلا . بالب عان اليت  قت  ائئً دون ال مفي      ال حعِّ

 االستنتاجال
المسمس  الفحي.  سرض.  وب  القفو  واناا ساا الفاسع   والممام الفيعالينك ىا ل  حع  وابط وحا احَلوَْةَا. جيع  ضعت 

الرشيع  ل قتاع  وشعدا احَلوَْةَا.    وب  اخلفوص ل ختر يف ظ  غياب يمتو    ي  حع ب اا فا  . ح ععد ك حسعررٌي  
الرشيع  لردوي.  ويةسَععُّ احلفول     أدوي. حراوب. اوود  احَلوَْةَا. العول ا  ران     أمهي. العو  ال   يقوم ب  برباحج 

الرشيع  لردوي. دو ًا  امسًا يف او ود احَلوَْةَا. وحي و   ال م ف.  مفرًا أساسيًا حع  ما ر ال غتي. الفحي. الشاح .  و لدِّ  
يف الممام العوائ"     و ني فرص ل َحوَْةَا. الراحي. إا وقيق أذعا  ال ماي. ان  عاح.  وي ا ع  عزيز العما ر ا ساسي. 

الرشيع  إ عاد احَلوَْةَا. ز بَةْ ج الو ول إا ا دوي. ا ساسي. انراوب. اوود  واني و   ال م ف. وو ني  ح. ال مان  ويسعزِّ 
و مفي  ال ياساا واببراناا اليت  مف  إبشان حلس اا ووضا  ا ياا واوار صرا اا  يعالبي. شفاف. وخاضع. ل ا انل.؛ 

  وإ سان صا ع  نشا ة. انواطمني     حنوف شاح  وحسةةعف؛ وضاان وبود بمام  ع ا  سياد  القابون وال يشوب   را ب انفاحل 
 اإلجراءال المقترحة

 ل عول ا  ران
  مفي  برباحج احلوةا. الرشيع  لردوي.  ي ي    و ني اناا ساا ان ع ق. ىشرتياا ا دوي.ك و مقيب القوابني وال وائب 

 الفيعالبي. وزياد  إ ا . انع وحاا ل ةا و ك و عزيز الشفافي. 
  قوي. المُّم  الفحي. الوطمي. حع خئل و ني ابدا    اس خعام هنج احلوةا. الرشيع  لردوي. ةماورج ل 
  عزيز خروع انلس اا الفيعالبي. ل ا انل. و عزيز شفافي  اك ىا يراع أن  مون  ا ي.  سما القرا  الفيعالين 

  شا ةيً. وال يشواا  را ب يف انفاحل 
 الفوارئ: األسباب المنفقية والنَاْهج إعداد مجموعة األدوال الصحية لمعالجة األمراض غير السارية في حاالل

متلَّ  اذع  حع ذ ا االب ااع يف  قعب حع وحاا  ول إ عاد جماو . أدواا  حي. طا ئ. بعيع   غراري ال عب  العئب" 
 لرحراري غ  ال ا ي. يف  االا التوا ؤك ىا يف رلة الغرري حم اك وأسبااا انمتقي.ك وحم واذاك وذيم  ا  

 االستنتاجال
ةةع  و ةةو    ةة   دواًن أساسةةياً  سعتَةة   ةةع طريةةق الفةة ك وحعةةعاا ال شةةخيص ا ساسةةي.ك  22ذةة ل اجملاو ةة.  بةةا    ةةع  زحةة. حو َّ

أشة ر  ويف  3ب ةا. نةع   10000وحواد ح ةعِّد  نعاو. ا حراري غ  ال ةا ي. ا ةلةر شةيو اً يف  ةاالا التةوا ؤك وي ة فيع حم ةا 
 ةا ي. يف ابص ةي  و ةعد الب ةعان ان رةر   حةع  ةاالا التةوا ؤ ابب ةابي.ك   ال  ة ي  بةنن إص ةي  ضون العملن احلا  لرحراري غ  ال

وصةع أسِ ةعَّا ذة ل اجملاو ة. خلعحة.  شرق ان وسط يمبغ" أن ينخ  زحام انباد   يف طرت جماو . طا ئة. نعاوة. ا حةراري غة  ال ةا ي. 
بيةةع أبة  يمبغةة" الممةةر يف  وسةيا بتةةاق  مفيةة  اجملاو ةة. ليشةا  ةةةئً حةةع أوضةةاع  اا الفئةاا ا ةلةةر ضةةعفاً يف الب ةعان ان ةةنور  بالمزا ةة

وميمةع أيرةاً اس مشةا  إحمابية. االسة فاد  حم ةا يف البيئةاا ان ة قر  حمخفرة. الةعخ  أو انمةاطق  التوا ؤ احلةاد  وا طةول أحةعاً 
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وحةةع ان ةة  أن يسراَ ةة   مةةع  حةةراري غةة  ال ةةا ي. باب مةةام الةةيت ي عةة   الو ةةول إلي ةةا  يةةك يفةةعمل  ةةوف  ا دويةة. الئزحةة. نعاوةة. ا 
وعيةةع حم ويةةاا اجملاو ةة. أن  مةةون حفيةةع  يف خم  ةةت ال ةةياصاا القستريةة. ل وبائيةةاا و ةةاالا التةةوا ؤك حةةا حرا ةةا  القةةوائ  العوائيةة. 

ل اجملاو ةة. يف اخلتةةط الوطميةة. ل  نذةةمل الوطميةة. وصةةع اا انةةوا د البشةةري. وانبةةادؤ ال وبي يةة. العئبيةة. يف الب ةةعان  وي عةةنيَّ إدحةةاج ذةة 
 حلاالا التوا ؤ ةةزن حع صع   المم  الفحي.     الفاودك وصع بعأا  ّع  ب عان يف القيام ب لة 

وجيمل إدحاج ذ ل اجملاو . يف او ود الوطمي. ا وسا بتاصاً الراحي. إا إدحاج حعاو. ا حراري غ  ال ا ي.     حنو أفر  يف 
لفحي. ا ولي. وحعاو. خم  ت انشاة  اليت  عرص  حعاو. ا حراري غ  ال ا ي.ك حا الرتةيز اخلاص      بط حم وا بسمس  الر اي. ا

اجملاو . حبزح. اخلعحاا الفحي. ا ساسي. ل ر اي. الفحي. ا ولي.  وذماك  اب. حعرتٌ  اا ل عزيز صع   القوا العاح . الفحي. 
وان يف ا وضاع ان  قر  أو يف  االا التوا ؤ  ويمبغ" إ اد  الممر يف وعيع ةاياا     حعاو. ا حراري غ  ال ا ي. س

العما ر الةاسْعَ ب. يف اجملاو . بعع بشرذا  ول حر  يف الب عان ان رر   حع  االا التوا ؤ  وي زم إبشان بمام لر ع  مفي  
اب. إا اس عراري صسعس اا الب عان     بشر اجملاو . بعناً حع اجملاو . و قييا ك ير بط ىلشراا ا حراري غ  ال ا ي.  وذماك  

 سع. ال خزيع  ي ال   ي  الفع " يف بقت. الر اي.  
 اإلجراءال المقترحة

 ل عول ا  ران وحمما. الفح. العاني.
  .الع و  إا و ني إدحاج ا حراري غ  ال ا ي. يف االس ةاباا ابب ابي 
 اةاو . اوعيع  يف ب عان خم ا   حع الب عان ان نور  حباالا التوا ؤ المشر ال ةريا انيعاين ل  
  الرتويج الس خعام اجملاو . بني انممااا اخل ي. ومجعياا ان ميِّني الفحيِّني ال يع يع اون االس ةاباا يف  االا

 التوا ؤ أو يشا ةوهنا يف  مفي ذا 
 أن مكافحة التبغ تنفيذاً كاماًل: أنقذوا األرواحتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بش

متلَّ   أذعا  االب ااع يفذ    يط الرون      ة  حشم . اس  ئك ال ب  يف إص ي  حمما. الفح. العاني. لشرق ان وسط 
العما ر الةاسوَ    حقا ب. حا ا صالي  ا خرا ل امما.؛ واصرتات إبرانااف ل  فعِّ  نشم . اس  ئك ال ب ؛ و   يط الرون    

 اا ل مةات يف حمافح. ال ب  
 االستنتاجال

ذماك  اب. حعرت  اا ل رتةيز     ال حعِّياا اليت  واب  ابص ي  يف سبي  حمافح. ا حراري غ  ال ا ي. ووقيق غاي. 
العرري الرون     س ط   وصع 2030حب ول  ام  %30أذعا  ال ماي. ان  عاح. ان ال . يف خفض اس  ئك ال ب  بم ب. 

احلالي. يف اس  ئك ال ب  وحععالا اب شا ل بني البالغني والشباب حقا ب. بنصالي  حمما. الفح. العاني. ا خرا  و ّةز  االااذاا
    ال عخئا الرئي ي. الئزح. جملاا. حم ةاا ال ب  اوعيع  واس  ئك المربي . )الشيش.(ك ووضا  شريعاا حئئا. أو 

و ّةزا  سال. ا فاصي. حمما. الفح. العاني. ابطا ي. بشنن حمافح. ال ب      امولي. اال فاصي.ك و    الفةو  بني   مقيح ا 
ال وصيا وال فعيق     برو وةول القران     االاا  غ  انشروع ىم ةاا ال ب   وأبرزا الرسال. أيراً ال تو اا ا خ   يف جمال 

ياا ان ال . يف اال فاصي. ابطا ي. وو عا ى وا  .  قعب الع   ابص يا" والوطين  وخئل انماصشااك  ّةز انال ون     ال حعِّ
 االا التوا ؤك وحم ةاا ال ب  اوعيع ك واالاا  غ  انشروعك وس ول. احلفول     ال ب  واس  ئة  بني الشباب  وأشا ا 

 ا  إص ياي َةنْي يف ذ ا الشنن  واخ    انعير العام االب ااع بع و  مجيا  العول ا  ران أيرًا إا ضرو   ا  ااد حباد   وخت.
الب عان إا ال وصيا وال فعيق     برو وةول القران     االاا  غ  انشروع ىم ةاا ال ب   ي ي   َّ دخول   يز المفار 

 سريعاً 
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 اإلجراءال المقترحة
 ل عول ا  ران

 .ل  وصيا وال فعيق     برو وةول القران     االاا  غ  انشروع ىم ةاا ال ب   الع و  لعا القياداا الوطمي 
   ابسراع بو    ا بشت. انعمي. ىمافح. ال ب ك وال ع" ل  و ُّ  إا ا فاق حا القتا اا ا خرا بشنن  مفي  ال عاب

 ا صوا وا شع  راح. يف جمال حمافح. ال ب  
 الساريةالترص د المتكامل لألمراض 

متلَّ   أذعا  االب ااع يف إطئع العول ا  ران     احلال. الراذم. لرت ُّع ا حراري ال ا ي. يف ب عان ابص ي ك ىا يف رلة 
ياا اليت  واب  ا الب عانك واس عراري ال قعُّم الةاسحَرز يف ذ ا اوابمل؛ والع و  إا أمهي. الرتّ ع ان ماح  لرحراري يف  ال حعِّ

ا  ال ماي. ان  عاح. وا حع الفح" العان" حع خئل وعيك بسمس   رّ ع ا حراري ال ا ي. و تويرذا واالس فاد  حع  قب. أذع
(؛ ووعيع اببراناا راا ا ولوي. DHIS2انمفاا ابلمرتوبي. ان ا .ك حل  برباحج انع وحاا الفحي.     ح  وا انماطق )

 ال ا ي.  ل مفي  بم  ح ماح . لرت ُّع ا حراري 
 االستنتاجال

سّ ط العرري الرون     أمهي. ا  ااد بَةْ ج ح ماح  لرت ُّع ا حراري ال ا ي. حع أب   وف  بياباا بو    أسرع وراا بود  
أ     وسيوّلع  وافر البياباا ا ةلر دص. د اًا أةرب ل ة ود الراحي. إا الوصاي. حع ا حراري ال ا ي. وحمافح  ا     حنو أةلر 

عالي.ك مما يعزِّز اوار القرا اا الةاسْ َمع  بالبيِّماا ل ي   اس ةاب. أسرع ل فاشياا وو ني   ع خم  ت الرباحج و قييا ا  ف
واس عرري العرري احلال. الراذم. لرت ُّع ا حراري ال ا ي.ك حا الرتةيز     ال حعياا اليت  واب  العول ا  ران أحام إبشان بم  

وعيع اال  ياباا  وةان ذماك  نييع صو  لوضا بَةْ ج ح ماح ك وطسِ مَل حع حمما. الفح. العاني.  قعب ح ماح . ل رت ُّع و 
ال وبي اا االسرتا يةي. بشنن  مفي  بم  الرت ُّع ان ماح .  وأبرزا انماصشاا أمهي. بمان القع اا اخلا . بالرتّ ع ان ماح      

انخ رباا الفحي.ك ود    ماي. انوا د البشري.ك واليت  شا  انزيع حع ال ع يمل يف  ح  وياا ح ععِّد ك ىا يشا   عزيز صع اا
جمال الوبائيااك و توير حمفاا الرت ُّع ابلمرتوبي.  وشعدا انماصش. أيراً     أمهي. الرتّ ع ان ماح   اوحًا يف  مفي  ال وائب 

اا يف الب عان ان نور  حباالا التوا ؤ والفرا ااك واليت صعَّح  في ا سيَّ  الفحي. العولي.ك و رّ ع ا حراري وابب ا  انبمرك وال
حمما. الفح. العاني. د اًا  قميًا ةب ًا ل ع يمل انوظفني و توير المم  ان ماح .  ةاا  ترق االب ااع ل و " بنمهي. الرت ُّع حع 

 ما.  ول الرت ُّع     مجيا ان  وياا  وشا ة  أب  و ني بود  ال قا ير وو ني  وصي  اك وضرو    قعب حئ ماا حم
الب عان انخ ا   أيرًا يف  رري ال قعُّم ال   أ رز   بشنن إدحاج  رّ ع ا حراري ال ا ي. والرتّ ع ابلمرتوين لرحراريك وط ب  

برباحج انع وحاا حم ا و إطئع مجيا العول ا  ران     حزيعف حع انع وحاا ل وصو      أفر  اناا ساا وانمفاا احلالي.ك 
الفحي.     ح  وا انماطق  و اوحاًك أيعا العول ا  ران احلاب. إا  قعب ال وبي اا االسرتا يةي. بشنن الرتّ ع ان ماح  

عَّد ل  أذعا  وغاياا واضح. وإبراناا  شغي  حعيا ي. ل  مفي      يف ابص ي ك ىا يف رلة وضا إطا  وس
 اإلجراءال المقترحة

  عول ا  رانل
  .إبشان بم  ح ماح . لرتّ ع ا حراري ال ا ي 
   توير مجيا بم  الرت ُّع لرحراري ال ا ي. ووعيل ا     مجيا ان  وياا باس خعام انمفاا ابلمرتوبي. ان ا .ك حل 

 برباحج انع وحاا الفحي.     ح  وا انماطق  
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 نمما. الفح. العاني.
 يف الب عان اليت أبرا حلخرًا  قيياًا خا بيًا حشرتةاًك ال سيَّاا اح . لرت ُّع ا حراري ال ا ي. الع و  إا إبشان بم  ح م

  ك و وف  اب شاداا الئزح. يف ذ ا اوابمل يك ميمع أن يشّم  رلة بزناً ذاحاً حع خت. حا بعع ال قيي 

 

 




