
 
 
 

 63/1 ش م/ل إ لشـرق المتوسط اللجنة اإلقليمية
  الثالثة والستونالدورة 
  2016األول/أكتوبر  تشرين 6-3 ،مصر ،القاهرة

 المشروح المبدئي جدول األعمال

 لشرق المتوسط اإلقليميةجنة والستين لل   الثالثةللدورة 
 

 (63/2من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ 2)البند  2019-2018رحة قت  الميزانية البرمجية الم   .1

عت امليزانية ((، وض  9)66)املقرر اإلجرائي ج ص ع 2013من املديرة العامة يف  متشيًا مع طلب مجعية الصحة العاملية
حة الربجمية عدا قطاع حاالت الطوارئ( باالستعانة بعملية ختطيط رصينة من القاعدة إىل فيما ) 2019-2018 الـُمقَتر
ت أداة إلكَتونية د  ع  وقد أُ . واقعي تقدير تكاليف احلصائل بشكلاقَتحت األولويات و  هذه العملية حددت ، وقدالقمة

ط الناجتة عن هذه العملية ضت اخلطعر  على شبكة اإلنَتنت لدعم عملية التخطيط على نطاق املنظمة بأسرها، كما استُ 
وجرى استثناء عمل املنظمة يف إدارة حاالت الطوارئ الصحية من عملية التحديد . على الصعيدين اإلقليمي والعاملي

األويل لألولويات من القاعدة إىل القمة، إذ تعكف املنظمة يف الوقت احلايل على حتديد األولويات اخلاصة بربنامج 
ض على اللجنة اإلقليمية مسودة عرر وسوف تُ . ج تنازيل منفصل من القمة إىل القاعدةل اتباع نه الطوارئ اجلديد من خال

باإلضافة إىل تقسيم  ،طرياً وإقليمياً وعاملياً عة قُ جم  مُ ـزات النجر مُ ـجات والخرر مُ ـاألولويات والاليت جتسِّد وثيقة امليزانية الربجمية 
 ح لربنامج الطوارئ اجلديد قَتر مُ ـوسوف تتضمن مسودة الوثيقة اإلطار ال. امليزانية حسب املكتب الرئيسي والبلد

وإعالم األمانة مبا  ،واللجنة اإلقليمية مدعوة إىل استعراض مسودة امليزانية الربجمية ومناقشتها. صات امليزانية اإلضافيةص  ومُ 
يستعرضها اجمللس التنفيذي اليت من الـُمقرر أن الربجمية  حة للميزانيةنق  مُ ـى يف املسودة الراعر من اعتبارات سوف تُ اللجنة تراه 

 .2017كانون الثاين/يناير   دورته اليت ستنعقد يف يف

من جدول األعمال،  3، بما في ذلك التقارير المرحلية )البند 2015التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لسنة  .2
 (63/3الوثيقة ش م/ل إ

وينصب تركيز التقرير السنوي على األعمال . 2016عام مطلع و  2015التقرير السنوي للمدير اإلقليمي عام غطي ي
؛ 2012هتا اللجنة اإلقليمية يف عام ذهتا منظمة الصحة العاملية فيما يتصل باألولويات االسَتاتيجية اليت أقر  اليت نف  رئيسية ال

من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة، وصحة األمهات واألطفال،  م الصحيةظُ ي: تعزيز النُ ذه األولويات هوه
ب حلاالت الطوارئ واالستجابة هلا، فضاًل عن ما األمن الصحي، والتأه  واألمراض غري السارية، واألمراض السارية ال سي  

تقارير مرحلية  مية،، يف شكل وثائق إعالضمن هذا البند من جدول األعمالسوف تُقد م و . إدارة املنظمة وإصالحها
 :توضيحات عن املواضيع التاليةتعر ض 

  (1 /وثيقة إعالمية63)ب( من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ 3استئصال شلل األطفال )البند 
 ج( من جدول  3ك النزفية )البند ك ومحى الضنر ة واليت تعاود الظهور مبا يف ذلك محى الضنر ستجد  مُ ـاألمراض ال(

 (2 /وثيقة إعالمية63األعمال، الوثيقة ش م/ل إ
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  وثيقة 63)د( من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ 3الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها )البند/
 (3 إعالمية

 ( من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ 3( )البند 2005تنفيذ اللوائح الصحية الدولية )(4 مية/وثيقة إعال63)ه 
  و( من جدول األعمال، الوثيقة ش  3التغطية الصحية الشاملة وإعداد حزمة من اخلدمات الصحية األساسية )البند(

 (5 /وثيقة إعالمية63م/ل إ

)أ( من  4)البند  ز من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملةحر  م الم  التقد  توسيع نطاق ممارسة طب األسرة:  .3
 (1/مناقشة تقنية. 63جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ

دت ق  ويف دورهتا الستني اليت عُ . أساسيًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة عداً ل توفري اخلدمات الصحية املتكاملة بُ شكِّ يُ 
الدول األعضاء  ــــ بشأن التغطية الصحية الشاملة 2-/ق60يف قرارها ش م/ل إــــ ت اللجنة اإلقليمية ، حث  2013يف 

ر التجربة أن ظه  وتُ . واملنظمة على توسيع نطاق اخلدمات الصحية املتكاملة اليت ترتكز على الرعاية الصحية األولية
كن ومي. ج ممارسة طب األسرةم يف أفضل صورة من خالل نه قد  خدمات الرعاية الصحية األولية املتكاملة ميكن أن تُ 

يعاونه مها طبيب متخصص يف جمال طب األسرة قدِّ يُ اليت صحية الرعاية التعريف ممارسة طب األسرة على أنا خدمات 
ُموج هة إىل ترتكز على التعاون و وُمنس قة خدمات شاملة ومستمرة هذه اخلدمات بأنا تميز وتريق متعدد التخصصات، ف

ض هذه الورقة حتلياًل لوضع ممارسة طب األسرة يف اإلقليم استناداً وتعر  ت. تلبية احتياجات األشخاص واأُلسر واجملتمعا
إىل تقييم أجرته منظمة الصحة العاملية. وفيما عدا بعض االستثناءات القليلة، فإن بلدان اإلقليم بصفة عامة حتتل مرتبة 

يات اليت  الورقة التحدِّ بنيِّ وتُ . ألسرةمتدنية فيما يتعلق بتطور ممارسة طب األسرة يف ظل النقص احلاد يف عدد أطباء ا
ب على النقص لتغل  الرامية إىل اح االسَتاتيجيات االنتقالية والطويلة األمد تعَتض توسيع نطاق ممارسة طب األسرة، وتوضِّ 

 ح إطار عمل للنهوض مبمارسة طب األسرة من أجل حتقيق التغطية الصحية قَتر ويُ . يف عدد أطباء األسرة يف اإلقليم
 .مه املنظمة يف هذا الشأنقدِّ والدعم الذي تُ  ، اإلجراءات اليت ترى الدول األعضاء اختاذهابنيِّ الشاملة يف اإلقليم يُ 

 (63/4)أ( من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ 5)البند  الـم ساِعدة تالتكنولوجيافـ ر ص الوصول إلى  تحسين .4

اليت ثة حدر ستر مُ ـدة الساع  مُ ـفرعية من التكنولوجيا الصحية، إىل املنتجات الدة، وهي جمموعة ساع  مُ ـتشري التكنولوجيا ال
التكنولوجيا دون ومن . احلفاظ على أداء األفراد لوظائفهم واستقالليتهم ومن مث تعزيز عافيتهمإىل يف األساس هتدف 

وع يف براثن الفقر، األمر الذي يزيد عبء فإن األفراد احملتاجني غالبًا ما يعانون من اإلقصاء والعزلة والوق ،دةساع  مُ ـال
دة إىل اخنفاض تكاليف الرعاية الصحية ساع  مُ ـي حتسني إتاحة التكنولوجيا الومن املمكن أن يؤدِّ . املراضة واإلعاقة

اخلطط ن األفراد الذين يواجهون صعوبات يف األداء من االخنراط يف العمل واإلسهام يف كِّ ميُ وتكاليف الرفاه االجتماعي، و 
ــــ يف ز وج  دة يف السياق اإلقليمي الراهن، كما تُ ساع  مُ ـوتستعرض هذه الورقة التكنولوجيا ال .االقتصادية والتنموية الوطنية

مًا يف حتسني فرص احلصول على التكنولوجيا دُ ضي قُ يات الراهنة والفرص الساحنة للمُ التحدِّ ــــ نات املتاحة البيِّ ضوء 
م، مع التأكيد على د أيضًا األولويات واخليارات املقَتنة هبا من أجل تسريع وترية التقد  كما حتدِّ . ليمدة يف اإلقساع  مُ ـال

 .األدوار واملسؤوليات اليت تضطلع هبا الدول األعضاء ومنظمة الصحة العاملية لتحقيق هذا اهلدف املشَتك

)ب( من جدول األعمال،  5دم )البند لتعزيز المختبرات الصحية وخدمات نقل ال ناإلطاران االستراتيجيا .5
 (63/6، ش م/ل إ63/5الوثيقتان ش م/ل إ

حتقيق وهي مكونات الزمة من أجل م الصحية، ظُ املختربات الصحية وخدمات نقل الدم جزء أساسي من مجيع النُ 
املختربات الصحية طرد صوب تعزيز مُ ـم الوعلى الرغم من التقد  . ل يف حتسني الصحةتمثِّ مُ ـالو اهلدف املنشود منها 

رات املختربات لدعم برامج بعينها تستهدف أمراض دُ يات كبرية يف قُ وخدمات نقل الدم يف اإلقليم، ال تزال هناك حتدِّ 
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وقد أعدت املنظمة وثيقتني اسَتاتيجيتني . ل احلصول عليهابُ حمددة، ويف توفري إمدادات كافية من الدم ومنتجاته وتيسري سُ 
. عة مع الدول األعضاء والشركاء واخلرباء العاملني يف هذا اجملالوس  يات من خالل عملية تشاورية مُ ملواجهة هذه التحدِّ 

( إىل تقدمي التوجيه واإلرشاد فيما 2020-2016ويهدف إطار العمل االسَتاتيجي لتعزيز خدمات املختربات الصحية )
دف هتكما . اخلدمات السريرية وخدمات الصحة العموميةم املختربات الصحية الوطنية من أجل حتسني ظُ يتصل بتعزيز نُ 

م الدم الوطنية ظُ ( إىل توجيه البلدان يف إعداد نُ 2020-2016االسَتاتيجية وإطار العمل اإلقليميان ملأمونية الدم وتوافره )
 .مبا يضمن اإلمداد بالدم ومكوناته املأمونة والفعالة لتلبية االحتياجات الوطنية هاوتعزيز 

ارات والمقررات اإلجرائية ذات األهمية لإلقليم التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في دورتها التاسعة القر   .6
)أ(  6والمجلس التنفيذي في دورتـ ْيه الثامنة والثالثين بعد المئة، والتاسعة والثالثين بعد المئة )البند  ،والستين 

 (63/7من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ

صلة هلا  ، واليت2016ط الورقة الضوء على القرارات واملقررات اإلجرائية اليت اعتمدهتا مجعية الصحة العاملية يف عام سلِّ تُ 
روابط مباشرة مع الكثري من األنشطة ذات األولوية يف و  على اإلقليممباشرة وتبعات  ،شرق املتوسط مباشرة بإقليم

ذات  احملددة خلطوات واإلجراءات اليت يتواصل اختاذها تنفيذًا للقراراتاص خِّ لوباإلضافة إىل ذلك، فإن الورقة تُ . اإلقليم
 .طريةالصلة بتلبية االحتياجات اإلقليمية والقُ 

استعراض مسو دة جدول األعمال المؤق ت للدورة األربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة  .7
 (1الملحق  -7/ 63)ب( من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ 6)البند  العالمية

اليت سوف تستعرض اللجنة اإلقليمية مسودة جدول األعمال املبدئي للمجلس التنفيذي يف دورته األربعني بعد املئة )
 (.2017كانون الثاين/يناير سُتعقرد يف  

 (8/ 63)ج( من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ 6إصالح الحوكمة )البند  .8

، أصدر اجمللس التنفيذي ومجعية الصحة العاملية سلسلة من التوصيات الرامية إىل تعزيز إجراءات األجهزة 2011منذ عام 
رت اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف وقد قر  . فيما بينها على نطاق املنظمة ككلواءمة الرئاسية وعملياهتا وزيادة امل

وتقَت ح  (.3من مواد النظام الداخلي للجنة اإلقليمية )املقرر اإلجرائي  تنقيح عدد   2012عام دورهتا التاسعة واخلمسني 
( إدخال عدد من التعديالت اإلضافية على النظام الداخلي للجنة اإلقليمية لشرق املتوسط بشأن ما يلي 1هذه الورقة: 

السلوك فيما يتعلق بتسمية املدير اإلقليمي، )ب( )أ( تسمية املدير اإلقليمي لشرق املتوسط، واستحداث مدونة لقواعد 
انتخاب رئيس اللجنة اإلقليمية ونائيب الرئيس ومقرر اللجنة مبا يضمن تكافؤ الفرص املتاحة أمام البلدان لرئاسة اللجنة 

جلنة فرعية معنية  ( إنشاء2من النظام الداخلي؛  10وإلغاء ممارسة تعيني رئيس للمناقشات التقنية عماًل باملادة  ،اإلقليمية
( عملية ترشيح أعضاء من اإلقليم يف 3أعضاؤها بالتناوب؛  ارتر د اختصاصاهتا، ويُ د  بالربامج تنبثق عن اللجنة اإلقليمية حتُ 

 .اجمللس التنفيذي ومجعية الصحة العاملية

 (1/و ع.63من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ 7المدير اإلقليمي )البند  تسمية .9

من النظام الداخلي للجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، سوف تنظر اللجنة اإلقليمية  51باملادة  عمالً 
 يف اجتماع مغلق يف ترشيح املدير اإلقليمي.
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)أ( من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل  9)البند  جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة ومنحتها الدراسية .10
 (7/وثيقة إعالمية 63إ

لبنان( لنيل جائزة مؤسسة من ار )وافق اجمللس التنفيذي يف دورته الثامنة والثالثني بعد املئة على ترشيح الدكتور وليد عم  
الدورة الثالثة والستني للجنة  أثناءار ح اجلائزة إىل الدكتور عم  نر وعليه، سوف متُ . 2016الدكتور علي توفيق شوشة للعام 

 .اإلقليمية

)البند  جائزة دولة الكويت لمكافحة السرطان واألمراض القلبية الوعائية والسك ري في إقليم شرق المتوسط  .11
 (8 /وثيقة إعالمية63)ب( من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ 9

ح جائزة دولة الكويت ملكافحة نر الصادر عن الدورة الثانية والستني للجنة اإلقليمية، سوف متُ  3عماًل باملقرر اإلجرائي 
نزال سارافزاديغان )مجهورية إيران  ةالسرطان واألمراض القلبية الوعائية والسكري يف إقليم شرق املتوسط إىل الدكتور 

 .اإلقليميةجنة اإلسالمية( يف حفل افتتا ح الدورة الثالثة والستني لل  

 (9 /وثيقة إعالمية63)ج( من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ 9)البند  بحوث متالزمة داونجائزة  .12

حجب جائزة البحوث يف  ،2015دت يف تشرين األول/أكتوبر ق  اليت عُ  ،رت اللجنة اإلقليمية يف دورهتا الثانية والستنيقر  
، النظام األساسي للجنة مؤسسة جائزة حبوث متالزمة داون من  اخلامسةووفقًا للمادة . 2015جمال متالزمة داون لعام 

جلنة بتوصية  عمالً  ُروجعتمع تطبيق معايري االختيار اليت  2017مُتنح اجلائزة مرة كل سنتني. وسُتطلب الَتشيحات يف 
 .2015املؤسسة يف 


