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 الـُملحق الثالث – االجتماعات التي ُعقدت في إقليم شرق
املتوسط، 2016

عنوان االجتماع، املوقع والتاريخ
االجتماعات التنظيمية واالستشارية

اجتامع الفريق االستشاري التقني املعني باستئصال شلل األطفال يف أفغانستان، كابل، أفغانستان، 24-25 كانون الثاين/يناير 2016
االجتامع السابع عرش للفريق االستشاري التقني املعني باستئصال شلل األطفال يف باكستان، إسالم أباد، باكستان، 28-29 كانون الثاين/

يناير 2016
ن، األردن، 4-6 نيسان/أبريل 2016 االجتامع الثالثون لّلجنة اإلقليمية لرشق املتوسط املعنية باإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال، عامَّ

االجتامع السابع للجنة الضوء األخرض إلقليم رشق املتوسط، اخلرطوم، السودان، 12 أيار/مايو 2016.
االجتامع الثالث للفريق االستشاري اإلسالمي املعني باستئصال شلل األطفال، جدة، اململكة العربية السعودية، 27 متوز/يوليو 2016؛ 

واجتامعات اللجنة التنفيذية، جدة، اململكة العربية السعودية، 26 و28 متوز/يوليو 2016
الدورة الثالثة والستون لّلجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط، القاهرة، مرص، 3-6 ترشين األول/أكتوبر 2016

ن، األردن،  االجتامع الثاين والعرشون للفريق العامل اإلقليمي لرشق املتوسط املعني بالتحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع، عامَّ
7-8 كانون األول/ديسمرب 2016

املشاورات
مشاَوَرة اخلرباء بشأن السالمة عىل الطرق يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 6-7 كانون الثاين/يناير 2016

مشاَوَرة حول الربنامج العريب العاملي، القاهرة، مرص، 10 كانون الثاين/يناير 2016
مشاَوَرة بشأن تقييم ورصد تنفيذ اللوائح الصحية الدولية بعد حزيران/يونيو 2015، القاهرة، مرص، 11-12 كانون الثاين/يناير 2016

االجتامع التشاوري بشأن الكشف املبكر عن الرسطانات ذات األولوية يف إقليم رشق املتوسط وفحصها، القاهرة، مرص، 14-15 كانون 
الثاين/يناير 2016

اجتامع استعرايض بشأن عمل املنظمة يف حاالت الطوارئ، القاهرة، مرص، 17-18 كانون الثاين/يناير 2016
اجتامع فريق اخلرباء املعني بإطار العمل اإلقليمي لتعزيز التمريض والقبالة يف إقليم رشق املتوسط للفرتة 2015-2025، أبوظبي، 

اإلمارات العربية املتحدة، 25-26 آذار/مارس 2016
مشاَوَرة تقنية بشأن تنفيذ اإلطار اإلقليمي لإلدارة السليمة ملبيدات اآلفات ألغراض الصحة العامة 2020-2016،

ن، األردن 11-12 نيسان/أبريل 2016 عامَّ
اجتامع الرشكاء اإلقليميني بشأن العدوى بفريوس زيكا، القاهرة، مرص، 21-22 نيسان/أبريل 2016

املشاَوَرة االسرتاتيجية والتقنية حول التهاب الكبد الفريويس يف إقليم رشق املتوسط، الدار البيضاء، املغرب، 25-27 نيسان/أبريل 2016
االجتامع التحضريي للمشاَوَرة اإلقليمية بشأن توسيع نطاق خدمات الرعاية يف حاالت الطوارئ يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 

29-30 نيسان/أبريل 2016

اجتامع إقليمي بشأن وضع اسرتاتيجيات التمويل الصحي من أجل حتقيق التغطية الصحية الشاملة يف الدول األعضاء املختارة من إقليم 
رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 8-11 أيار/مايو 2016

املشاَوَرة اإلقليمية بشأن توافر الدم ومأمونية نقله أثناء حاالت الطوارئ اإلنسانية، تونس، اجلمهورية التونسية، 15-16 أيار/مايو 2016
اإلطار االسرتاتيجي لتنمية القوى العاملة الصحية يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 1-2 حزيران/يونيو 2016

مشاَوَرة اخلرباء غري الرسمية بشأن تعليم املهنيِّني الصحيِّني، القاهرة، مرص، 3 حزيران/يونيو 2016
ي له لألغذية/املرشوبات غري  اجتامع اخلرباء لوضع اللمسات األخرية عىل خارطة طريق إقليمية ملواجهة التسويق الذي ال يتم التصدِّ

الصحية لألطفال يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 21-22 حزيران/يونيو 2016
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التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2016

اجتامع حتضريي بشأن وضع خارطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة يف أفريقيا، القاهرة، مرص، 25 حزيران/يونيو 2016
مشاَوَرة تقنية بشأن استئصال شلل األطفال يف باكستان، إسالم أباد، باكستان، 28-29 حزيران/يونيو 2016

ن، األردن،  مشاَوَرة اخلرباء ملراجعة حزمة التدريب عىل خدمات التمريض يف جمال الصحة النفسية مع الرتكيز عىل سياقات الطوارئ، عامَّ
11-12 متوز/يوليو 2016

مشاَوَرة تقنية بشأن استئصال شلل األطفال يف أفغانستان، كابل، أفغانستان، 12-13 متوز/يوليو 2016
د األمراض غري السارية، القاهرة، مرص، 18-19 متوز/يوليو  مشاَوَرة اخلرباء بشأن استعراض وحتديث حزمة التدريب اإلقليمية لرتصُّ

2016

مشاَوَرة اخلرباء بشأن وضع جمموعة أدوات ملعاجلة األمراض غري السارية يف حاالت الطوارئ، القاهرة، مرص، 20 متوز/يوليو 2016
 املشاَوَرة اإلقليمية الثانية بشأن توسيع نطاق خدمات الرعاية يف حاالت الطوارئ يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص،

25-26 متوز/يوليو 2016

ن، األردن، 2-3 آب/أغسطس  مشاَوَرة اخلرباء بشأن وضع خطة عمل لسالمة األغذية يف إقليم رشق املتوسط للفرتة 2017-2022، عامَّ
2016

اجتامع تشاوري لوضع خارطة طريق لتحسني خدمات املياه واإلصحاح والنظافة العامة والصحة البيئية يف مرافق الرعاية الصحية يف إقليم 
ن، األردن، 10 آب/أغسطس 2016 رشق املتوسط، عامَّ

 االجتامع اإلقليمي اخلامس ألصحاب املصلحة من أجل استعراض تنفيذ اللوائح الصحية الدولية )2005(، القاهرة، مرص،
20-22 أيلول/سبتمرب 2016

اجتامع إقليمي لتوحيد وحتديث جداول مكونات األغذية، مع تسليط الضوء عىل حمتويات األغذية من السكر والدهون املهدرجة والدهون 
املشبعة وامللح، الرباط، املغرب، 20-22 أيلول/سبتمرب 2016

االجتامع اخلامس عرش لفريق استعراض الربامج اإلقليمية بشأن القضاء عىل داء الفيالريات اللمفية وسائر برامج العالج الكيميائي 
ن، األردن، 18-20 ترشين األول/أكتوبر 2016 الوقائي، عامَّ

د من أجل الكشف عن جمموعة من فريوس زيكا واألمراض األخرى املنقولة  حلقة عمل تشاورية لتحديد اسرتاتيجية مناسبة للرتصُّ
د القائم عىل األحداث، إسالم أباد، باكستان، 14-16 ترشين  د متالزمات العدوى والرتصُّ باملفصليات باستخدام كل من نظام ترصُّ

الثاين/نوفمرب 2016
ب  ب ملواجهة األنفلونزا اجلائحة وفريق اخلرباء املعني بالتخطيط للتأهُّ اجتامع ضباط االتصال الُقطريني لتنفيذ اإلطار اخلاص بالتأهُّ

للجوائح، بريوت، لبنان، 20-22 ترشين الثاين/نوفمرب 2016
مشاورة اخلرباء لتوسيع نطاق رعاية مرىض الرسطان يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 27-28 ترشين الثاين/نوفمرب 2016

قي االحتواء بشأن املرحلة األوىل من خطة العمل العاملية ملنظمة الصحة العاملية الحتواء فريوس شلل  اجتامع جلان اإلشهاد الوطنية ومنسِّ
ن، األردن، 29-30 ترشين الثاين/نوفمرب 2016 األطفال، عامَّ

ن، األردن، 4-5 كانون األول/ديسمرب 2016 ي اليقظة يف استعامل الدم، عامَّ مشاَوَرة إقليمية بشأن توخِّ
مشاَوَرة اخلرباء لتحديد تدخالت الصحة النفسية األساسية بغرض إدماجها يف برامج تقديم اخلدمات الصحية لألمهات واألطفال 

واملراهقني، القاهرة، مرص، 12-13 كانون األول/ديسمرب 2016
االجتامع املشرتك بني البلدان الثامن ملديري برامج مكافحة املالريا الوطنية من بلدان شبكة القرن األفريقي لرصد املعاجلة بمضادات 

 املالريا )HANMAT( وشبكة املالريا يف باكستان ومجهورية إيران اإلسالمية وأفغانستان )PIAM-Net(، إسالم أباد، باكستان،
12-14 كانون األول/ديسمرب 2016

 اجتامع تشاوري لرشكاء الشبكة العاملية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها )GOARN( يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص،
14-15 كانون األول/ديسمرب 2016

الـُملحق الثالث – االجتماعات التي ُعقدت في إقليم شرق املتوسط، 2016 )تابع(
عنوان االجتماع، املوقع والتاريخ

املشاورات
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ب واالستجابة لعدوى فريوس زيكا، القاهرة، مرص، اجلولة األوىل، 22-23 شباط/فرباير  االجتامع اإلقليمي حول تعزيز قدرات التأهُّ
2016، والدار البيضاء، املغرب، اجلولة الثانية، 28-29 شباط/فرباير 2016

االجتامع اإلقليمي حول توسيع نطاق برنامج املدن الصحية يف إقليم رشق املتوسط، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، 23-24 شباط/
فرباير 2016

االجتامع اخلامس عرش ملديري برامج القضاء عىل اجلذام يف إقليم رشق املتوسط، تونس، اجلمهورية التونسية، 29 شباط/فرباير - 3 آذار/
مارس 2016

ك بني البلدان األول لضباط االتصال الوطنيني املعنيني بمقاومة مضادات امليكروبات يف إقليم رشق املتوسط، الدار  االجتامع املشرَتَ
البيضاء، املغرب، 14-17 آذار/مارس 2016

االجتامع البلداين حول تصميم برنامج لتنظيم األجهزة الطبية وتنفيذه، الرياض، اململكة العربية السعودية، 11-14 نيسان/أبريل 2016
ن، األردن، 19-21 نيسان/أبريل 2016 اجتامع مديري خمتربات األنفلونزا الوطنية يف إقليم رشق املتوسط، عامَّ

ك بني منظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسف للمديرين الوطنيِّني املعنيِّني بصحة  االجتامع البلداين املشرَتَ
ن، األردن، 24-27 نيسان/أبريل 2016 األمهات واألطفال: نحو ترسيع وترية خفض وفيات املواليد يف اإلقليم، عامَّ

االجتامع اإلقليمي السنوي الرابع لتوسيع نطاق تنفيذ إعالن األمم املتحدة السيايس بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها، 
القاهرة، مرص، 26-28 نيسان/أبريل 2016

مؤمتر السلطات املعنية بتنظيم األدوية يف إقليم رشق املتوسط، تونس، اجلمهورية التونسية، 4-6 أيار/مايو 2016
ك بني البلدان بشأن آخر املستجّدات يف جمال السل املقاوم لألدوية املتعددة، اخلرطوم، السودان، 9-11 أيار/مايو 2016 االجتامع املشرَتَ

ك بني البلدان بشأن األدوية اخلاضعة للمراقبة، القاهرة، مرص، 17-19 أيار/مايو 2016 االجتامع املشرَتَ
االجتامع اإلقليمي ملديري خدمات نقل الدم الوطنية، الدار البيضاء، املغرب، 17-19 أيار/مايو 2016

االجتامع البلداين الثامن عرش ملديري خمتربات شلل األطفال يف إقليم منظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط، مسقط، ُعامن، 23-25 أيار/
مايو 2016

ن، األردن، 30 أيار/مايو – 1  االجتامع اإلقليمي بشأن األدوات واملعايري لتقييم وحتسني جودة الرعاية عىل مستوى الرعاية األولية، عامَّ
حزيران/يونيو 2016

رة عىل منتجات التبغ وتغليفها تغليفًا بسيطًا، القاهرة، مرص،  ك بني البلدان حول تنفيذ التحذيرات الصحية املصوَّ االجتامع اإلقليمي املشرَتَ
26-28 متوز/يوليو 2016

ن، األردن، 8-9 آب/ ك بني البلدان بشأن إدارة مأمونية مياه الرشب واالستخدام املأمون ملياه الرصف الصحي، عامَّ االجتامع املشرَتَ
أغسطس 2016

ك بني البلدان حتضريًا للدورة السابعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ،  االجتامع املشرَتَ
القاهرة، مرص، 20–22 أيلول/سبتمرب 2016

االجتامع البلداين حول برنامج احلَوَكَمة الرشيدة لألدوية لبلدان املرحلة الثانية يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 25-27 ترشين 
األول/أكتوبر 2016

ك بني البلدان ملديري خمتربات الصحة العامة يف إقليم رشق املتوسط، مسقط، ُعامن، 31 ترشين األول/أكتوبر - 3  االجتامع الثاين املشرَتَ
ترشين الثاين/نوفمرب 2016

االجتامع السنوي التاسع والثالثون ملمثيل املراكز الوطنية للتيقظ الدوائي املشاِركة يف برنامج منظمة الصحة العاملية بشأن الرصد الدويل 
لألدوية، مسقط، ُعامن، 14-17 ترشين الثاين/نوفمرب 2016 

الـُملحق الثالث – االجتماعات التي ُعقدت في إقليم شرق املتوسط، 2016 )تابع(
عنوان االجتماع، املوقع والتاريخ

االجتماعات املشتركة بني البلدان
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التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2016

الدورة التدريبية األوىل حول العمليات واإلجراءات السابقة عىل نرش العاملني الصحيِّني يف حاالت طوارئ الصحة العامة يف إقليم رشق 
ن، األردن، 8-14 شباط/فرباير 2016 املتوسط، عامَّ

 حلقة عمل تدريبية بشأن معاجلة احلاالت الشديدة لسوء التغذية احلاد يف البلدان التي تشهد حاالت طوارئ، إسالم أباد، باكستان،
21-24 شباط/فرباير 2016

حلقة عمل تعريفية بإجراءات التشغيل القياسية لالستجابة للفاشيات، بريوت، لبنان، 6-10 آذار/مارس 2016
ل من استخدام لقاح شلل األطفال الفموي الثالثي التكافؤ إىل اللقاح الثنائي التكافؤ وعرض  حلقة العمل الثانية حول التدريب عىل التحوُّ

ن، األردن، 14-16 آذار/مارس 2016 أحدث املعلومات، عامَّ
الدورة التدريبية اإلقليمية حول تعزيز دور موظفي املنظمة يف املكاتب الُقطرية من أجل تسخري الرشاكة مع الصندوق العاملي واملبادرات 

الصحية العاملية، القاهرة، مرص، 28-30 آذار/مارس 2016
حلقة العمل الثانية حول التقييم الذايت للسلطات التنظيمية الوطنية، بريوت، لبنان، 29-31 آذار/مارس 2016

ن، األردن، 31 آذار/مارس –  حلقة عمل حول اعتامد التعليم الطبي يف العراق: نحو التميُّز يف التعليم الطبي والرعاية الصحية، عامَّ
1 نيسان/أبريل 2016

ب ملواجهة األنفلونزا  ب لألوبئة واجلوائح واالستجابة هلا بموجب اإلطار اخلاص بالتأهُّ الدورة التدريبية حول القيادة يف جمال التأهُّ
اجلائحة، القاهرة، مرص، 12-14 نيسان/أبريل 2016

بني اإلقليميِّني الرئيسيِّني عىل تنفيذ طب األرسة، مركز الريموك للرعاية الصحية  اجلولة الثانية من الدورة التدريبية يف موقع العمل للـُمدرِّ
األولية، الكويت، 24-27 نيسان/أبريل 2016

حلقة عمل تعريفية بإجراءات التشغيل القياسية لالستجابة للفاشيات، القاهرة، مرص، 24-28 نيسان/أبريل 2016
الندوة اخلامسة حول الدبلوماسية الصحية، القاهرة، مرص، 7-8 أيار/مايو 2016

دور القانون يف تعزيز النظم الصحية يف إقليم رشق املتوسط: إكساب املرشعني واهليئات التنظيمية مهارات عملية، البحر امليت، األردن، 
9-12 أيار/مايو 2016

حلقة العمل اإلقليمية لتعزيز بناء ُقُدرات املامرسني العاّمني يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 10-11 أيار/مايو 2016
ن، األردن، 13-17 أيار/مايو 2016 بني بشأن حزمة الصحة النفسية املدرسية، عامَّ الدورة التدريبية اإلقليمية للمدرِّ

حتسني تنفيذ الربامج من خالل حلقة عمل حول البحوث التعاونية تتناول إدارة البيانات وتفسريها واسرتاتيجية تنفيذها، القاهرة، مرص، 
16-18 أيار/مايو 2016

حلقة عمل حول تعزيز النظام الصحي يف ليبيا، تونس، اجلمهورية التونسية، 22-24 حزيران/يونيو 2016
حلقة العمل الثالثة بشأن التقييم الذايت للسلطات التنظيمية الوطنية، اجلولة األوىل، طهران، مجهورية إيران اإلسالمية، 24-26 متوز/يوليو 

2016، واجلولة الثانية، القاهرة، مرص، 26-28 أيلول/سبتمرب 2016

حلقة عمل مشرتكة بني البلدان بشأن اإلبالغ عن املؤرشات األساسية، القاهرة، مرص، 15-17 آب/أغسطس 2016
د شلل األطفال الرخو احلاد، تونس، اجلمهورية التونسية،  دة اجلديدة اخلاصة برتصُّ حلقة عمل بشأن إجراءات التشغيل القياسية املوحَّ

15-20 آب/أغسطس 2016

بني عىل برنامج انتقايل لبناء قدرات املامرسني العاّمني يف جمال طب األرسة، القاهرة، مرص، 21-25 آب/ الدورة األوىل لتدريب املدرِّ
أغسطس 2016، و12-15 كانون األول/ديسمرب 2016

دها ومكافحتها يف سياق مرض زيكا وسائر  حلقة عمل تدريبية بشأن الوقاية من نواقل األمراض من نوع البعوضة الزاعجة وترصُّ
ة املنقولة عن طريق البعوضة الزاعجة، اجلولة األوىل، تونس، اجلمهورية التونسية، 26-30 أيلول/سبتمرب 2016؛  األمراض املستجدَّ

واجلولة الثانية، الهور، باكستان، 17-21 ترشين األول/أكتوبر 2016

الـُملحق الثالث – االجتماعات التي ُعقدت في إقليم شرق املتوسط، 2016 )تابع(
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ا قحللمـلا 61للاثل

 حلقة عمل حول بناء القدرات اإلقليمية بشأن اخليارات البديلة للتدريب عىل التدبري املتكامل لصحة األطفال، اخلرطوم، السودان،
28 آب/أغسطس - 1 أيلول/سبتمرب 2016

دة، ونموذج للتدبري العالجي الربجمي خارج املستشفيات للسل  حلقة عمل تدريبية حول نظام عالجي قصري للسل املقاوم لألدوية املتعدِّ
املقاوم لألدوية، اجلولة األوىل، القاهرة، مرص، 4-8 أيلول/سبتمرب 2016، واجلولة الثانية، بريوت، لبنان، 5-9 كانون األول/ديسمرب 

2016

حلقة عمل حول بناء القدرات إلعداد موجزات السياسات، القاهرة، مرص، 20-22 أيلول/سبتمرب 2016
د ومديري البيانات حول تقييم املخاطر وعدم إمكانية الوصول، بريوت، لبنان، 11-13 ترشين األول/أكتوبر  حلقة عمل ملسؤويل الرتصُّ

2016

بني حول رعاية حديثي الوالدة يف املنزل، إسالم أباد، باكستان، 17-21 ترشين األول/أكتوبر 2016 دورة تدريبية إقليمية للمدرِّ
دها ومكافحتها يف سياق مرض زيكا وسائر  حلقة عمل تدريبية بشأن الوقاية من نواقل األمراض من نوع البعوضة الزاعجة وترصُّ

ة املنقولة عن طريق البعوضة الزاعجة، الهور، باكستان، 17-21 ترشين األول/أكتوبر 2016 األمراض املستجدَّ
حلقة عمل إقليمية بشأن حتديث اخلطط االسرتاتيجية الوطنية للوقاية من عودة رسيان املالريا حمليًا يف البلدان اخلالية من املالريا، الدار 

البيضاء، املغرب، 18-20 ترشين األول/أكتوبر 2016
حلقة عمل تدريبية للشبكة العاملية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها بشأن االستجابة للفاشيات استنادًا إىل سيناريوهات، البحر 

امليت، األردن، 25-29 ترشين األول/أكتوبر 2016
د املتكامل لألمراض املنقولة بالغذاء ومقاومة مضادات  الدورة التدريبية للشبكة العاملية لألمراض املعدية املنقولة باألغذية عن تعزيز الرتصُّ

امليكروبات، طهران، مجهورية إيران اإلسالمية، 29 ترشين األول/أكتوبر - 2 ترشين الثاين/نوفمرب 2016
حلقة عمل تدريبية إقليمية حول حتسني جودة بيانات التمنيع وإجراء دراسة استقصائية عنقودية حول التغطية بالتطعيم، اجلولة األوىل، 

القاهرة، مرص، 1-5 ترشين الثاين/نوفمرب 2016، واجلولة الثانية، إسالم أباد، باكستان، 28 ترشين الثاين/نوفمرب - 2 كانون األول/
ديسمرب 2016

حلقة عمل تدريبية بشأن تعزيز خدمات تنظيم األرسة من خالل املبادئ التوجيهية املسنََدة بالبيِّنات وأفضل املامرسات، تونس، اجلمهورية 
التونسية، 13-16 ترشين الثاين/نوفمرب 2016

ن، األردن، 30 ترشين الثاين/نوفمرب - 1 كانون  حلقة عمل إقليمية بشأن مشاركة القطاع الصحي يف تنفيذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، عامَّ
األول/ديسمرب 2016

حلقة عمل إقليمية لتطوير القدرات الوطنية بشأن احلسابات الصحية ألمراض بعينها، القاهرة، مرص، 4-8 كانون األول/ديسمرب 2016
حلقة عمل تدريبية إقليمية بشأن تعزيز جودة الرعاية الصحية لألمهات واملواليد، الرباط، املغرب، 5-7 كانون األول/ديسمرب 2016

ن، األردن، 7-8 كانون األول/ديسمرب 2016 الدورة التدريبية اإلقليمية إلدارة املتربعني بالدم، عامَّ
د ومديري البيانات حول تقييم املخاطر وعدم إمكانية الوصول، املنامة، البحرين، 11-14 كانون األول/ حلقة عمل ملسؤويل الرتصُّ

ديسمرب 2016
ع وصغار األطفال من 6 شهور إىل 24 شهرًا للبلدان التي متر بحاالت طوارئ، اخلرطوم،  بني عىل ممارسات تغذية الُرضَّ تدريب املدرِّ

السودان، 18-22 كانون األول/ديسمرب 2016
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