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 املُلحق الثالث - االجتماعات التي ُعقدت في إقليم شرق
املتوسط، 2015

عنوان االجتماع، املوقع والتاريخ
االجتماعات التنظيمية واالستشارية

املشاَوَرة األوىل لّلجنة االستشارية اإلقليمية لألمراض غري السارية، وقانون الصحة العمومية، القاهرة، مرص، 
11 - 12 شباط/فرباير 2015

االجتامع التاسع والعرشون لّلجنة اإلقليمية لرشق املتوسط املعنيَّة باإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال، 
مسقط، ُعامن، 19 - 21 نيسان/أبريل 2015

االجتامع األول لّلجنة التوجيهية اإلقليمية وفرقة العمل املعنية بمقاومة مضادات امليكروبات، القاهرة، مرص، 
26 - 28 نيسان/أبريل 2015

االجتامع احلادي والعرشون للفريق العامل اإلقليمي لرشق املتوسط املعني بالتحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع،
جيبويت، جيبويت، 27 - 29 نيسان/أبريل 2015.

االجتامع اخلامس للجنة الضوء األخرض اإلقليمية لرشق املتوسط، القاهرة، مرص، 25 - 26 أيار/مايو 2015
اجتامع الفريق االستشاري التقني املعني باستئصال شلل األطفال يف أفغانستان، إسالم آباد، باكستان، 1 - 2 حزيران/يونيو 2015

اجتامع الفريق االستشاري التقني املعني باسئصال شلل األطفال يف باكستان، إسالم آباد، باكستان، 4 - 5 حزيران/يونيو 2015
اجتامع اللجنة االستشارية لرشق املتوسط املعنية بالبحوث الصحية، القاهرة، مرص، 6 - 7 متوز/يوليو 2015

اجتامع جلنة رشق املتوسط الستعراض أخالقيات البحوث، القاهرة، مرص، 6 - 7 أيلول/سبتمرب 2015
االجتامع الثالث للجنة املجموعة االستشارية التقنية للمدير اإلقليمي، القاهرة، مرص، 10 - 11 أيلول/سبتمرب 2015

الدورة الثانية والستون لّلجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط، الكويت، 5 - 8 ترشين األول/أكتوبر 2015
املشاورات

االجتامع اإلقليمي الثالث لألطراف املعنية، الستعراض تنفيذ اللوائح الصحية الدولية )2005( مع الرتكيز بوجه خاص عىل اإليبوال، 
القاهرة، مرص، 11 - 13 كانون الثاين/يناير 2015، تونس العاصمة، تونس، 5-4 شباط/فرباير 2015

مراجعة االستجابة لفاشية شلل األطفال يف الرشق املتوسط، لبنان، بريوت، 26 - 27 كانون الثاين/يناير 2015
حلقة عمل استشارية حول تقديرات األمم املتحدة لوفيات األطفال واألمهات، تونس العاصمة، تونس، 9 - 11 شباط/فرباير 2015

االجتامع االستشاري بشأن التخطيط االسرتاتيجي للقضاء عىل السل، القاهرة، مرص، 10 - 12شباط/فرباير 2015
مشاَوَرة تقنية بشأن استئصال شلل األطفال يف باكستان، إسالم آباد، باكستان، 14 - 15 شباط/فرباير 2015

اجتامع لفريق اخلرباء بشأن التعليم الطبي، القاهرة، مرص، 9 آذار/مارس 2015
مشاَوَرات الستكامل اإلطار االسرتاتيجي لإلدارة اإلقليمية املتكاملة للنواقل، القاهرة، مرص 11 - 12 آذار/مارس 2015

مشاَوَرة للخرباء بشأن توسيع التغطية الصحية الشاملة للقطاع غري الرسمي واجلامعات الضعيفة يف إقليم رشق املتوسط، 
الرباط، املغرب، 15 - 16 مارس 2015

االجتامع الثاين لفرقة العمل املعنية بالصحة اإللكرتونية، القاهرة، مرص، 19 - 20 آذار/مارس 2015
مشاَوَرة تقنية حول احلّد من امللح والدهون يف إقليم رشق املتوسط، تونس العاصمة، تونس، 30 - 31 آذار/مارس 2015

ن، األردن،   اجتامع الفريق العامل غري الرسمي املعني بتعزيز الرعاية السابقة للحمل يف إقليم رشق املتوسط، عامَّ
5 - 7 نيسان/أبريل 2015
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التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2015

مشاَوَرة للخرباء حول إعداد اسرتاتيجية إقليمية للمستشفيات وبناء ُقُدرات مديرهيا، مقّر املكتب اإلقليمي،
القاهرة، مرص، 6 - 7 نيسان/أبريل 2015.

مشاَوَرة إقليمية بشأن احلّد من اإلجحاف الصحي يف إقليم رشق املتوسط من خالل اإلجراءات اخلاصة باملحّددات االجتامعية للصحة، 
طهران، مجهورية إيران اإلسالمية، 21 - 23 نيسان/أبريل 2015

ي للعنف بني األفراد  دة خطة العمل العاملية لتعزيز دور النظام الصحي يف التصدِّ مشاَوَرة منظمة الصحة العاملية الستعراض ُمسوَّ
)وخصوصًا ضد النساء والفتيات وضد األطفال(، القاهرة، مرص، 27 - 28 نيسان/أبريل 2015

املشاَوَرة اإلقليمية بشأن األمراض غري السارية والصحة العمومية، القاهرة، مرص، 2 - 4 أيار/مايو 2015
االجتامع العلمي الدويل بشأن متالزمة الرشق األوسط التنفسية لفريوس كورونا، القاهرة، مرص، 5 - 6 أيار/مايو 2015

مشاَوَرة للخرباء بشأن حتسني مستوى الرعاية الصحية األولية من خالل تنفيذ مؤرشات اجلودة ومعايريها، القاهرة، مرص، 11 - 12 أيار/
مايو 2015

ن، األردن، 20 - 21 أيار/مايو 2015 االجتامع األخري ملرفق البيئة العاملي، عامَّ
ع ملجلس حترير املجلة الصحية لرشق املتوسط، القاهرة، مرص، 6 - 7 حزيران/يونيو 2015 اجتامع موسَّ

املشاَوَرة اإلقليمية بشأن الوقاية من فرط الوزن والسمنة يف مرحلة الطفولة ومكافحتهام يف إقليم رشق املتوسط، 
القاهرة، مرص، 2 - 3 متوز/يوليو 2015

ن، األردن، 26 - 27 متوز/يوليو 2015 املشاَوَرة التقنية بشأن ختفيض مدخول السكر يف إقليم رشق املتوسط، عامَّ
املشاَوَرة املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية وجامعة الدول العربية املشاَوَرة اإلقليمية لتعزيز دور منظامت املجتمع املدين يف جمال الصحة 

وجدول أعامل التنمية املستدامة يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 23 - 24 آب/أغسطس 2015
جلسة الستثارة األفكار بشأن مبادرة »ما هو املطلوب اآلن يف مكافحة التبغ«، القاهرة، مرص، 7 - 8 أيلول/سبتمرب 2015

ب جلميع خماطر الطوارئ يف إقليم رشق املتوسط: تطبيق الدروس املستفادة من خطة العمل التشغيلية، القاهرة،  املشاَوَرة التقنية بشأن التأهُّ
مرص، 8 - 10 أيلول/سبتمرب 2015

ي للتسويق دون قيود لألغذية واملرشوبات غري الصحية لألطفال يف إقليم رشق املتوسط،  املنتدى املفتوح حول التصدِّ
ن، األردن، 13 - 14 أيلول/سبتمرب 2015 عامَّ

ن، األردن، 14 - 17 أيلول/سبتمرب 2015 اجتامع لفريق اخلرباء حول إدارة املياه وتأمني االحتياجات املائية حلامية الصحة، عامَّ
ن، األردن،  مشاَوَرة للخرباء بشأن تسويق األغذية واملرشوبات غري الكحولية لألطفال يف إقليم رشق املتوسط، عامَّ

18 - 19 أيلول/سبتمرب 2015

االجتامع الرابع عرش للربنامج اإلقليمي لفريق االستعراض املعني بالقضاء عىل داء اخليطيات الليمفاوية والربامج األخرى للعالج 
الكيميائي الوقائي، القاهرة، مرص، 12 - 14 ترشين األول/أكتوبر 2015

قني الوطنيني املعنيني بتنفيذ االحتواء لفريوس شلل األطفال، بريوت، لبنان، 13 - 14 ترشين األول/أكتوبر 2015 اجتامع املتابعة للمنسِّ
اجتامع إلنشاء شبكة إقليمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها، الدار البيضاء، املغرب، 19 - 21 ترشين األول/أكتوبر 2015

ي لفاشية شلل األطفال يف إقليم رشق املتوسط، بريوت، لبنان، 22 - 23 ترشين األول/ اجتامع الستعراض املرحلة الثالثة من التصدِّ
أكتوبر 2015

ن، األردن، 2 - 5 ترشين  االجتامع األول للخرباء يف أفريقيا والرشق األوسط وحلقة العمل بشأن اآلثار الصحية للغبار املنقول باهلواء، عامَّ
الثاين/نوفمرب 2015

املُلحق الثالث - االجتماعات التي ُعقدت في إقليم شرق املتوسط، 2015 )تابع(
عنوان االجتماع، املوقع والتاريخ

املشاورات
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ن، األردن، 17 - 19 ترشين  ي هلا يف إقليم رشق املتوسط، عامَّ ب للكولريا والتصدِّ االجتامع االستشاري بشأن النهج االسرتاتيجي للتأهُّ
الثاين/نوفمرب 2015

مشاَوَرة للخرباء بشأن إعداد الدالئل اإلرشادية الـُمْسنَدة بالبّينات ومواءمتها إلقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 18 - 19 ترشين 
الثاين/نوفمرب 2015

اجتامع فريق اخلرباء حول تنظيم املمرضني والقابالت والفنيِّني الصحيِّني املساعدين، القاهرة، مرص، 8 - 10 كانون األول/ديسمرب 2015
مشاَوَرة بشأن حتديث املعايري واإلطار التنفيذي من أجل تعزيز الصحة يف املدارس يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 19 - 20 كانون 

األول/ديسمرب 2015
االجتماعات املشتركة بني البلدان

ن، األردن، 26 - 28 كانون الثاين/يناير 2015 االجتامع البلداين السابع عرش ملديري خمتربات شلل األطفال يف إقليم رشق املتوسط، عامَّ
االجتامع املشرتك بني البلدان ملديري خمتربات الصحة العمومية يف إقليم رشق املتوسط، تونس العاصمة، تونس، 24 - 27 شباط/فرباير 

2015

االجتامع املعني بتعزيز الرعاية السابقة للحمل يف إقليم رشق املتوسط، مسقط، ُعامن، 25 - 27 آذار/مارس 2015
ي لألسباب الرئيسية لوفيات األمهات والولدان واألطفال،  اجتامع املديرين الوطنيني املعنيِّني بصحة األمهات والولدان واألطفال: التصدِّ

ن، األردن، 29 آذار/مارس - 2 نيسان/أبريل 2015 عامَّ
االجتامع اإلقليمي لسالمة األغذية، عاّمن، األردن، 5 - 7 نيسان/أبريل 2015

االجتامع البلداين حول تقوية استجابة الصحة العمومية لتعاطي مواد اإلدمان يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 14 - 16 نيسان/
أبريل 2015

االجتامع السنوي الثالث لتوسيع نطاق تنفيذ اإلعالن السيايس لألمم املتحدة بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها، القاهرة، 
مرص، 27 - 29 نيسان/أبريل 2015 وبريوت، لبنان، 27 - 28 حزيران/يونيو 2015

االجتامع الثالث للمراكز املتعاونة مع منظمة الصحة العاملية يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 29 - 30 نيسان/أبريل 2015
قني الوطنيني املعنيني باحتواء فريوس شلل األطفال بناء عىل خطة العمل العاملية ملنظمة الصحة العاملية للحّد من فريوس  اجتامع للمنسِّ

شلل األطفال املرتبط باملرافق، تونس العاصمة، تونس، 12 - 13 مايو 2015
ن، األردن، 24 أيار/مايو 2015 املنتدى اإلقليمي حول التمريض: مستقبل التمريض والقبالة يف إقليم رشق املتوسط، عامَّ

ن، األردن، 7 - 9 حزيران/يونيو 2015 االجتامع املشرتك بني البلدان حول التغذية، عامَّ
 االجتامع اإلقليمي حول بلوغ الغاية العاملية املتمثلة يف خفض تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2025، تونس العاصمة، تونس،

8 - 9 حزيران/يونيو 2015
قني الوطنيني لربامج التهاب الكبد، القاهرة، 8 - 10 حزيران/يونيو 2015 االجتامع األول للمنسِّ

اجتامع حول البدائل املستدامة ملبيد ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثالثي كلورو اإليثان )دي دي يت( وتقوية الُقُدرات الوطنية ملكافحة النواقل يف 
إقليم رشق املتوسط، طهران، مجهورية إيران اإلسالمية، 9 - 11 حزيران/يونيو 2015

االجتامع اإلقليمي بشأن سالمة املرىض وجودة الرعاية الصحية يف إقليم رشق املتوسط: من التقييم إىل التحسني، تونس العاصمة، تونس، 
14 - 16 حزيران/يونيو 2015

اجتامع للجمعيات واملؤسسات الوطنية املعنية بالصحة العمومية يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 29 - 30 حزيران/يونيو 2015

املُلحق الثالث - االجتماعات التي ُعقدت في إقليم شرق املتوسط، 2015 )تابع(
عنوان االجتماع، املوقع والتاريخ

املشاورات
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التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2015

ن، األردن،  االجتامع املشرتك بني البلدان حول برنامج احلَوَكَمة الرشيدة لألدوية لبلدان املرحلة األوىل يف إقليم رشق املتوسط، عامَّ
16 - 19 آب/أغسطس 2015

االجتامع اإلقليمي بشأن تعزيز الرشاكة مع منظامت املجتمع املدين من أجل الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها، القاهرة، مرص، 
1 - 2 أيلول/سبتمرب 2015

ضة للمخاطر يف إقليم رشق  االجتامع اإلقليمي حول توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة لتشمل القطاع غري الرسمي، والفئات املعرَّ
املتوسط، القاهرة، مرص، 1 - 3 أيلول/سبتمرب 2015

االجتامع السادس عرش ملديري الربامج الوطنية ملكافحة السل يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 6 - 8 أيلول/سبتمرب 2015
د اآلثار الدوائية الضارة يف إقليم رشق املتوسط، الرباط، املغرب، 7 - 10 أيلول/سبتمرب 2015 االجتامع اإلقليمي بشأن ترصُّ

ن، األردن، 14 - 16 أيلول/ د عدوى اجلهاز التنفيس احلادة، عامَّ االجتامع الثالث املشرتك بني البلدان بشأن شبكة رشق املتوسط لرتصُّ
سبتمرب 2015

قمة »عني عىل األرض« لعام 2015، أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة، 6 - 8 ترشين األول/أكتوبر 2015
ن، األردن، 18 - 20 ترشين األول/أكتوبر 2015 االجتامع الرابع املشرتك بني البلدان للعاملني يف مكافحة شلل األطفال، عامَّ

 االجتامع املشرتك بني البلدان السنوي حول تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، القاهرة، مرص،
26 - 28 ترشين األول/أكتوبر 2015

االجتامع الثالث والعرشين املشرتك بني البلدان ملديري الربامج الوطنية لإليدز، بريوت، لبنان، 27 - 29 ترشين األول/أكتوبر 2015
ن، األردن،  االجتامع احلادي عرش املشرتك بني البلدان ملديري الربامج الوطنية ملكافحة املالريا ببلدان إقليم رشق املتوسط، عامَّ

22 - 24 ترشين الثاين/نوفمرب 2015

 االجتامع املشرتك بني البلدان بشأن حتليل مياه الرشب واإلصحاح والنظافة وتقييمهم يف إقليم رشق املتوسط، عامن، األردن،
24 - 26 ترشين الثاين/نوفمرب 2015

االجتامع السابع املشرتك بني البلدان ملديري الربامج الوطنية ملكافحة املالريا ببلدان شبكة القرن األفريقي لَرْصد املعاجلة بمضادات املالريا 
ن، األردن، 25 - 26 ترشين الثاين/نوفمرب 2015 وشبكة املالريا يف باكستان ومجهورية إيران   اإلسالمية وأفغانستان، عامَّ

ع للتمنيع، واالجتامع السادس عرش املشرتك بني البلدان بخصوص  االجتامع التاسع املشرتك بني البلدان للمديرين الوطنيِّني للربنامج املوسَّ
ن، األردن، 29 ترشين الثاين/نوفمرب - 3 كانون األول/ديسمرب 2015. مكافحة احلصبة واحلصبة األملانية والقضاء عليهام، عامَّ

اجتامع بشأن الوقاية من محى القرم-الكونغو النزفية ومكافحتها يف إقليم رشق املتوسط، مسقط، ُعامن، 7 - 9 كانون األول/ديسمرب 2015
االجتامع اإلقليمي بشأن اعتامد املبادئ واملامرسات اخلاصة بالرعاية الصحية، القاهرة، مرص، 13 - 15 كانون األول/ديسمرب 2015

حلقات العمل والدورات التدريبية 
حلقة عمل حول بناء القدرات اإلقليمية يف جمال َرْصد اإلجحاف الصحي يف البيانات الصحية الوطنية، القاهرة، مرص، 22 - 25 شباط/

فرباير عام 2015
الندوة الرابعة حول الدبلوماسية الصحية، القاهرة، مرص، 2 - 4 أيار/مايو 2015

حلقة العمل اإلقليمية املعنيَّة بالرشاء االسرتاتيجي من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة: ُسُبل تنفيذ ُطُرق مبتكرة لدفع مستحقات 
مي اخلدمة، القاهرة، مرص، 10 - 12 حزيران/يونيو 2015 ُمقدِّ

حلقة العمل التدريبية حول اإلدارة اآلمنة لنفايات الرعاية الصحية ومن ضمنها النفايات الـُمعدية والشديدة العدوى الناجتة عن املرافق 
ن، األردن، 27 - 29 متوز/يوليو 2015 الصحية، عامَّ

املُلحق الثالث - االجتماعات التي ُعقدت في إقليم شرق املتوسط، 2015 )تابع(
عنوان االجتماع، املوقع والتاريخ

االجتماعات املشتركة بني البلدان



75حاثلا قحلُملا

 حلقة عمل لبناء قدرات حول دور القطاع اخلاص يف الـُميض نحو التغطية الصحية الشاملة يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص،
9 - 12 آب/أغسطس 2015

حلقة عمل بشأن الدالئل اإلرشادية السرتاتيجيات التعاون الُقطري اجلديدة، القاهرة، مرص، 30 آب/أغسطس - 1 أيلول/سبتمرب 
2015

ن، األردن، 23 - 25 أيلول/سبتمرب 2015 حلقة عمل بشأن وسائل اإلعالم ومحالت التسويق للنشاط البدين، عامَّ
حلقة التدريب واالعتامد املشرتك بني البلدان بشأن مجع العينات املختربية لفريوس اإلنفلونزا وسائر الفريوسات التنفسية الـُمسبِّبة 

للجوائح وطرق نقلها وشحنها وفقًا ألنظمة احتاد النقل اجلوي الدويل، القاهرة، مرص، 12 - 14 ترشين األول/أكتوبر 2015
ن، األردن، 25 - 27 ترشين األول/أكتوبر 2015 حلقة العمل املشرتكة بني البلدان بشأن التقييم الذايت للسلطة التنظيمية الوطنية، عامَّ

الدورة التدريبية يف موقع العمل بشأن ممارسة صحة األرسة لكبار املدربني اإلقليميني، الريموك، الكويت، 15 - 18 ترشين الثاين/نوفمرب 
2015

اجلولة الثانية من برنامج القيادة الصحية، مسقط، 15 - 17 ترشين الثاين/نوفمرب 2015
دورة تدريبية حول إدارة الربامج الرامية إىل حتسني صحة األطفال، القاهرة، مرص، 22 - 26 ترشين الثاين/نوفمرب 2015

حلقة عمل لتنمية القدرات ملديري املستشفيات يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 28 ترشين الثاين/نوفمرب - 7 كانون األول/
ديسمرب 2015

ن، األردن، 15 - 17 كانون  حلقة تدريبية حول مبادرة املستشفيات الصديقة للُرّضع لراسمي السياسات يف إقليم رشق املتوسط، عامَّ
األول/ديسمرب 2015

املُلحق الثالث - االجتماعات التي ُعقدت في إقليم شرق املتوسط، 2015 )النهاية( 
عنوان االجتماع، املوقع والتاريخ

حلقات العمل والدورات التدريبية 


