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 4102منظمة الصحة العالمية، 
 مجيع احلقوق حمفوظة

 التسميات املستخَدمة يف هذه املنشورة، وطريقةة رةرا املةواد الةواردة ،يهةا، ر تنةربأ رةن رأ  منحمةة الملةةة النامليةة بشةقن الو ةع القةانوي
أل  بلةةد، أو إيلةةيو، أو مدينةةة، أو منوقةةة، أو لسةةلوات أ  منهةةا، أو بشةةقن  ديةةد  ةةدودها أو طومهةةاط وتشةة أ  ا وةةو  املنقوطةةة رلةة  

 طاً  دودية تقريبية يد ر يوجد بند اتفاق كام  رليهاطا رائط خوو 

كمةةا أن ركةةر تةةركات بنينهةةا أو منت ةةات جهةةات الةةاننة منينةةة ر ينةةو أن هةةذه الشةةركات أو املنت ةةات منتمةةدة أو م والةة   ةةا مةةن ي بَةة  
ًً اةا رلة  هةواها اةا ااولهةا وذ يةرد ركةرهط و،يمةا رةدا ا وةق وال سةهو، ييةأ أءةامل املنت ةات املسة لة املل يةة منحمة الملةة الناملية، تفضةي

 بو ع خط  تهاط
شةورة ويد اطذت منحمة الملةة الناملية ك  ار تياطات املنقولة للتةقُّق من املنلومات اليت  تويها هذه املنشورةط غري أن هةذه املةادة املن

قةةارو و ةةده مسةةتولية تفسةةري املةةادة واهةةتخدامهاط ور جيةر  تويينهةةا دون أ   ةةمان مةةن أ  نةةوع، الةةرا ًة أو  ةةمناًط ومةةن   تقةةع رلةة  ال
 تتةم  منحمة الملةة الناملية بق   ال أ  مستولية رما يرتتب رل  اهتخدامها من أ رارط

، امل تةب اإليليمةمل ملنحمةة الملةةة النامليةة لشةرق واإلنتةا وا ن احلملول رل  منشورات منحمة الملةة الناملية من و دة تبادل املنارف 
؛ ورنةوان +41441814214، ،اكس ريو: +41441814232، مملر )هاتف ريو: 66386، مدينة نملر، القاهرة 8117صط بط  املتوهط،

مةة (ط رلماً بقن طلبات احلملول رل  اإلرن باهتنساخ أو ترمجة منشورات امل تب اإليليممل ملنحemrgoksp@who.intالربيد اإلل رتوي: 
ب الملةة الناملية لشرق املتوهط، جأئياً أو كلياً، هوامل كةان رلةأل ألغةراا بينهةا أو تويينهةا تويينةاً غةري نةار ، ينبهةمل توجيههةا إ  امل تة

 طintemrogogoap@who.اإليليممل لشرق املتوهط، رل  الننوان املذكور أرًه؛ والربيد اإلل رتوي: 

mailto:emrgoksp@who.int
mailto:emrogogoap@who.int
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 المقدِّمة  1.
 44إ   61ن ةمةةةة ،اجلمهوريةةةةة التونسةةةةية، يف تةةةةونسللخ نةةةةة اإليليميةةةةة لشةةةةرق املتوهةةةةط  احلاديةةةةة والسةةةةتون ر قةةةةدت الةةةةدورة

 ط4162تشرين األول/أكتوبر 

 :ااألرضامل التالية أءاؤه الدول يف الدورة توم ثأل
 
 النراق - األردن -
 ر مان - أ،هانستان -
 ،لسوني - اإلمارات النربية املتةدة -
 يور - باكستان -
 ال ويت - البةرين -
 لبنان - تونس -
 ليبيا - مجهورية إيران اإلهًمية -
 مملر - جيبويت -
 املهرب - السودان -
 السنودية اململ ة النربية - الملومال -

وكالةة و ، (اليونيسةف)منحمة األمو املتةةدة للوفولةة ، و اإلمنائملاألمو املتةدة برنامج ، و تركيا مرايبون منر الدورة  ضَ و 
 ،الةةةندوق األمةةةو املتةةةةدة للسةةة ان، و (ونةةةروااأل)األمةةةو املتةةةةدة إلغاوةةةة وتشةةةهي  الًجئةةةني الفلسةةةوينيني يف الشةةةرق األد  

ومنحمةةة  ،برنةةامج األمةةو املتةةةدة املشةةرتك املنةةو بفةةريوس نقةةي املنارةةة البشةةرية ومتًيمةةة نقةةي املنارةةة امل تسةةب/اإليديو 
التةةةةالف واملنحمةةةة النامليةةةة لألرالةةةاد اجلويةةةة، و  ، والوكالةةةة الدوليةةةة للوايةةةة الذريةةةة،(الفةةةاو)األمةةةو املتةةةةدة لألغذيةةةة والأرارةةةة 

ورةدد مةن املنحمةات احل وميةة ، الملةندوق النةاململ مل ا،ةةة اإليةدي والسة  واملًريةاو  ،الناململ من أجة  اللقا ةات والتمنيةع
 الوطنيةط  ومية، واملنحماتغري احل واملنحمات ،الدولية
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 تاح الدورة واألمور اإلجرائيةـافت   2.
 افتـتاح الدورة  1.2

 من جدول األرمال 6البند 

  مسةةةةةةةةةةامل األ ةةةةةةةةةةدللخ نةةةةةةةةةةة اإليليميةةةةةةةةةةة لشةةةةةةةةةةرق املتوهةةةةةةةةةةط  احلاديةةةةةةةةةةة والسةةةةةةةةةةتنير ق ةةةةةةةةةةَدت اجللسةةةةةةةةةةة ار،تةةةةةةةةةةةتا ية للةةةةةةةةةةدورة 
 ط، تونس، اجلمهورية التونسيةلو بارسيف يارة متيرات السرا  بفندق ، 4162تشرين األول/أكتوبر  61

 الستيناالفتتاح الرسمي للدورة من ِقَبل رئيس الدورة   2.2

ا،تةتح منةاا الةدكتور أبةد بةن حممةد بةن ربيةد السةةنيد ، وييةر الملةةة الن مةاي ورئةيس الةدورة السةتخني للخ نةة اإليليميةةة 
 ةول السةابق مناليه املنايشات الةيت دارت النةام  اهتذكراحلادية والستني للخ نة اإليليميةط و أرمال الدورة  ،لشرق املتوهط
تةةل  األطفةةال، والةةةة األمهةةات واألطفةةال، واألمةةراا غةةري السةةارية، والتهويةةة الملةةةية الشةةاملة، مةةن يبيةة   مو ةةورات

ن مةا   إجنةايه رلة  مةدى النةام املنملةرم كةان إ، ويةال و املنلومات الملةية، والملةةة والبيئةةح  واللوائح الملةية الدولية، ون  
إجنةايات ملموهةة نتي ةة تنفيةذ مةا  قيةق إليليوط وأتةار إ   لَّةت بةاجيداً ومش ناً، رل  الرغو من النوبة األيمةات الةيت 

مجيةع يف  يررته الل نة اإليليمية يف اجملارت ا مس رات األولوية، رل  الرغو من اهتمرار التةدخيات اليت واجهها اإليليو
هذه اجملارتط وأررب رن تولنه إ  ارهتماع إ  ررا املدير اإليليممل للتقرير السنو   ةول التقةدُّم احملةَري خةًل النةام 

يةة، لملةةة الناملوأورهةا رلة  ارةدد مةن األ ةداث الملةةية أمهية  ول هذه اجملارت وغريها من القضاياط وأتار مناليه إ  
بةةور و،ةةةريوس كورونةةا املسةةةبأب ملتًيمةةة الشةةةرق األوهةةط التنفسةةةية، منوهةةاً يف الويةةةت راتةةةه ،ةةةريوس اإلي هةةةذه األ ةةداث ومةةن

مةةن تةةل  األطفةةالط وأ ةةاف أن هةةذه األ ةةداث تةةذكأرنا باحلاجةةة إ   خةةالم  وغ رةةاذم املبذولةةة مةةن أجةة  بلةةبةةة و بةةاجلهود الدؤ 
رةةن مناليةةه رةةرب أاهةتمرار اليقحةةة والتقهُّةةب واألخةذ بأمةةام املبةةادرة يف مواجهةةة التهديةدات الملةةةية املسةةت دَّة واملتواالةلةط و 

ية الدوليةة، و ةث اجلميةع لتنامة  مةع املخةاوف الملةةيف األمهية النمة  اجلمةارمل بملورة كبرية إدراك مجيع الدول األرضامل 
 رل  الةم ضمل ي د ماً للتملدخ  اذه التةدخيات، مشرياً إ  أن تضا،ر اجلهود، اليت  ركها النأاة، هوف يتيت مثارهط

 كلمة الدكتور عالء الدين العلوان، المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط  3.2

يف مسةته  كلمتةه، الشة ر  ،ملةدير اإليليمةمل ملنحمةة الملةةة النامليةة لشةرق املتوهةطاالنلةوان، رًمل الةدين وجَّه الدكتور 
 نةة اإليليميةة لشةرق املتوهةطط وأتةاد مناليةه بربنةامج إ  احل ومة التونسية رل  دروهتا ال راة رهتضا،ة الدورة احلالية للخ 

مشة  مجيةع القوارةات املننيةة بالملةةةط وأرةَرب ، وباحلوار الةوطو الةذ  أطلقتةه، و سيةتوناجلمهورية الاإلالًح الملةمل يف 
 طية يف هذا اإلطارتونساجلمهورية الرن أمله يف أن  ذو بايمل الدول األرضامل  ذو 

نةةاط ،فةةمل أرقةةاب  ةةا إيليم   اةةذه الةةدورة وإ  األويةةات غةةري الناديةةة الةةيت اةةرخ األمهيةةة ا االةةة وأتةةار املةةدير اإليليمةةمل إ  
طةةوارو جسةةيمة مةةن الدرجةةة  ةةارت لةةثًث  اليةةاً غةةأة، تسةةت يب منحمةةة الملةةةة النامليةةة  مقهةةاة إنسةةانية كبةةرية يف يوةةاع

ذ حيةدث منةذ أمر  وه، و الثالثة، وهو التملنيف األرل  بني  ارت الووارو، منها طارئتان تنملفان بإيليو ترق املتوهط
يمةة اإلنسةانية يف هةوريا هةمل أو   ةةارت ،قةد كانةت األمةن األ،ةةراد املتضةررينط نةدد الألن نةرى هةذا احلةرب النامليةة الثانيةة 

األيمةة يف النةراقط وأ ةاف ، تلتهةا الووارو رل  اإلطًق اليت النخفتها املنحمةة  ةمن  ةارت الوةوارو مةن الدرجةة الثالثةة
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أن الو ةةةةع متفةةةةايو ، و حمةةةةذراً أن  ،مةةةةتخخراً، ور يةةةةأال بنضةةةةها يواجةةةةه،  ةةةةارت طةةةةوارو وأيمةةةةاتم كبةةةةريةم واجهةةةةت بلةةةةداً  61أن 
 األخوار الملةية احملتَملة والنوايب اليت يد ترتتب رليها واهنة النواق  وتثري املخاوفط

لوةةةوارو، وكةةةذلأل الت ربةةةة النامليةةةة يف التملةةةدأ  لفاتةةةية ارت ايف التملةةةدأ  حلةةةة اإليلةةةيو إن نربةةةاملةةةدير اإليليمةةةمل ويةةةال 
ةةران اإل الملةةةة النموميةةة ا وةةريةط ولةةذلأل  لوةةواروهةةت ابة لً، مبةةا ،يةةه إيليمنةةا، بقهةةره النةةاذ ةةنف اهةةتنداد يبةةور، ت حه 

، إ  تقويةةة ي ةةد رات الملةةةة النموميةةة رلةة   األخوةةار الملةةةية الةةةم ستَ دَّة، واحلةةدأ مةةن  ديةةد ،احلاجةةة ماهخةةة، بوجةةهم خةةاصم
 يأةةةأ ل نهمةةةا ذ يةةةدخً بنةةةد و  رلةةة  يةةةراَرين هةةةبق أن اطةةةذهتما الل نةةةة اإليليميةةةةهةةةلط الضةةةومل آوارهةةةا، وارهةةةت ابة اةةةاط و 

طلةةب الل نةةة اإليليميةةة مةةن الةةدول األرضةةامل إنشةةامل الةةندوق التضةةام ن اإليليمةةمل يف  ةةارت الوةةوارو، مةةن ، ومهةةا: التنفيةةذ
النحةر يف إم انيةة ييةادة مسةتوى وطلةب أج  تنأيأ ي درة اإليليو رلة  تلبيةة ار تياجةات املفاجئةة أونةامل  ةارت الوةوارو؛ 

هةذه الةدورة تةتم ن أن يف ل إجةراملم مجةارمل يف األجهةأة الرئاهةيةط وأرةرب رةن أملةه لمنحمة من خًلارترتاكات الةم قدَّرَة 
طي  من إجياد اآلليات والنة ه ج الًيمة للم ضملخ ي د ماً يف تنفيذ هذين  القرارَ   ن ااامَّني 

رليهةا الل نةةة كبةريًة للم ضةملخ ي ةةد ماً يف اجملةارت ا مةس الةةيت الةدََّيت  وأ ةاف أن مجيةع الةةدول األرضةامل بةذلت جهةةوداً 
  تنةاول  ،ور ارتفاق  مناً رل  رؤيةم تةاملةم،  ، مشرياً إ  أنه، وارتربهتا جمارت رات أولويةم لإليليو4164 اإليليمية يف رام

ةةه  الةةدول األرضةةامل،  والويةةوف رلةة جمةةالم مةةن هةةذه اجملةةارت مبنه يةةةم،  كةة  الفَ ةةوات يف أدامل و ديةةد التةةةدخيات الةةيت تواج 
م مةن تقةدُّ   قةقرلة  مةا  والبنةامل، رلة  ارهةرتاتي يات وخةرائط الوريةق وأ ط ةر النمة ورليه   ارتفاق  ،ابتهااملنحمة واهت 

 طرام بند رامم 

بنةةةل الةةةدول األرضةةةامل  قخَقةةةت إجنةةةايات هائلةةةة يف السةةةنوات ا مسةةةني املا ةةةية يف جمةةةال الررايةةةة ور ةةةي هةةةيادته أن 
الَقدر من اإلجنايات يف جمال باية الملةةة وتنأيأهةاط ولةيس أدلَّ رلة  رلةأل مةن ذ حنقأق نفس إر أننا الملةية النًجية، 

ارتفةةاع مسةةتويات تلةةوث ااةةوامل، وإمهةةال البيئَةةة رةةرب اإليلةةيو، والو،يةةات الةةيت  ةةد ث يوميةةاً جةةرخامل احلةةوادث املروريةةة، واريديةةاد 
اجملتمنةمل بنوامة  ا وةر املشةرتكة الةيت هتةدأد الملةةة، بة لألمراا غري السارية، ويلةة الةورمل املستمر يف روام  ا وورة املسبأ 

بسةةبب أرا ةةيه  تةةرق املتوهةةط إيلةةيوناهيةةأَل رةةن تهةةريُّ املنةةاخ، رلةةأل الوايةةع الةةذ  يتسةةل  إ  رالةةةمنا وهةةيتفاَيو أوةةره رلةة  
 ًً تنسأةق  رل  بلدان اإليليو أن تتساملل ه  همل مستندة؟ وه  تبذل ما ي فمل مةن جهةودم؟ وهة إنه القا لةط وأردف يائ

ويال أيضاً إنه يف الويةت الةذ  يتفةوق  ؟دخياتمع القوارات احل ومية األخرى بش  م كافم من أج  التملدأ  اذه التة
يفتقةر ا،تقةاراً تةةديداً  ،إنةةه راليةةم مةةن ال فةاملة والتقهية ، يف طةريج اختملاالةةيني يف الوةب النًجةمل رلةة  درجةةم  اإليلةيو،يةه 

املهنيةني والقيةادات يف الةيت تررة   والةربامج وا،أتفنية  احلةنموميةط وأهاب بالةدول األرضةامل إ  الق د رات يف جمال الملةة ال
 جمال الملةة النموميةط

 الةن ح و الملةةيةيليو اَلو َب بلوغ التهوية الملةةية الشةاملة، وتقويةة م ونةات اإلد املدير اإليليممل رل  أمهية  رك وتدخ 
و الةذ  هنةاك  اجةة  إ  احلفةال رلة  الةأخَ ويةال إن ة األمهةات واألطفةال، اليت هوف ت يسأر هةذه املهمخةةط ويف جمةال الةة

تَولَّةةد  ةةول هةةذه القضةةية رلةة  مةةدار النةةامني املا ةةَيني، وتنفيةةذ ا وةةط الوطنيةةة لتسةةريع وتةةرية النمةة  لبلةةوغ ااةةدَ،ني الرابةةع 
ةةة يف  ةيف اإليلةةةيو، واملتمثألةةة ةاملةةةدمأر األوبئةةةة مةةةن  د رلةةة   ةةةرورة النمةةة  للةةةةدخ وا ةةةامس مةةةن األهةةةداف اإلمنائيةةةة لأللفيةةةةط وأكخ

أمراا القلب والس خر  والسرطان وأمراا الرئة، واطار اإلجراملات لتقليي روام  ا ور مثة  تنةاطمل التبةو، واتخبةاع ن ح ةوم 
ةةةأكةةد املةةدير اإليليمةةمل رلةة   تميةةة غذائيةةةم غةةري الةةةية، وا مةةول البةةديط ويف مةةا يتنلةةق  بةةاألمراا السةةارية،   إجنةةاي مهمخ

إم انيةةةة اهتئملةةةال تةةةل  الةةةيت هةةةتةدد اإلجةةةراملات املتخةةةذة يف هةةةذا اإليلةةةيو هةةةمل ، مو ةةةةاً أن اهتئملةةةال تةةةل  األطفةةةال
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اهةتنداده لتنفيةذ اللةوائح الملةةية الدوليةة تقكةد مةن أن ياإليليو وأن رل  ، 4161األطفال من ردمه من الناذ حبلول رام 
 (ط4112)

للتةةةةدخيات والف ةةةوات داخةةة  منحمةةةة الملةةةةة النامليةةةة راهتةةةا، اثَّلةةةًة يف امل تةةةب وأتةةةار إ  هةةةنيه جاهةةةداً إ  التملةةةدخ  
، و ويةة  بنةةل املةةوارد مةةن ادو للنمةة اإليليمةةمل لشةةرق املتوهةةط، وامل ات ةةب الق وريةةة، وتبةةو اإلدارة السةةليمة والشةةفا،ية كمبةة

 ل ثري من النم طاجة حبأال تجمارت ر أن هناك ، ر،تاً إ  وريةالق   إ  امل اتب ملاإليليمامل تب 

التنسةةيق مةةع القوارةةات األخةةرى يف التملةةدخ    ةةمان واختةةتو املةةدير اإليليمةةمل كلمتةةه بالتقكيةةد مةةرًة أخةةرى رلةة  أمهيةةة
للتةدخيات الملةيةط وأتار إ  أنه يف الويت الذ  يتنذَّر ،يه التملدأ  لذلأل النةدد املتأايةد مةن التةةدخيات الملةةية رلة  

النةةدوات ،ةةإن إتةةراك طيةةفم واهةةعم مةةن األطةةراف الفارلةةة، و هياهةةية  مفاو ةةات و لةةورً ر تتولةةب إ، مبفةةردهاملسةةتوى التقةةو 
أتةةار إ  اننقةةاد ،رالةةًة مثينةةًة جلمةةع األطةةراف الفارلةةة يف هةةذا املضةةمارط و يةةد أتا ةةت السةةنوية  ةةول الدبلوماهةةية الملةةةية 

لفيةةف مةةن الربملةةانيني والسةةفرامل وكبةةار  َرها ضةة، 4162 رةةاممةةن النةةدوة الثالثةةة  ةةول الدبلوماهةةية الملةةةية، يف ويةةتم هةةابقم 
 املستولني من ويارات ا ارجية والملةةط

 لمنظمة الصحة العالمية ةالعام ة، المدير مارغريت تشان ةلدكتور ا كلمة 4.2

  املر لةة الملةنبة الةيت ينيشةها النةاذ، إكلمتها   ، املديرة النامة ملنحمة الملةة الناملية،تشانة مارغريت الدكتور  أتارت
الملرارات، والننف الدائر بً منىن، وال وارث الوبينية وال ةوارث الةيت مةن ال ةنع اإلنسةان، يف ظ  املستويات احلالية من 

ة ست دَ م  ةندية الةةم  ةمضةةادات املي روبةةاتط ويف منةةرا احلةةديث رةةن األمةةراا الةةتأايةةد مسةةتويات مقاومةةة والتهةةري املنةةاخمل، و 
ظهةور يةد أكةدت مملةر إ  أن  ، مشةريةً املنبنثة، ركةرت أن  ةارت متفريةة لفةريوس كورونةا ر تةأال تحهةر يف هةذا اإليلةيوو 

، كمةةا أبلهةةت النمسةةا رةةن أول إالةةابة وا،ةةدة لةةديها بفةةريوس  H5N1 إالةةابة جديةةدة لوفةة  ر ةةيع بفةةريوس إنفلةةونأا الويةةور
فةريوس لمةا أكةدت إهةبانيا أول هةراية ، كاإليبةوربة بفةريوس كوروناط وأكدت الوريةات املتةةدة أيضةاً وةًث  ةارت إالةا

أوغنةةدياً، منحمهةةو مةةن  11رب،   رةةأل مةةا يأيةةد رلةة  ميبةةور رلةة  أرا ةةيهاط ورةةًوة رلةة  رلةةأل، ومنةةذ  ايةةة أيلول/هةةبتاإل
بنةةوع آخةةر مةةن احلمةة  امل اإلالةةابة أيلول/هةةبتمرب جةةرخ  47النةةاملني باملستشةةفيات، ملةةرايبتهو رقةةب و،ةةاة إخملةةائمل أتةةنة يةةوم 

 ب  ماربورغ النأ،يةطاملخيفة والقاتلة، وهمل 

واملةوارد البشةرية يف جمةال الملةةة،   األهاهةية الملةةيةتقويةة البة ةىَن رلة   املةدير اإليليمةمل برتكيةأالةدكتورة تشةان  وأتادت
 الطة اهتئملال تل  األطفواهت مال مهمخ و املنلومات الملةية لبلوغ التهوية الملةية الشاملة ح  ون  

وأ ةةةا،ت أنةةةه ر توجةةةد دولةةةة لةةةديها القةةةدرة رلةةة   مةةة  الملةةةدمات املتنةةةددة، بتواترهةةةا ويوهتةةةا املتأايةةةدين، هةةةوامل بسةةةبب 
، أو الملةةةرارات املسةةةلةة، أو ار ةةةورابات األهليةةةة، أو ارنتشةةةار خةةةذ يف التهةةةريُّ اآلنةةةاخ املظةةةواهر مناخيةةةة تةةةديدة يف ظةةة  

يبةور الةيت تنملةف بةقجأامل مةن غةرب أ،ريقيةا هةي ون اإلالسيورةط ،فاتية املميت واملفأع للفريوهات الذ  خير  رن نواق 
اةةةا أوةةةر أهةةةوأ ب ثةةةري يبةةة  أن يتةسةةةن الو ةةةعط ور يةةةأال املسةةةتولون الملةةةةيون يتسةةةابقون مةةةن أجةةة  اللةةةةاق  ةةةذه الفاتةةةية 

 طراماً  37مثيًً يف تاريخ هذا الفريوس الذ  ظهر منذ الناذ ذ يشهد اا  ، اليتالسرينة التهريُّ 

يبةور إ  رغةوس، ني رييةا، اإل،ننةدما انتقة  ،ةريوس  ؛الةذ   ققتةه ني رييةاوهلوت املديرة النامةة الضةومل رلة  اإلجنةاي 
هةو مةا الملةنب السةيورة رليهةا، و بةدت وكقنةه مةن يف النشرين من يوي/يوليو، تويع اجلميع انف ةاراً يف رةدد احلةارت الةيت 
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وأرجنةةت املةةديرة النامةةة هةةذا يبةةور يف ني رييةةاط اإلانتهةةامل ،اتةةية رةةن يريبةةاً  ذ حيةةدثط وأ ةةا،ت أن املنحمةةة بملةةدد اإلرةةًن
إرا كةةةان باهةةةتوارة ني رييةةةا، الةةةيت تقيَّةةةدها ، مو ةةةةًة أنةةةه برنةةةامج تةةةل  األطفةةةالاإلجنةةةاي إ  القةةةدرات امل تسةةةبة مةةةن تنفيةةةذ 

أ  دولةةة يف النةةاذ يةةادرة رلةة  ، ،ةةإن يف نفةةس الويةةت مشةةاك  أمنيةةة خوةةرية، أن تستقالةة  تةةل  األطفةةال و تةةو  اإليبةةور
 ،ن  األمر راتهط

شةهد رلة  رلةأل اإلنةذارات تي رل  حنةو يثةري اإلر ةاب، و تيقأ قن الناذ م  املديرة النامة بت هَ ويف ما يتنلق باإليبور، نوَّ 
لنةةاذ أمامةةه ول ةةن ا ،يف بلةةدان مةةن هةةذا اإليلةةيو ال اربةةة الةةيت تقتينةةا كةة  يةةوم تقريبةةاً مةةن املوةةارات وغةةرف الوةةوارو، وأيضةةاً 

و ثَّةت الةدول األرضةامل رلة  ارهتمةام بشة   خةاص خةًل النةامني القةادمني تو  طوي  ليقونه ،يمةا يتنلةق بالتقهةبط 
أن يابليةة  وأ ةا،ت ما يف نقا  الدخول الرئيسيةطهيَّ  بتنفيذ القدرات األهاهية اليت تشرتطها اللوائح الملةية الدولية، ور

يف تةة  رلةة  حنةةو  يةةف تتأايةةد  املنةةاخ، أيضةةاً رةةن تهةةريُّ  مجةةةالناو ، لةة  اخةةتًف أنوارهةةار تةةقور السةة ان بالملةةدمات احلةةادة
الًيمةةة حلمايةةة  الةةن ح و الملةةةيةبالتقكيةةد جمةةدداً رلةة  أمهيةةة التنةةاون مةةن أجةة  بنةةامل يةةدرات واختتمةةت كلمتهةةا  النةةاذط أحنةةامل

 الملةة يف اإليليوط
 التونسيةترحيب من دولة رئيس حكومة الجمهورية كلمة   5.2

كلمتةه مناا الةدكتور تو،يةق اجلًالةمل، وييةر التنلةيو النةاا والبةةث النلمةمل وت نولوجيةا املنلومةات وارتملةال،  اهته  
رن احل ومة التونسية ودولة رئيس الويرامل السيد مهد  مجنهط ويال إن اننقاد الل نة اإليليميةة  باملشاركني نيابةً  بالرت يب

فأةةأ ر تنأيةةأ الملةةةة، وأتةةاد بةةاجلهود الدؤوبةةة الةةيت جمةةال لةة  اهةةتمرار النمةة  الةةذ  بدأتةةه تةةونس يف يف تةةونس اةةو رامةة  حم 
مةن  ةرورة  قيةق نتةائج  رلة  اجلميةعيبذاا املدير اإليليمملط وأوةىن رلة  وةرامل جةدول أرمةال الل نةة اإليليميةة، ومةا يفر ةه 

ديةةداً لتةةةونس يف هةةنيها لبلةةةوغ األهةةداف اإلمنائيةةةة إجيابيةةة يف املسةةتقب ط وأ ةةةاف مناليةةه أن هةةةذه الةةدورة ت شةةة أ  منولقةةاً ج
 هاالةدَّيت رلة  دهةتور و  ذلأللةلأللفية، م تكأداً رل  نحرة تونس إ  املستقب  بتفاؤل ووقةة بنةد أن أرهةت األهةس الًيمةة 

ةةدد ال إليلةةيو تةةرق املتوهةةطديةةدط ونةةوَّه مناليةةه إ  مةةا يتةةوا،ر اجل ملةةةة مثةة  مةةن مقوأمةةات الن ةةاح يف درمل األخوةةار الةةيت هت 
،ةةةريوس كورونةةةا املسةةةبب ملتًيمةةةة الشةةةرق األوهةةةط التنفسةةةية ومةةةرا ، ومنهةةةا ةم ستَ دَّ ةاألمةةةراا غةةةري السةةةارية واألمةةةراا الةةة

لةةدان تةةرق املتوهةةط تواجةةه نفةةس التةةةديات ونمنهةةا أهةةداف مشةةرتكةط ودرةةا مناليةةه إ  ، مشةةرياً إ  أن بيبةةوراإل،ةةريوس 
ويات بني الملةة وغريها من القواراتط وتدد رل  أمهية إنتةا  املنر،ةة يف جمةال  رورة التنسيق والتناون رل  أرل  املست

ًً ما يف القوةةةاع الملةةةيدري، هةةةيَّ  الملةةةةة، ور أن حيقةةةق اإليلةةةيو اركتفةةةامل الةةةذايت مةةةن األدويةةةة، بةةة  والنمةةة  رلةةة  درةةةو  آمةةة
ة الةيت اةر  ةا اإليلةيوط واختةتو  تملديرها يف املستقب ط وهلَّط الضومل رل   مان احلةق يف الملةةة، يف ظة  الحةروف الدييقة

 ياً او التو،يق والسدادطنكلمته بالرت يب مرة أخرى بالو،ود يف تونس ا ضرامل، بلد الداقراطية الناتئة، متم
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 انتخاب هيئة المكتب  6.2
 (1من جدول األرمال، املقرَّر اإلجرائمل ) )أ( 6البند 

  التاا:انتخبت الل نة اإليليمية هيئة م تبها رل  النةو 
 )تونس( حممد الملاحل بن رمخار  الدكتورمناا  : الرئيس

 )النراق( مناا الدكتورة رديلة بود : نائب الرئيس

 ()باكستان مناا السيدة هايرا أ،ض  تارار : نائب الرئيس

 )ر مان( رئيساً للمنايشات التقنية رلمل بن طالب بن رلمل اانائملوانت خب الدكتور 

 جدول األعمالإقرار  7.2
 (2، املقرر اإلجرائمل )4 تنقيح – 20/0من جدول األرمال، الوويقة ش م/ل إ  )ب( 0البند 

 طالستني احلاديةأيرَّت الل نة اإليليمية جدول أرمال دورهتا 

 خاذ القرار حول تشكيل لجنة الصياغةات   8.2

 رل  ايتةراح رئيس الدورة، يرَّرت الل نة تش ي  جلنة الملياغة من األرضامل التالية أءاؤهو: بناملً 
 

 (البةرين) اجلًمهة مرمي الدكتورة
 (اإلهًمية إيران)مجهورية  حمسن أهد  رر  الدكتور
 (املهرب) رلو ربد الربن  السيد
 )أ،هانستان( مشن  تو،يق حممد الدكتورالسيد 
 )تونس( الاحلبن  نبي  الدكتور

 )امل تب اإليليممل لشرق املتوهط( الدكتور ءري بن حيمد
 )امل تب اإليليممل لشرق املتوهط( حم ور جواد الدكتور
 )امل تب اإليليممل لشرق املتوهط( ما مل هيفامل الدكتورة
 )امل تب اإليليممل لشرق املتوهط( الدخيقملمثني  الدكتور
 )امل تب اإليليممل لشرق املتوهط( جبور هامر الدكتور
 )امل تب اإليليممل لشرق املتوهط( القملري ننيمة الدكتور

 )امل تب اإليليممل لشرق املتوهط( السيدة جني ني ولسون
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 التقارير والبيانات  . 3

 3102التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لسنة  -أعمال المنظمة في إقليم شرق المتوسط   1.3

اإلنمائية لأللفية  األهدافبلوغ و  ؛مبادرة التحرُّر من التبغو  ؛مرحلية حول استئصال شلل األطفالتقارير 
؛ واالستراتيجية اإلقليمية الستجابة القطاع 2015الصحية العالمية بعد عام  األهدافالمتعلقة بالصحة و 

ورسم مالمح ؛ طفالوإنقاذ حياة األمهات واأل ؛4101-4100الصحي لفيروس الَعَوز المناعي البشري 
. وتقرير مرحلي في 4102-4104مستقبل الصحة في إقليم شرق المتوسط: تعزيز دور المنظمة في الفترة 

 منتصف المدة
 القةةرار ، 2–0/وويقةةة إرًميةةة 20ش م/ل إ  و 20/4ش م/ل إ  ووةةائقالمةةةن جةةدول األرمةةةال )أ، ب،  ، د، هةةة، و، ي(  2 البنةةد

 6-ق/16 ش م/ل إ

بنةةل التوةةورات  ةةدوث  ، املةةدير اإليليمةةمل ملنحمةةة الملةةةة النامليةةة لشةةرق املتوهةةط،رةةًمل الةةدين النلةةوان الةةدكتورأكةةد 
ارهةرتاتي ية املهمخةة يف كة  جمةال مةةن اجملةارت رات األولويةة، ورلةأل بةرغو أن وتةةرية التقةدُّم يف جمةارت أخةرى كانةت أبوةةق 

احلةةةاا رلةةة  حنةةةو ذ يسةةةبق لةةةه مثيةةة ؛  يةةةث جيابةةةه  ةةةدخيات  اإليلةةةيو تنملةةةف بةةةه أيمةةةات يف الويةةةت، مشةةةرياً إ  أن أراداةةةا 
خاالة، إيليمية وحملية، تتوأر رل  كثري مةن الةدول األرضةامل، ويتةقور  ةا رمة  املنحمةة مةع البلةدان، ول ةن هةذه التةةدخيات 

 إليلةةيوا وذ تنةة   مةةن إالةةرارنا رلةة  ال ةةنع الفةةارق مةةن أجةة  احلفةةال رلةة  الةةةة تةةنوب يف اإليلةةيو ذ ت ضةةنف مةةن رأاتنةةا
 ورا،يتهو أو من ه ب   درو املنحمة للدول األرضاملط

رملهةا املنه ةمل لتنفيةذ التوالةيات واالةلت منحمة الملةة النامليةة  نأو ح املدير اإليليممل أ، الن ح و الملةيةويف جمال 
يةةةط ويةةد أتا ةةت الوطن الةةن ح و الملةةةيةالةةيت خرَجةةت  ةةا الل نةةة اإليليميةةة رلةة  مةةدار النةةامني املا ةةيني،  ةةول كيفيةةة تقويةةة 

كثةرية أمةام الةدول األرضةامل لتسةريع وتةرية التقةدُّم  شةاملة ،رالةاً الملةةية اللتهويةة الوب بلةوغ ا وريق للمضمل يدماً ال خارطة
ط ومةةع رلةةأل، ت حهةةر تقةةديرات امل تةةب اإليليمةةمل ، ةةوات ي نتَةةدُّ  ةةا يف  تلةةف م وأنةةات الةةن ح و الملةةةيةالةةةم ةَري يف جمةةال 
 البلدانط يف مجيع الن ح و الملةية

باتةةةرة مةةةن جيةةةوب املر ةةة  رلةةة  رَقبَةةةة رئيسةةةية تتمثَّةةة  يف النفقةةةات املكثةةةرية تواجةةةه بلةةةدان  أن املةةةدير اإليليمةةةمل أ ةةةاف و 
أن بنةل الةدول األرضةامل بةدأت، خةًل و  الة رات أمهية خاالة يف هذا السةياق،  اثلون نياملهرتبأن إ  ، مشرياً الملةة  
رلةة  تقويةةة الق ةةد رات التقنيةةة رملةةت نحمةةة يةةال إن امل، النحَةةر يف ا يةةارات املتا ةةة اةةذه الفئةةة مةةن السةة انط و السةةابقالنةةام 

 لدرو الدول األرضامل يف إرداد هياهات التموي  الملةملط

يني النمةة  يف إرةةداد اهةةرتاتي ية تةةاملة لتوجيةةه البلةةدان يف تنفيةةذ نة ه ةةجم ناجنةةة يف جمةةال إرةةداد املهنيةةني الملةةة ملبةةدنةةوه بو 
 وتويينهو وتدريبهو وار تفال  و، و ديد توجُّهات اهرتاتي ية وا ةة يف جمال التنليو الويبط

ةةةأ النمةةة  يةةةال إن  ،ويف جمةةةال األدويةةةة والتقنيةةةات الملةةةةية األهاهةةةية رلةةة  بنةةةامل الق ةةةد رات التنحيميةةةة، و ةةةديث يةةةد تركَّ
، ،ضةًً رةن ا يف رلةأل تقيةيو القوةاع الملةيدري يف كة  بلةدهياهات األدوية الوطنية، وتنأيأ احلوَكَمة الرتةيدة لألدويةة، مبة

 تقييو حلالة اارهات طب األهرة الراهنة يف اإليليوط إجرامل
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الل نةةةة اإليليميةةةة رلةةة  اهةةةرتاتي ية إيليميةةةة لتقويةةةة نحةةةو تسةةة ي  األ ةةةوال املدنيةةةة تملةةةديق  النلةةةوانالةةةدكتور  واهةةةتذكر
رضةةةامل يف  اجةةةة إ  إرةةةداد وتنفيةةةذ خوةةةة رمةةة  تسةةةتند إ  األولويةةةات أن مجيةةةع الةةةدول األمتكةةةداً واإل ملةةةاملات احليويةةةة، 

ويةةد   إالةةدار إطةةار رملةةمل لةةن ح و املنلومةةات  احملةةددة يف ارهةةرتاتي ية اإليليميةةة، وترارةةمل ار تياجةةات ا االةةة ل ةة  دولةةةط
ملةةةةية، والو ةةةع ن يائمةةةة مةةةن املتتةةةرات األهاهةةةية لرالةةةد النناالةةةر الثًوةةةة وهةةةمل: املخةةةاطر واحملةةةددات الالملةةةةية يتضةةةمَّ 
ورلةةأل مةن خةةًل رمة  م ثةف مةةع اثلةمل القوارةةات رات الملةلة يف الةةدول  - يف اإليلةيو الةن ح و الملةةةيةالملةةمل، وأدامل 

  ا لرالد الملةة، ويياس التقدُّم احملَري يف مجيع البلدانطيتو ارهتنانة األرضامل، وهوف 

هر  دياً ذ ينهده اإليليو منةذ هةنوات كثةرية مَضةتط ر ي املدير اإليليممل أن الورة األمراا السارية يف اإليليو تحو 
،األيمةةات والنةةةأارات الةةيت تشةةهدها رةةدة بلةةدان، وارتفةةاع أرةةداد األتةةخاص الةةذين يتنقلةةون َرةةرب  اإليلةةيو، اةةا تةةديد األوةةر 

ال اهتئملة مل  رل  الملةة النموميةط ويد أهفر رلأل رن النوبات وانت اهات خورية يف بنل الةربامج، وخملوالةاً برنةاجمَ 
ي تنفةةه خوةةر تةةديدط  4162ويةةال إن ااةةدف اإليليمةةمل للقضةةامل رلةة  احلملةةبة رةةام  تةةل  األطفةةال والقضةةامل رلةة  احلملةةبةط

وتتمثَّ  مش لتنا الرئيسية اآلن يف الوالول لألطفال يف بنل املناطق اليت ينند م ،يهةا األمةن ويملةنب الوالةول إليهةا، ولةن 
رلة  هةذا النةةوط وناتةد اجلميةع بةقن ينملةوا مةع منحمةة الملةةة النامليةة ي ون أ  بلد يف مةقمن إرا اهةتمر الو ةع الةراهن 

 من أج  التملدأ  اذه املش لةط 

تباينَةت مسةتويات التقةدُّم احملةريط ،مةن نا يةة، كانةت ارهةت ابة   يةث ويال إن األمر راته ينوبق رلة  تةل  األطفةال
السةرينة واجليةةدة التنسةيق والشةةاملة، يف النديةد مةةن الةدول، إيامل ،اتةةية تةل  األطفةةال يف الشةرق األوهةةط هةبباً يف احليلولةةة 

يف أ،هانسةةتان، أمةةا  طاندون انةةدرع ،اتةةية مدوأيةةة يف اإليلةةيوط ومةةن نا يةةة أخةةرى، رةةاود تةةل  األطفةةال الحهةةور يف باكسةةت
ةة  جةةرخامل اهةةتمرار السةةراية يف املنةةاطق اجلنوبيةةة، واجلنوبيةةة الشةةريية، والشةةريية هنةةاكط ومةةا ذ تة تََّخةةذ اإلجةةراملات ،ةة القلق متواال 

 الًيمة خًل األتهر القادمة، ،سَي ون رلينا مواجهة روايب وخيمة هوامل يف اإليليو أو رل  مستوى الناذط

يةةد كَشةةف وجةةود ،َ ةةوات  4164وس كورونةةا املسةةبأب ملتًيمةةة الشةةرق األوهةةط التنفسةةية يف رةةام ن ظهةةور ،ةةري وأ ةةاف أ
ةةر رنهةةا، وارهةةت ابة  يف يةةدرات الةةدول األرضةةامل يف جمةةارت الويايةةة مةةن التهديةةدات الملةةةية املسةةت دَّة، وال شةةف املب أ

رةةدم نةةاً هةةذه األيةةام، ويتنةةنيَّ رلينةةا أن نضةةَمن ن األمةةن الملةةةمل النةةاململ هةةو أهةةو مةةا يشةةَه  بالنةةا مجيأ ، متكةةداً السةةرينة اةةا
 (ط4112ر مجيع الدول األرضامل أكثر من رلأل يف تنفيذ اللوائح الملةية الدولية )تقخُّ 

ةةةب للوةةةواروط ،لةةةو يشةةةهد أ  إيلةةةيو آخةةةر يف النةةةاذ هةةةذا النةةةدد مةةةن  ويةةةال إن األولويةةةة الثالثةةةة اةةةذا اإليلةةةيو، هةةةمل التقهُّ
ياً جسةيماً للملةةة النموميةة، ويةد أتة  رلة   ارت الووارو يف ويت وا دط ،ا لو ع اإلنساي احلاا يف اإليليو اثأ   ةدخ

ةةق األنف ةةس طةةوال النديةةد مةةن السةةنواتط  يف ة الةةدول األرضةةامل تقويةةة اهةةت اب أمهيةةةوتةةدد رلةة  إجنةةايات ذ تتةقةةق إر بش 
ارة الوةةوارو تتنةةاول مجيةةع األخوةةار وتهوخةةمل هةةرتاتي ية وطنيةةة تةةاملة بشةةقن إدتبنيهةةا رو جمةةال اإلغاوةةة الملةةةية اإلنسةةانية، 

 وارهت ابة ااط ور منحو البلدان ليس لديها    اآلن خوط وطنية للتقهب للووا؛ ،مجيع القوارات

 إن ي ةةةدرات املنحمةةةة رلةةة  ارهةةةت ابة لأل ةةةداث النديةةةدة الةةةيت يشةةةهدها اإليلةةةيو يةةةد أالةةةبةت منَهَ ةةةة ألبنةةةد احلةةةدود؛ 
ويةة ، بةةاَت يةةتوأر رلةة  يةةدرتنا رلةة  الوالةةول للفئةةات السةة انية املتضةةرأرةط ويةةد يامةةت منحمةةة إر ننةةاي نقملةةاً  ةةاداً يف التم

 الملةة الناملية بتوييع املوارد و ويلها إ   يث تشتدُّ احلاجة إليها يف أ  ويت من األوياتط
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نة مةع تقةدُّم السة خان بةوترية هةريوتأايةده النةبمل النةاجو رةن األمةراا غةري السةارية وهةلط املةدير اإليليمةمل الضةومل رلة  
ةأ برنامج النم  املشتَةَرك ملنحمة الملةة الناملية والدول األرضامل ، مشرياً إ  أن يف السن وتهريُّ أمنا  احلياة رلة  تفنية  ي ركأ

، لتوهةةيع نوةةاق تنفيةةذ اإلرةةًن السياهةةمل لألمةةو 4164إطةةار النمةة  اإليليمةةمل، الةةذ  الةةدَّيت رليةةه الل نةةة اإليليميةةة رةةام 
بشةةقن الويايةةة مةةن األمةةراا غةةري السةةارية وم ا،ةتهةةاط وذ يَةق ةةو هةةَوى رةةدد يليةة  مةةن البلةةدان بإرةةداد خوةةط رمةة  املتةةةدة 

وطنية متندأدة القواراتط ،هذا األمر، إ  جانب  قيق األهةداف الوطنيةة بشةقن الويايةة مةن هةذه األمةراا وم ا،ةتهةا، 
، إر أنةةةه ذ ية تَّخةةةذ هةةةوى إجةةةراملات يليلةةةة لتنفيةةةذ مهمةةةةمسةةةقلة ها بوالةةةف الويايةةةةوأكةةةد رلةةة  إمنةةةا اثأةةة  أولويةةةة لنةةةا مجينةةةاًط 

 طالرئيسية التدخًت رالية األور واليت وبَتت جنارتها يف م ا،ةة روام  ا ور

 ؛إجةراملات للةةدخ مةن اهةتهًك التبةو نريةد مةن البلةدان أن تتخخةذإر  ؛ويال إنه يتننيَّ رلينا ت ثيف النم  رل  جبهتةني
ج والتش يع رل  اتخباع نحام غذائمل الةمل، واحلدخ من ا مول البدي؛ وحنتا  إ  تناون إيليممل من أجة  التملةدأ  للةرتوي

نةةار غةةري املشةةةروع مبنت اتةةهط كمةةا درةةا املةةدير اإليليمةةةمل إ  اطةةار مويةةف  اهةةو إيامل أنشةةوة التسةةةويق للتبةةو، وهتريبةةه، وار
أور كارومل رل  أطفالنا وتبابناط ويف مةا يتنلةق بالنشةا  البةدي، ،ةإن القيةادة تنةد  يت ااالضار للمنت ات غري الملةية، وال

 أمراً بالو األمهية يف رملية التخويط املتندد القوارات لتنفيذ هذه الدروة للنم  بشقن النشا  البديط

ةةر املةةدير اإليليمةةمل باملبةةادرة اإلاحلةةوبارنتقةةال إ   يليميةةة بشةةقن ذإنقةةار  يةةاة ديث رةةن و،يةةات األمهةةات واألطفةةال، ركخ
أن مجيةةع هةةذه كشةةف األمهةةات واألطفةةالذ، وبإرةةداد خوةةطم لتسةةريع وتةةرية التقةةدُّم للبلةةدان التسةةنة رات النةةبمل املرتفةةع، و 

البلدان تقوم بتنفيذ بنل األنشوة رات األولوية يف خووها، مستفيدة من ارتمادات مالية أولية خململةتها املنحمةة اةذا 
تراجةع ، وبةرغو 4163من أن مستويات و،يات األمهات واألطفال تن س اناهاً لًخنفةاا يف رةام  الَهَراط ورل  الرغو

اإليلةةيو مةةن املرتبةةة الثانيةةة بةةني أيةةاليو املنحمةةة مةةن  يةةث أرلةة  مسةةتويات و،يةةات األمهةةات إ  املرتبةةة الثالثةةة بَنةةد اإليلةةيو 
دامل التةةأام أيةةوى، وجيةةب رلةة  الشةةركامل واجلهةةات املاحنةةة األ،ريقةةمل وإيلةةيو جنةةوب تةةرق آهةةيا، ،إنةةه يتوجَّةةب رلةة  البلةةدان إبةة

 تو،ري املأيد من الدروط

 سةةةني الةةةدرو م ثفةةةة مةةةن أجةةة  نةةةه بةةةذل جهةةةوداً إوبشةةةقن إالةةةً ات منحمةةةة الملةةةةة النامليةةةة، يةةةال املةةةدير اإليليمةةةمل 
ن املراجنةةات ااي ليةةة يف إو  ،الةةةم قدَّم مةةن املنحمةةة إ  الةةدول األرضةةامل، والتملةةدأ  للنمليةةات الةةيت  ةةول دون األدامل اجليةةد

مةةا  قةةق كةةان نتةةا  اإلرادة يف ، مضةةيفاً أن النديةةد مةةن امل اتةةب الق وريةةة أدت إ  تنأيةةأ ي ةةد رات رةةدد مةةن هةةذه امل اتةةب
 وي  املوارد من املستوى اإليليممل إ  املستوى الق ور ط كما   اطار خووات ملموَهةة يف هةبي   سةني األدامل اإلدار ، 

 وارمتثال للقوارد واللوائحط والشفا،ية،

، بةةالتةوخل مةةن الةةنهج 4162-4162وكةان اإليلةةيو هةةباياً يف إ ةةداث تهيةةري جةةوهر  يف أهةلوب طوةةيط امليأانيةةة للثنائيةةة 
التقليد  من القمة إ  القاردة إ   ج جديد ينولةق مةن القارةدة إ  القمةةط و  القيةام مبراجنةة ومشةاورات طويويةة مةع  

، و  اهةتهداف رشةرة بةرامج ،قةط يف املتوهةط مةن 4163دول األرضامل رل   َدة، يف النملف الثاي مةن ك  دولة من ال
الربامج اليت  َح  باألولوية يف تناون املنحمة، ورلأل اهتناداً إ  برنامج النم  النام الثةاي رشةر، ويف  ةومل ار تياجةات 

توا، ر املأيد مةن املةوارد للنمة  املشةتَةَرك يف كة  جمةال مةن هةذه الفردية ل   دولة من الدول األرضاملط وكان من نتي ة رلأل 
 اجملارتط
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، متكةةداً ا مسةةة رات األولويةةةاجملةةارت واختةةتو املةةدير اإليليمةةمل بةةالقول إننةةا اطةةذنا، منةةاً، يةةرارات اهةةرتاتي ية هامةةة يف 
واملشةةاركة مةةن الةةدول األرضةةامل ومنحمةةة  مةةا حنتةةا  إليةةه اليةةوم هةةو التةةأام بتنفيةةذ ارهةةرتاتي يات الةةيت اتفقنةةا رليهةةا،رةة  أن 

 قيةةق ، إر أن نةةني اررتبةةاربالملةةةة النامليةةة ومةةن هةةائر القوارةةاتط ومةةن الضةةرور  أخةةذ احملةةددات ارجتماريةةة للملةةةة 
الن ةةاح يف كةة م مةةن اجملةةارت رات األلويةةة هةةوف يتولخةةب الشةةراكة بةةني كا،ةةة القوارةةات احل وميةةة، ومةةع اجملتمةةع املةةدي، 

 احل ومية، والشركامل اإليليميني والدوليني، ودول اجلوارط واملنحمات غري

 مناقشاتال
  جةدول األرمةال، نحةراً للتةةدخ رلة   إدرا  األمةراا الفريوهةية ال بديةةبةويير الملةة والس ان يف مملةر مناا أتاد 

تواجةةه  ةةديات ملموهةةة يف رةةةدة  ،باإل ةةا،ة إ  املشةة ًت الملةةةةية ،ويةةةال إن مملةةر طاإليلةةيويفر ةةها املةةرا يف  ذ الةة
تسةييس مو ةورات  ييةادةيات ة واألمن الملةمل الدواط وأو ح أن أهةو تلةأل التةةدخ يدبلوماهية الملةالجمارت، وأمهها 
خوةة حنةو الةرتويج ملو ةورات خً،يةة يف  من خًل اهتخدام مفاهيو  قوق اإلنسان واحلق يف الملةةة الملةة النمومية

اجملتمةةةع املةةةدي واجلهةةةات البةثيةةةة مةةةع تفةةةاد  منحمةةةات آخةةةر يف النمةةة  مبنه يةةةة مةةةع  اك  ةةةد  ط وهنةةة4162بنةةةد ملةةةا التنميةةةة 
اخنفةةةاا   ةةةو املسةةةاردات املاليةةةة الدوليةةةة يف جمةةةال الملةةةةة، ط وأ ةةةاف أن التةةةةد  الثالةةةث يتمثةةة  يف تضةةةارب اململةةةاحل

ةةةرلةةة  متكةةةداً وايتملةةةارها رلةةة  أمةةةراا حمةةةددة كاإليةةةدي والسةةة  واملًريةةةا،  إ  توهةةةيع نوةةةاق رمةةة  الملةةةندوق ة احلاجةةةة املاهخ
النةةةاململ للم ا،ةةةةة اإليةةةدي والسةةة  واملًريةةةا، ليشةةةم  أمرا ةةةاً هتةةةو إيلةةةيو تةةةرق املتوهةةةط مثةةة  الفريوهةةةات ال بديةةةة، وييةةةام 

 الملندوق الناململ للقا ات والتمنيع بتو،ري اللقا ات للدول النامية املتوهوة الدخ  وليس ،قط للدول األي  منواًط

لملةةةة يف ال ويةةت إنةةه ربةةد للمنحمةةة أن تنحةةر يف أهةةباب تةةقخر البلةةدان يف تنفيةةذ اللةةوائح الملةةةية يةةال منةةاا وييةةر او 
الوالةول إ  ااةدف املرجةو  ا، وتسةاملل إن كانةت هنةاك الةنوبة يفرلة   قيقهة البلةدان ات(، ومراجنة يدر 4112الدولية )
 منهاط

تبذل جهوداً يف هبي  توبيق كا،ةة بنةود اتفاييةة منحمةة الملةةة النامليةة اإلطاريةة بشةقن  بًدهان إالبةرين  ةويالت اثل
م ا،ةةةةة التبةةةو، والنمةةة  مةةةن خةةةًل جملةةةس ويرامل الملةةةةة يف دول ا لةةةيج مةةةن أجةةة  تو يةةةد إجةةةراملات الريابةةةة والضةةةرائب 

الملةةةية األهاهةةية وارلتةةأام  املتتةةراتو نحةةو املنلومةةات الملةةةية لتوةةوير  ابًدهةةدرةةو رلةة   تاملفرو ةةة رلةة  التبةةوط وأكةةد
إ  مشةةةاركة البةةةةرين مةةةع منحمةةةة الملةةةةة النامليةةةة يف رقةةةد اجتمةةةاع إيليمةةةمل  ةةةول تنأيةةةأ بةةةرامج التةةةقمني  تبةةةذلألط وأتةةةار 

 ط4162ضن البةرين ارجتماع اإليليممل  ول ارهت ابة للووارو يف كانون األول/ديسمرب تالملةمل ارجتمارمل، وهتة

نليو الويب يف مجهورية إيةران اإلهةًمية إ  وجةود النديةد مةن النوائةق الةيت تقةف كة ةرة أتار مناا ويير الملةة والتو 
ودرةةةا الل نةةةة إ  مسةةةاردة البلةةةدان يف ارهتمةةةام بالملةةةةة خةةةار   ةةةدود ويارات الملةةةةةط  ،رثةةةرة أمةةةام الملةةةةة يف اإليلةةةيو

ن الررايةةةة الملةةةةية يف إيوط ويةةةال وايةةةرتح إرةةةادة النحةةةر يف السةةةتال األهاهةةةمل بشةةةقن النحةةةام الملةةةةمل األنسةةةب لبلةةةدان اإليلةةة
مستشةفيات متًك وبةااملستشفيات، مبا يف رلةأل التةةديات املرتبوةة بةإدارة الررايةة يف املسةتوى الثةانو  واملسةتوى الثةالثمل، 

ًً  نتةةرب جمةةارً ت ديثةةة،  اةةا يسةةتلأم مةةن املنحمةةة إيةةًمل املأيةةد مةةن ارهتمةةام والةةدروط وأتةةار إ  أن ييةةادة ،ةةرص  نسةةبياً  مهَمةة
كلهةةا مةةن   ،م الةةذ  طةةرأ رلةة  الت نولوجيةةا الوبيةةة، وتشةةيُّخ السةة ان، والتقةةدُّ ودهتةةاوالةةول إ  الررايةةة الملةةةية واررتقةةامل جال

األمةةور الةةيت تسةةتلأم رنايةةة باهحةةة الت ةةاليفط ويف هةةذا الملةةدد، ركةةر أن هنةةاك  اجةةة إ  تقةةدمي املنحمةةة للمسةةاردة التقنيةةة 
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لتهويةةة الملةةةية الشةةاملة، ويهيةةد الوريةةق للوالةةول إ  التةةقمني الشةةام  تةقيةةق ال للبلةةدان لتةةقمني تةةو،ري األمةةوال املسةةتدامة
 جلميع املواطننيط

ت مناا وييرة الملةة يف النراق رل  أمهية بنامل يدرات املوارد البشرية الملةية والتمريضية واملسان دة، ،ضةًً رةن أكدَ و 
مشةةةرتكة مةةةع جتمارةةةات والداوغرا،يةةةة؛ ورلةةة  أمهيةةةة رقةةةد ا ةق النمةةة  الوبيةةةة مبةةةا يتناهةةةب مةةةع املتهةةةريات الوبائيةةةرَ يةةةدرات ، ةةة

ف رلةة  طةةرق ا تسةةاب املتتةةرات كو،يةةات األطفةةال واألمهةةات، اإل ملةةامل الملةةةمل للتنةةرُّ جمةةال  ة الناملةةة يفننيةةهةةات املاجل
ا ماهةةية والرباريةةة، و ةةديث  اتللتهلةةب رلةة  مةةا يوجةةد مةةن تفةةاوت؛ ورلةة  أمهيةةة تنأيةةأ التنةةاون  ملةةوص تةةو،ري اللقا ةة

جدول التةملينات مبا يتناهب مع املتهريات الوبائية؛ ورل  أمهيةة الدراهةات املشةرتكة  ةول اهةتخدام السةًرت ا االةة 
؛ ورلةةة  دور املنحمةةةة يف ت منةةةات البشةةةريةبلقةةةاح احلملةةةبة؛ ورلةةة  توهةةةيع نوةةةاق التهويةةةة بالتةملةةةني، وارهتمةةةام بملةةةةة ال

د املتهسات واهتخدام متترات ومنايري اجلودة، ويف تووير الشراكة مع بقيةة الةويارات واجلهةات مساردة الدول يف ارتما
بشةةةةةةقن تسةةةةة ي  األ ةةةةةوال املدنيةةةةةةة  4163ق  وةةةةةةة اهةةةةةرتاتي ية رةةةةةام ارات الملةةةةةلةط واختتمةةةةةت باإلتةةةةةةارة إ  و ةةةةةع النةةةةةر 

 حمة الملةة النامليةطا  يأ التنفيذ بند إجرامل تقييو تام  بالتناون مع مناواإل ملاملات احليوية، ودخو 

رلة  ة واحلةذر، متكةداً حةإ  التةأام اليق اجلميةع يال اث  املهةرب إن رةودة ظهةور ،ةريوس اإليبةور يف غةرب أ،ريقيةا يةد،عو 
ملقتضةةةيات اللةةةوائح الملةةةةية الدوليةةةة وبتنسةةةيق مةةةع امل تةةةب  تضةةةامن بلةةةده مةةةع هةةةائر البلةةةدان الةةةيت تنةةةي  هةةةذه احملنةةةة طبقةةةاً 

ط وترت ةةأ التهويةةة هةةربكمةةا أيرهةةا الدهةةتور اجلديةةد للموليةةة  الملةةةية األبالررايةةة ملهةةرب بالتهويةةة اإليليمةةملط وركةةر اهتمةةام ا
 يف املر لة الراهنةط اً ي دخ يح  التقمني الملةمل للمهن املستقلة ، منوهاً بقن رل  التقمني اإلجبار  ونحام املساردة الوبية

باكسةتان التةةأام بًدهةا ال امةة  بقضةية اهتئملةةال  والتنسةيق يف الةن ح و الملةةةيةالدولةة للخةةدمات و أكةدت منةاا وييةةرة و 
التونةيو ت إ  أن باكستان يد رانت من  الة ،ريدة من نورها  يث توجد مقاومة يويةة حلمةًت تل  األطفالط وأتارَ 

ط ويةد مةًتهةذه احللةوا خةًل ت  مةن النةاملني يف اجملةال الملةةمل يةد ي   11،ضةً رةن أن مةا يربةو رلة   ،تل  األطفةال د 
هيئةةت النمليةةة النسةة رية الةةيت   إطًيهةةا مةةتخخرا يف املنةةاطق القبليةةة ا ا ةةنة لةةإلدارة ار اديةةة، والةةيت   اإلبةةًغ ،يهةةا رةةن 

مةةن احلةةارت هةةذا النةةام، إجةةرامل بةةًت التونةةيو ألطفةةال هةةذه املنوقةةة الةةيت كةةان يتنةةذخر الوالةةول إليهةةا ،يمةةا مَضةة ط ٪ 71
نة  اطةةار خوةةوات رديةةدة لضةمان التقهةةب للتنامةة  مةةع ،ةريوس اإليبةةور، ولتنفيةةذ مجيةةع ن باكسةةتان يةةد بةةدأت بالفإويالةت 

الوطو للتقمني الملةمل لتهويةة الفقةرامل نحام ار تياطات الًيمة يف هذا الشقنط وكان رئيس الويرامل يد وا،ق متخخرا رل  ال
ن يف تنأيةةأ  م ةةني الو ةةع الملةةةمل يَ  سةةإ  أن السةةبي  رلةة  مليةةون نسةةمةط وأكخةةدت  611هومل حنةةو ي  هةةذوالضةةنفامل والةة
 طالن ح و الملةية

ت اثةةة  ويارة الملةةةةة يف األردن النحةةةر إ  أمهيةةةة تنأيةةةأ نحةةةام الملةةةةة النفسةةةية يف ظةةة  اررتفةةةاع املوةةةرد يف أرةةةداد لَفةةةو 
املر ةة  نتي ةةة للحةةروف واأليمةةات الةةيت يةةر  ةةا الةةبًد، وتسةةاملل رةةن خوةةة منحمةةة الملةةةة النامليةةة للتهلةةب رلةة  النقبةةات 

 والتةديات اليت أدت إ  القملور يف  قيق بنل األهدافط

أتاد اث  املنحمة الناملية ألطبامل األهرة بالتناون مع منحمة الملةة الناملية و االة يف جمال الررايةة الملةةية األوليةة، و 
 ودرا املنحمة إ  تقوية برامج طب األهرة من خًل تقدمي الدرو التقوط
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اليوم أكثةر مةن أ  ويةت مضة  بةني الةدوائر  اً مو املتةدة املشرتك مل ا،ةة اإليدي إن هناك اتفايويالت اثلة برنامج األ
املختلفةةة رلةة   ةةرورة أن يحةة  اهةةت مال جةةدول األرمةةال غةةري الةةةم نَ أ للهةةدف السةةادس مةةن األهةةداف اإلمنائيةةة لأللفيةةة 

أولويةة رامليةةة رئيسةية، وأن ي ةون هةذا املةرا مةةن مورووةات هةذا اجلية ط ولتةقيةق هةةذا  4131والقضةامل رلة  اإليةدي حبلةول 
مةةن األ،ةةراد  %11) 4141ذ حبلةةول 11-11-11ااةةدف ،ةةإن هنةةاك إمجةةاع كبةةري رلةة  الوالةةول إ  مةةا بةةات ي نةةَرف بالهايةةات ذ

اةةن ينلمةةون بو ةةع % 11؛ و4141املتنايشةةني مةةع ،ةةريوس نقةةي املنارةةة البشةةرية ينلمةةون و ةةع إالةةابتهو بةةالفريوس حبلةةول 
مةن األ،ةراد الةذين حيملةلون رلة  النةً (،  %11؛ ويةتو كبةت الفةريوس لةدى 4141إالابتهو حيمللون رل  النً  حبلول 

ثأ  منلماً هاماً من مناذ القضامل رل  املراط والبلدان يف  اجة إ  مضةارفة رةدد األ،ةراد  رل  ارتبار أن هذه الهايات ي 
  كةة  رةةامني  ةة  تملةة  إ  ااةةدف املنشةةود رلةة  مةةدار املةةدة املتبقيةةة وهةةمل أيةة  مةةن هةةت هةةنواتط الةةذين يتلقَّةةون النةةً

، ومةةةن  َّ تشةةةري 4162رةةةام  يفيف غضةةةون هةةةتة أتةةةهر  %66وأ ةةةا،ت أن رةةةدد مةةةن حيملةةةلون رلةةة  النةةةً  يةةةد ياد بنةةةةو 
يمةةة ملضةةارفة رةةدد األ،ةةراد يف رةةام وا ةةدط وهةةذه النسةةبة هةةمل نملةةف الأيةةادة الً %42التوينةةات إ   ةةدوث ييةةادة يةةدرها 

الةةةذين يتلقَّةةةون النةةةً  كةةة  رةةةامنيط وينمةةة  برنةةةامج األمةةةو املتةةةةدة املشةةةرتك مل ا،ةةةةة اإليةةةدي مةةةع منحمةةةة الملةةةةة النامليةةةة 
والملندوق الناململ من أ ة  تيسةري إتا ةة اختبةارات احلمة  الفريوهةمل، وإرةداد مةذكرة مفةاهيو حلشةد املةوارد مةن الملةندوق 

لتها يائلة إنه ر هبي  إ   قيق هذه الهايات إر بإلهامل مركأية خدمات اختبةارات ال شةف رةن الناململط واختتمت مداخ
،ريوس اإليدي، وإتا ة ارختبارات اجملتمنية، وتبسيط الرراية مبر   اإليةدي ومنةاجلتهو، وارهةتفادة مةن اجملتمنةات احملليةة 

ر اذه الس ب   املأيد مةن املةوارد الةةم نبَّقة حمليةاً وإيليميةاً، ورامليةاً يف احلفال رل  األ،راد الذين حيمللون رل  النً ، م  توا،
 إرا درت احلاجةط      

يةةةال املةةةدير اإليليمةةةمل إن املنحمةةةة تنمةةة  رلةةة   ديةةةد الف ةةةوات املوجةةةودة يف اللةةةوائح الملةةةةية الدوليةةةة، وهةةةوف تقةةةدم و 
الرئيسةمل للمنحمةة هةوف ينقةد اجتمارةاً ملراجنةة  أن املقةرَ  تنفيةذهاط وأتةار إ حنو التوجيهات إ  البلدان يف مضيها ي د ماً 

اللوائح الملةةية الدوليةة يف غضةون األهةابيع املقبلةة رهةتنراا الف ةوات، وهةيتو إطةًع البلةدان رلة  النتةائج الةيت يسةفر 
رات الملةةية رنها هذا ارجتماعط ويف ما يتنلق باإل ملاملات الملةية، أو ح املةدير اإليليمةمل أن ارختً،ةات يف التقةدي

يث  مش لة تنشق من  ني آلخرط ويف حماولةة منهةا ملناجلةة هةذه القضةية، تنقةد املنحمةة اجتمارةات مةع البلةدان إلطًرهةا 
رلةة  مسةةودات التقةةديرات لو،يةةات الر ةةع واألمهةةات، ومراجنةةة هةةذه التقةةديرات يف  ةةومل البيانةةات الوطنيةةةط وأ ةةاف أن 

ةةر  تقييمةةات للةةنحو ال ملةةةية لتقيةةيو نقةةا  القةةوة وم ةةامن الضةةنف واإلجنةةايات الةةيت  ققتهةةا البلةةدانط امل تةةب اإليليمةةمل جي 
وهوف يتو تشارك نتائج هةذه التقييمةات مةع الةبًد، كة  بلةد رلة   ةدة وبملةفة هةرية، ملراجنتهةا ومنايشةتها، مةع مرارةاة 

نحمةةة نةةأورً رلةة  طلبةةات د رلةة  أمهيةةة مثةة  هةةذا النةةوع مةةن التقيةةيو املسةةتق  الةةذ  يامةةت بةةه امل ةةديثها بملةةفة دوريةةةط وأكخةة
مباترة من ويرامل الملةةط ولفت مناليه ارنتباه إ  نوع آخر من التقديرات اليت تنةدها ،ةرق ا ةربامل مثة  مسةودة تقةديرات 

ا االةةةة بنوامةةةة  ا وةةةةر املرتبوةةةة بةةةةاألمراا غةةةةري السةةةارية، والةةةةيت هةةةةوف تملةةةدر يف األهةةةةابيع القادمةةةةةط ويف منةةةةرا  4163
، يةةال الةةدكتور النلةةوان إن هةةةذا اجملةةال اثةة  أولويةةة يملةةةوى لإليلةةيوط وأتةةار إ  إرةةداد برنةةةامج احلةةديث رةةن بنةةامل القةةةدرات

لتخريج ييادات الملةة النمومية بالتنسيق مةع مجيةع املسةتويات رلة  املنحمةة وكليةة هةار،رد للملةةة النموميةةط وأكةد رلة  
مةةن املتويةةع أن ينولةةق هةةذا الربنةةامج يف كةةانون أمهيةةة أن يتناهةةب هةةذا الربنةةامج مةةع ا تياجةةات هةةذا اإليلةةيو وخملوالةةياته، و 

املتوهةوة والنليةاط  اإلداريةة ط ويستهدف هةذا الربنةامج املةديرين بةويارات الملةةة يف املسةتويات4162الثاي/يناير مولع رام 
يية  و ثَّ مناليه ويرامل الملةة رل  إرهال أءامل من يرتةو و حلضور هذا الربنامج يف أيرب ويت ا نط واتفق مةع مةا 

 ول أمهية الرراية باملستشفيات، رلأل اجملةال املةة هَم ، متكةداً رلة  تنيةني مةوظفني رلة  املسةتوى اإليليمةمل للنمة  يف هةذا 
مةةةن األتةةةخاص الةةةذين ينةةةانون  %11اجملةةةالط وباحلةةةديث رةةةن الملةةةةة النفسةةةية، أو ةةةح املةةةدير اإليليمةةةمل أن مةةةا يملةةة  إ  
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ط ويةال إن املنحمةةة مةن النةً  والررايةة الملةةية األهاهةية ياجةةاهتوا ت ا ةورابات الةةية نفسةية خوةرية ر حيملةلون رلة 
تنم  رل  إرداد إطار رم  إيليممل يركةأ رلة  اإلجةراملات األهاهةية للتملةد  للف ةوات يف جمةال الملةةة النفسةية، ومةن 

 املأمع اإلرًن رن هذا اإلطار يف مولع النام املقب ط

إ  أن جلنة مراجنة اللوائح الملةةية الدوليةة  ،لألمن الملةمل والبيئة املسارد املدير النامكي مل ،وكودا،   الدكتورأتار و 
النمليةةة املولوبةةة مبوجةةب اللةةوائح الملةةةية الدوليةةة ملناجلةةة ، يف إطةةار نو،مرب يف جنيةةفتشةةرين الثةةاي/ 62-63هةةت تمع يف 

باإل ةةةا،ة إ  تلقةةةمل ط و ألهاهةةةيةطلبةةةات البلةةةدان بشةةةقن يديةةةد املورةةةد النهةةةائمل  ةةة  ا ةةةن تلبيةةةة املتولبةةةات مةةةن القةةةدرات ا
الفرالةةة جلمةةع اآلرامل مةةن األيةةاليو  ةةول كيفيةةة إ ةةراي  هةةيتيح ارجتمةةاع أيضةةاً ن جلنةةة املراجنةةة  ةةول التمديةةدات، املشةةورة مةة

 تقدُّم يف بنامل القدرات األهاهيةط

هةو النةام املسةتهدف  إ  أن النةام املقبة الملةةية، ونحةو املنلومةات ات مةدير اإل ملةامل، جان تييةأ بورمةاالدكتور  ونوخه
، منوهةاً باهةتمرار 4162لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيةط ويال إن ردداً يليًً جداً من البلدان هةي ون لديةه بيانةات لنةام 

وجةةود النديةةد مةةن الثهةةرات يف البيانةةاتط ،قةةد اهةةتخدمت البلةةدان النديةةد مةةن الوةةرق املختلفةةة يف مجةةع البيانةةات، مةةع أن 
رات يابلة للمقارنةط وأتار إ  أن اململدر األهاهمل للبيانات كان ررب نحو تس ي  األ ةوال املدنيةة هناك  اجة إ  تقدي

لةةةةةديهاط ويةةةةةد  جيةةةةدواإل ملةةةةاملات احليويةةةةةة، مةةةةع أن هةةةةةتة بلةةةةدان ،قةةةةةط يف اإليلةةةةةيو أبلهةةةةت رةةةةةن وجةةةةود أنحمةةةةةة رات أدامل 
ارهتقملةةةائية والتنةةةداد، والبةةةةث  اهةةةتخدمت وكةةةارت األمةةةو املتةةةةدة مجيةةةع مملةةةادر البيانةةةات املم نةةةة، مثةةة  الدراهةةةات

والرتالُّد، لتقييو املستويات وارناهات، ول ن تح  النتائج ،يها ت وك كبرية، وغالبا مةا طتلةف رةن التقةديرات الوطنيةةط 
ويال إن منحمة الملةة الناملية تقم ، يف األتهر املقبلةة، يف املشةاركة رةن كثةب مةع بلةدان اإليلةيو، مةن خةًل املشةاورات 

 ت النم ، لضمان ارهتفادة املثل  من البيانات املتا ة للتقديرات املووويةطو لقا

النامةةة أنةةه ر يةةأال هنةةاك ال ثةةري مةةن النمةة  الةةذ  ينبهةةمل إجنةةايه مةةن أجةة   ةةمان امةةتًك مجيةةع البلةةدان  ةوأكةةدت املةةدير 
ت إن ويارات الملةةةة يف  تياجاهتةةا الملةةةيةط ويالةةالةةنحو منلومةةات تسةةاردها رلةة  اإلبةةًغ الملةةةيح رةةن إجناياهتةةا ورةةن 

 اجةةة إ  نحةةو للمنلومةةات الملةةةية يةةادرة رلةة  مجةةع املنلومةةات بملةةورة ينةةرتف  ةةا اجملتمةةع الةةدواط ونوَّهةةت بةةقن الةةاننمل 
السةةةادة الةةةويرامل  وناتةةةدت، 4162القةةةرار الةةةوطنيني ر يالةةةوا يف  اجةةةة إ  البيانةةةات املووويةةةة يف خوةةةة التنميةةةة ملةةةا بنةةةد رةةةام 

لتقكةةد مةةن كفايةةة  ململةةات امليأانيةةة الوطنيةةة لقوةةاع الملةةةة مبةةا ي فةة  لةةه بنةةامل نحةةام يةةو  للمنلومةةات الملةةةيةط وأتةةارت ا
من الوردات يف الناذ ر ت س َّ ، وهو األمر الةذ  حيةول دون القةدرة رلة   ةمان التمنيةعط ورلة   %21إ  أن أكثر من 
البلةدان رلة   النامةةالبلدان ر ت سة  ط ومةن  ، ،قةد  ثةت املةديرة من الو،يات يف كثري من  %11-21نفس املنوال، ،إن 

درةةو املبةةادرة اإليليميةةة إلرةةداد جممورةةة مةةن البيانةةات األهاهةةية، ورلةة  أن تنمةة  منةةاً لتةسةةني نحةةو املنلومةةات الملةةةية 
بف ةةةةوات  وجةةةةودة البيانةةةةات ا االةةةةة بالملةةةةةةط وأتةةةةارت إ  أن مجيةةةةع القوارةةةةات تقريبةةةةاً لةةةةديها مشةةةة ًت يف مةةةةا يتنلةةةةق

  البيانات وجودهتا، وأكدت رل  أن املنحمة ملتأمة بدرو البلدان يف املضمل يدماً يف جمال البيانات الملةية املووويةط
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 المناقشات التقنية .  4
 (4111ص، مع تأكيد خاص على اللوائح الصحية الدولية )يات والفرَ األمن الصحي العالمي: التحد   1.4

 4-/ق16، القرار ش م/ل إ 6/منايشات تقنية 16جدول األرمال، الوويقة ش م/ل إ  )أ( من 2البند 

ألمةةن الملةةةمل والبيئةةة باملنحمةةة، الوريةةة التقنيةةة املنةةدخة بشةةقن األمةةن لم الةةدكتور كي ةةمل ،وكةةودا، املةةدير النةةام املسةةارد يةةدَّ 
(، ويةةال إن األمةةن الملةةةمل 4112)الملةةةمل النةةاململ: التةةةديات والفةةرص مةةع تقكيةةد خةةاص رلةة  اللةةوائح الملةةةية الدوليةةة 

رةةدة ،اتةةيات لألمةةةراا املنديةةة الناتةةئة يف أحنةةةامل  4111النةةاململ ذ ي ةةتس هةةةذه األمهيةةة ال بةةرية يةةةطخط وانةةدلنت منةةذ رةةةام 
النةةةاذ أمجةةةع وأحلقةةةت  ةةةرراً جسةةةيماً بالملةةةةة واريتملةةةادات والر،ةةةاه ارجتمةةةارمل، ومشلةةةت هةةةذه يف اآلونةةةة األخةةةرية ،ةةةريوس  

أن النةةةاذ أن يشةةةهد ويةةةال إنةةةه مةةةن الوا ةةةح يمةةةة الشةةةرق األوهةةةط التنفسةةةية ومةةةرا ،ةةةريوس اإليبةةةورط و كورونةةا املسةةةبب ملتً
  النوملة، اا يملنخب  قيق األمن الملةمل يف املستقب طاليت هيتواال  انتشارها بسبب باهتمرار ظهور هذه األمراا 

النحةام الملةةةمل ينةاي منهةةا الةنوبة مناجلةةة الثهةرات الةةيت  تتكةةد رلة  فاتةية اإليبةةور املتملةاردة،رلة  وجةه ا ملةةوص، و 
رلة  ويةف الفاتةية يف أهةرع ويةت ا ةنط  ،ارهةت ابةمةن جمةارت ال هةذا اجملةيف  ،املنحمةةترتكأ جهود منذ أمد طوي ط و 

يف  واألدوات ونشةةةر الفةةةرق الدوليةةةة لًهةةةت ابة السةةةرينة والتوجيهةةةاتوجيةةةر  تنأيةةةأ ارهةةةتنداد مةةةن خةةةًل إتا ةةةة املنةةةايري 
مةن نربتهمةا هةريرياً؛  األو رن احلارتط ومثة لقا ان اونان من اللقا ات املرتةة مها  الياً يف املر لةة  اليت تبلوالبلدان 

 طجديدة،يما يوجد رًجات أخرى حمتملة جير  اهت شا،ها همل منت ات رات اللة بالدم وأدوية 

وأنةه لةيس مبقةدور أ  بلةد أن يت اهة  التهديةدات  ،ن يتقوريليو ا ن أإ   اآلن بقن أ   املستخلملةوت فيد الدروس 
ة ملواجهةةة التهديةدات الملةةية النامليةةة هةمل أكثةر يةةدرة احملديةة بةاألمن الملةةةمل النةاململط ووب ةت بالت ربةةة أن البلةدان املسةتندخ 

 طأ ةةنف  أهةةاس رملهةةا رلةة تبةةدأ إرتةةق ا أن تواجةةه ظرو،ةةاً طارئةةة ة ،ةةإن مةةن رلةة  التنامةة  منهةةا، أمةةا تلةةأل غةةري املسةةتندخ 
اإليبةةور وارهةةتثمار يف اللةةوائح مةةرا ،ةةريوس يةةدماً بالنسةةبة إ  البلةةدان يف درةةو ارهةةت ابة مل ا،ةةةة    طريةةق املضةةملخ ويتمثخةة

 الملةية الدولية من خًل ت ثيف أنشوة تنفيذهاط

ةةةد الةةةدكتور رةةةأ الةةةدين حمسةةةو،  ان يةةةدرة نقةةةا  مةةةدير إدارة م ا،ةةةةة األمةةةراا السةةةارية، أمهيةةةة  ةةةمالقةةةائو بقرمةةةال وأكخ
الةةدخول، ويةةال إنةةه يلةةأم بةةذل جهةةود كبةةرية يف هةةذا الملةةددط ويامةةت املنحمةةة جنبةةاً إ  جنةةب مةةع مراكةةأ ارتملةةال الوطنيةةة 

تقيةيو للقةدرات الوطنيةة وتوالةيات تقضةمل بتنأيةأ يةدرات اللةوائح الملةةية الدوليةة  اتةتملت رلة وريةة بإرداد مرتسمات ي  
   ملرا ،ريوس اإليبورطللتملدخ  ميدانياً للبلدان تنأيأاً رهتندادها   ققمة ، كما و نت املنحمة يائواحلفال رليها

 المناقشات
يونةةت خوةةوات رائةةدة يف جمةةال تنفيةةذ أ  ةةام اللةةوائح الملةةةية الدوليةةة، وذ ي ةةن هةةذا  بًدهةةايالةةت اثلةةة البةةةرين إن 

ا نةةاً دون وجةةود بنيةةة  تيةةة يويةةة تتمثةة  يف خلةةق نحةةام  رالةةد يةةو  وآليةةة للتبليةةو وتقويةةة للقةةدراتط وأو ةةةت أن بًدهةةا 
، وبةادرت 4162( للنةام 4112ة )تنفيةذ اللةوائح الملةةية الدوليةلو نت خوة وطنية لتلبية مسةتلأمات القةدرات األهاهةية 

اللوائح الملةية الدولية، ورلأل بارهةتنانة بسةتة مةن خةربامل منحمةة الملةةة النامليةة يف آرار/مةارس  تنفيذبنم  تقييو آللية 
اللةوائح الملةةةية الدوليةةة دون احلاجةةة  لتنفيةةذجلميةةع بنةةود القةدرات األهاهةةية  البةةةرين، والةذين أكةةدوا رلةة  اهةتيفامل 4162

، أكةدت رلة  أن بًدهةا اطةذت يف الشةرق األوهةط ديدط ويف ما يتنلق جهود مواجهة ،ريوهمل كورنا واإليبورلولب التم



 
 
 

 ع-16/63 إم/ل  ش
 62 الملفةة
 

رةةةدداً مةةةن اإلجةةةراملات يف مواجهتهمةةةا، متكةةةدًة ومثنيةةةًة رلةةة  أمهيةةةة مواالةةةلة امل تةةةب اإليليمةةةمل تنأيةةةأ يةةةدرات بلةةةدان اإليلةةةيو 
كورونا واإليبورط وختاماً، طلبةت هةيادهتا درةو املنحمةة يف تقيةيو  ا ملواجهة ،ريوهمل   الن ح و الملةيةوتقييو مدى اهتنداد 

 يدرات البةرين يف مواجهة ،ريوس اإليبورط

وأرةةرب منةةاا وييةةر الملةةةة والتنلةةيو الوةةيب يف مجهوريةةة إيةةران اإلهةةًمية رةةن يلقةةه مةةن أن منحةةو البلةةدان يف اإليلةةيو ذ 
الملةيةط ويال إن ك   دث من األ ةداث الوارئةة للملةةة النموميةة  قق بند القدرات األهاهية الًيمة لتنفيذ اللوائح 

هةةو ،رالةةة للبلةةدان لتةةتنلو املأيةةد ولتقةةيأو يةةدرات التقهةةب وارهةةت ابة لةةديهاط وأ ةةاف أن هنةةاك  اجةةة إ  بنةةامل القةةدرات 
وة املنةةايرة، الةةاً البلةةدان املتوهةةوة الةةدخ ط وتةةدد رلةة  أمهيةةة أنشةةو الًيمةةة مةةن خةةًل درةةو املنحمةةة جلميةةع البلةةدان، وخمل

ورةرا أ،ضةة  املمارهةات، وتقةةدمي الةةدرو للبلةدان يف هةةذا اجملةةالط وأيةد مناليةةه ، ةرة تشةة ي  جلنةةة إيليميةة للةةوائح الملةةةية 
 الدولية، وطلب تو يةاً ،يما للمملولح ذترالد مجيع املخاطرذط

يالةت منةةاا وييةرة الملةةةة النراييةة إنةةه ينبهةمل مرارةةاة الحةروف األمنيةةة ا االةة الةةيت تنانيهةا البلةةدان، ومنهةا النةةراق، اةةا و 
تةةة    ةةةدياً كبةةةرياً رلةةة  النحةةةام الملةةةةمل  ةةةا، وطالبةةةت بتنأيةةةأ الشةةةراكة مةةةع املنحمةةةة  ةةةدف املشةةةاركة يف إيملةةةال خةةةدمات 

قمهيةة تنأيةأ آليةات إلدارة األيمةات الةيت يةر  ةا الةدول برو،ةاً خاالةةط ونوهةت الرراية الملةية األولية للمنةاطق الةيت تنةاي ظ
والةيت كانةةت هةبباً يف ظهةةور  الةة تةةل  أطفةال يف النةةراق بنةد خلوهةةا مةن املةةرا لفةرتة طويلةةةط  ةسةةورياأليمةة الاجملةاورة مثةة  

وأكةةدت رلةة   ةةرورة التنامةة  مةةع اللةةوائح الملةةةية رلةة  أهةةاس الشةةراكة مةةع البلةةدان املت ةةاورة ورات الحةةروف ا االةةة، 
ًً بت ربة جممورة ا مس، وناتدت هائر البلدان بقن  ةذو هةذا احلةذو ل يملةبح إيلةيو تةرق املتوهةط رائةداً يف و ربت مث

مبةةا ي فةة  السةةيورة رلةة  األمةةراا السةةاريةط وأكةةدت منةةاا الةةوييرة أيضةةاً رلةة  أمهيةةة دور  الةةن ح و الملةةةيةجمةةال تنأيةةأ لةةوائح 
اللةةوائح الملةةةية الدوليةةة يف هةةن تشةةرينات األغذيةةة، وأيضةةاً رلةة  أمهيةةة التنةةاون بةةني البلةةدان وأمهيةةة دور املنحمةةة يف إطةةار 

هةةتور الهةةذائملط ويالةةت إنةةه ينبهةةمل أن تضةةولع املنحمةةة بةةدور يف تةةو،ري اللقا ةةات واملسةةتلأمات التشخيملةةية لألمةةراا، الد
،سةةاح اجملةةال ر ت ةةار الشةةركاتط وأكةةدت رلةة  أمهيةةة ارهةةتفادة مةةن يائمةةة إيبةةور، ورةةدم اإلكورونةةا و ،ريوهةةمل  وخملوالةةاً 

 يبورطاإللفريوس ميدانياً التةقق من ارهتنداد للتملد  

،ةةةرق  تًيمةةةة للتقهةةب لإليبةةةور، كمةةةا أنشةةةقجلنةةة وياريةةةة إلرةةةداد السياهةةةات ال تتةةة ل بةةةًدهن إيةةال اثةةة  الملةةةومال و 
ويف  اجةةة للةةةدرو مةةةن امليةةةداي اهةةت ابة مةةةن األطبةةةامل وطةةوايو التمةةةريلط وبةةةرغو هةةذا، ،ةةةإن الملةةةومال متةةقخرة يف التقهةةةب 

 املنحمة والشركامل يف هذا املضمارط 

يوانيةة املنشةق، ولةذلأل احلو ةدة إلدارة املخةاطر املرتبوةة بةاألمراا  إلنشةاملبًده اطةذت خوةوات ن إيال اث  األردن و 
لبنةةامل القةةدرات يف جمةةال التملةةد  لإليبةةور، إ  جانةةب ارهتمةةام بربنةةامج التةةدريب يف جمةةال رلةةو األوبئةةة امليةةدايط وهةةلط 

ا ركةأ رلة  الةدور احليةو  للمختةربات النامةة يف الضومل رل   فال بًده بن اح رل  مستوى التلقيح وأنشوة الرالدط كم
اكتشاف األمراا مبا يتيح التدخ  يف الويت املناهب، منوهةاً بتفنية  و ةدة إدارة األيمةات لضةمان التنامة  مةع األيمةات 

را،ةق هةيخما يف امل النامجةة رةن احلةروق ال يماويةة واإلتةناريةط وطةرح يف ختةام  ديثةه تسةاؤرً  ةول طةرق انتقةال اإليبةور ور
 الملةية، متكداً رل  أنه جمال م لح حيتا  ملأيد من الدراهة والبةثط

بًدهةةا ذ تسةةتوف بنةةد اتةةرتاطات إن والتنسةةيق يف باكسةةتان  الةةن ح و الملةةةيةوييةةرة الدولةةة للخةةدمات و  منةةاا تويالةة
القةةدرات األهاهةةية الًيمةةة لتنفيةةذ اللةةوائح الملةةةية الدوليةةة، ومةةن   طلبةةت يديةةداً وانيةةاً، مشةةريًة إ  أن باكسةةتان، بةةرغو 
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ارتملةةةال الةةةوطو املنةةةو  مركةةةأرلةةةأل، اطةةةذت بنةةةل ا وةةةوات املهمةةةة الةةةيت اتةةةتملت رلةةة  تنيةةةني املنهةةةد القةةةوممل للملةةةةة 
الدوليةةة، ويامةةت أيضةةاً بتنأيةةأ تةةب ة  تةةربات الملةةةة النموميةةة ونحةةو الرتالةةد، وإرةةداد التشةةرينات رات بةةاللوائح الملةةةية 

ا جلميةةةع اجلهةةةود املم نةةةة للتملةةةد  لتهديةةةد اإليبةةةور، إ ةةةا،ة إ  تنفيةةةذ هةةةبًدرلةةة  الملةةةلةط وأكةةةدت منةةةاا الةةةوييرة تفنيةةة  
ننيةةة بةةاللوائح الملةةةية الدوليةةة، وايرت ةةت إنشةةامل آليةةة نملةةائح السةةفر املتنلقةةة بشةةل  األطفةةال الملةةادرة رةةن جلنةةة الوةةوارو امل

 إيليمية من أج   مان تتبع املسا،رين إ  اإليليوط

يةةال اثةة  ر مةةان إن بةةًده تنفةةذ اللةةوائح الملةةةية الدوليةةة، مشةةرياً إ  إجةةرامل تقيةةيو ميةةداي لفاتةةية اإليبةةور مةةن خةةًل و 
ًً بةةةييةةةاس منر،ةةةة النةةةاملني الملةةةةيني   واهةةةتندادرةةةن تقيةةةيو اإلجةةةراملات املتخةةةذة يف نقةةةا  الةةةدخول  إجراملات الويايةةةة، ،ضةةة

 تربات الملةة النمومية، مضيفاً إ  أنةه   التنةرف رلة  نقةا  القةوة والضةنف يف هةذا اجملةالط وأ ةاف أن بةًده أجةرت 
السةةوق  يف املنةةداتاحلمايةةة الملةةةية، متكةةداً رلةة  أمهيةةة ا ةةوًع املنحمةةة بةةدورها  ةةال رةةدم تةةوا،ر هةةذه  ملنةةداتتقييمةةاً 

 اهتنداد بًده لتبادل ا ربات وتشاطر نربتها مع هائر بلدان اإليليوطرل  النامليةط وأكد أيضاً 

يةةال منةةاا وييةةر الملةةةة الفلسةةويو إن اآلليةةة ت ةةون غةةري وا ةةةة أ يانةةاً يف مةةا يتنلةةق بةةاألمراا  يوانيةةة املنشةةق الةةيت و 
تقةع رلةة  ، ر يتضةح إن كانةت مسةةتولية التبليةو Pulsenetة  ةدث نتي ةة التلةةوث الهةذائمل، مضةيفاً أنةةه بةرغو وجةود تةةب 

ن بنةةل البلةةدان ر ي سةةمح اةةا بةةإجرامل الفةوالةةات أ ةةدمات البيوريةةة أم ويارة اريتملةةادط وأ ةةاف اويارة الملةةةة أم رةةاتق 
 لتنفيةةذ مسةةتندةال يماويةة واإلتةةنارية والنوويةةة  ة  إن تةةوا،رت لةةديها اإلم انيةةات، وتسةاملل كيةةف هةةت ون تلةأل البلةةدان 

 تةةةربات النةةةأل يف املسةةةتوين الثالةةةث والرابةةةع ويلةةةة ا ةةةربامل يف اإليلةةةيو  اهةةةتنداداللةةةوائح الملةةةةيةط و ةةةدث مناليةةةه أيضةةةاً رةةةن 
ط الدوليةةة اللةةوائح الملةةةية تنفيةةذالقةةادرين رلةة  التنامةة  مةةع هةةذا النةةوع مةةن املختةةربات، وهةةو األمةةر الةةذ  يوةةرح  ةةدياً أمةةام 

منحمةةة  ملختةةرباتاررتمةةاد رلةة  إرهةةال النينةةات أن مشةةرياً إ  الةةابة بفةةريوس اإليبةةور، أمهيةةة التشةةخيي املب ةةر لإلأكةةد و 
ًًطيستهرق الملةة الناملية واطار اإلجراملات الًيمة لذلأل   ويتاً طوي

ويال اث  أ،هانستان إن بًده يامت بتفني  النديد من النناالةر، مثة  نحةام الرتالةد وا وةة الوطنيةة إلدارة ال ةوارث، 
وتبذل اجلهود  الياً يف جمارت أخرى، مث  بنامل القدرات يف جمةال التقكيةد املختةرب  للةةارت ومراجنةة التشةرينات رات 

رت اليت تناي اإلمهال، و تا  لدرو املنحمة، مشةرياً إ  أن التموية  ينةد  المللةط وأ اف أن هًمة الهذامل همل أ د اجملا
 أ د القضايا املهمة يف رملية تنفيذ اللوائح الملةية الدوليةط 

ويال اثة  اإلمةارات النربيةة املتةةدة إن ،اتةييت اإليبةور وكورونةا مهةا أمثلةة  يةة رلة   ةرورة ارلتةأام مبةا جةامل يف اللةوائح 
ليةةةة لتنأيةةةأ ال فةةةاملات والقةةةدرات احملليةةةة جملا ةةةة هةةةذه األمةةةرااط وأو ةةةح أن بةةةًده يةةةد بةةةادرت بةةةإجرامل تقيةةةيو الملةةةةية الدو 

لدراهةةة مقرت ةةات اجلهةةات املننيةةة و ديةةد الثهةةرات الةةيت جيةةةب التملةةد  اةةا، ورلةةأل اهرتتةةاداً بتوالةةيات منحمةةة الملةةةةة 
ار تياجةةةات الفنليةةةة وتةةةو،ري اإلم انةةةات املاديةةةة والبشةةةرية النامليةةةة يف الفةةةرتة القادمةةةةط وكةةةان مةةةن نتةةةائج هةةةذا التقيةةةيو  ديةةةد 

والتقنية الًيمةة لتنفيةذ برنةامج بنةامل القةدرات الوطنيةة، وكةان الرتكيةأ يف رلةأل رلة  توةوير وتنأيةأ يةدرات املختةربات الوطنيةة 
دولةة اإلمةارات النربيةة املتةةدة  وربوها بربنامج الرتالُّد الوبائمل يف الدولة وبشب ة املختربات النامليةط وأكةد وقتةه التامةة بةقن

(، كمةةةا هةةتبذل املأيةةد مةةن اجلهةةةد يف 4112هةةت ون يف القريةةب الناجةة  متهلةةة للقيةةةام بةةدورها يف تنفيةةذ اللةةوائح الملةةةية )
 التواال  والتنسيق املثمر مع الدول اجملاورة خاالة دول جملس التناون ا لي ملط
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متنلقةة أخةرى وييةوداً  خوةرية يديداً تواجةه ييةوداً متهسةية تولبيت ويال اث  لبنان إنه بالرغو من أن منحو البلدان ال
من بلدان اإليليو، مبةا  اً ار ورابات األهلية وردم ارهتقرار السياهمل همل النوائق الرئيسية اليت واجهت كثري  ،إنباملوارد، 

وليةةةط ويةةال إن املورةةد النهةةائمل ،يهةةا لبنةةان؛ وهةةمل النوائةةق الةةيت  الةةت دون  قيةةق القةةدرات األهاهةةية للةةوائح الملةةةية الد
يةةد ر ي ةةون واينيةةاً لةةبنل مةةن هةةذه البلةةدان مةةا ذ ت تخةةذ إجةةراملات اهةةتثنائية تتولةةب مأيةةداً  4161احملةةدد يف  أيران/يونيةةو 

من املوارد والتنسيق رل  املسةتوى السياهةمل ودوراً أكثةر أمهيةة للمنحمةةط وأ ةاف أن نربةة بلةده مةتخراً يف إبةًغ املنحمةة، 
وإرهةةال النينةةات للمختةةربات املرجنيةةة يةةد أظهةةرت ، ةةوات رلةة  مجيةةع مسةةتويات ة ارتملةةال الوطنيةةمراكةةأ سةةيق بةةني والتن

راكةأ يف التنسيق وتبادل املنلوماتط ويال إن هناك  اجة ملراجنة آليات التنسيق، وملأيد من التةدريب مل ر هيخماو  النملية،
البنل ومع املنحمة واملختربات املرجنيةةط وأو ةح أن تنفيةذ  اع بنضه سني مهارات ارتملال م يف جمال ةارتملال الوطني

ًً رامليةاً، منربةاً رةن درمةه للتةقةق املسةتق  واإلتةهاد رلة  يةدرات الةدول األرضةامل يف  اللوائح الملةةية الدوليةة اثة  تةاغ
 إدارة  ارت طوارو الملةة النموميةط

لةةةوائح الملةةةةية الدوليةةةة يف مملةةةر خةةةًل الةةةثًث هةةةنوات يةةةال اثةةة  مملةةةر إن بةةةًده أجةةةرت تقييمةةةاً هةةةنوياً لو ةةةع الو 
تن ةةس  خةةًل هةةذه املةةدة، مضةةيفاً أن متتةةرات األدامل %77إ   %74السةةابقة، مشةةرياً إ  أن مسةةتوى التقيةةيو ارتفةةع مةةن 

 ةةا  تةةا  للرتكيةةأ رلةة  رناالةةر التنسةةيق أ، يف  ةةني 4163اللةةوائح الملةةةية الدوليةةة يف مملةةر خةةًل رةةام  تنفيةةذ سةةناً يف 
كمةا ط %71األ داث ال يميائية واإلتنارية،  يث كانت نتائج تقييمها أي  مةن أو تسةاوى و  واملختربات وهًمة الهذامل

أتار إ  و ع خوةط تنفيذيةة رهةت مال متولبةات اللةوائح الملةةية الدوليةة ألهةو القةدرات بالتنةاون مةع املسةئولني رنهةا 
ط 4163رقب اجتماع إيليممل يف كةانون األول/ديسةمرب  4161تمديد إ  يف اإلدارات املختلفة، منوهاً بقن بًده طلبت ال

وانةات، ويف ما يتنلق بفريوس اإليبةور، ،قةد  ةث املنحمةة رلة  التنسةيق مةع املنحمةات املننيةة ملنر،ةة الو ةع الوبةائمل يف احلي
ب تنفيةةذهاط أمةةا يف مةةا ا ةةن تقيةةيو الو ةةع الوبةةائمل ومسةةتو  ا وةةورة واإلجةةراملات املولةةو  و االةةة خفةةا،ي  الفاكهةةة  ةة 

يتنلق بفريوس كورونا، ،قكد أن السلوات الملةية اململرية تقخذ بملفة هنوية رينات اثلة من النائدين مةن موهةو احلةج 
لفريوهات املسببة ألمراا اجلهاي التنفسمل ومنها ،ريوس كورونةا املسةت د، ويةتو  اليةا تنفيةذ دراهةة لملنر،ة الو ع الوبائمل 
باإل ةةا،ة اا أخةذ رينةات مةةن اجلمةال املسةةتوردة  ال ملنر،ةة مةةد  ا وةورة ومةد  التنةةرا للفةريوس،رلةمل املخةالوني لل مةة

 من ا ار ط

وأن و،ةود  ةارت مةن يف بةًده، اإليبةور فةريوس أ   ةارت إالةابة برةدم وجةود ويير الملةة يف جيبةويت مناا  وأكد
ذت النديةةةد مةةةن التةةةدابري، ومنهةةةا تةةةدريب النةةةاملني البلةةةدان اجملةةةاورة هةةةو مبنةةةث القلةةةق احلقيقةةةملط وأ ةةةاف أن جيبةةةويت اطةةة

تنفيةةذ الرتالةةد يف نقةةا  الةةدخول، وإنشةةامل منوقةةة للنةةأل، مشةةرياً إ  أن هنةةاك  اجةةة و الملةةةيني، وإرةةداد املةةواد التثقيفيةةة، 
 لدرو املنحمة يف تفني  القدرات التشخيمليةط

 (4112)اللةةةةوائح الملةةةةةية الدوليةةةةة  تنفيةةةةذاثةةةة  اململ ةةةةة النربيةةةةة السةةةةنودية إن اململ ةةةةة يةةةةد اهةةةةتو،ت متولبةةةةات  يةةةةالو 
، ومةةةن   ،لةةةو تولةةةب التمديةةةدط وأ ةةةاف أن بةةةًده أيامةةةت أنشةةةوة 4162يونيةةةو  أيران/مةةةن منتملةةةف  لتنفيةةةذهاومسةةتندة 

ارات األخةرى رات الملةلة، وانتهةت مةن التشةرينات الدرو السياهمل للوائح الملةية الدولية مع الةوي  و شد تلفة للتورية 
 ةةةومل اللةةةوائح الملةةةةية الدوليةةةة  يفالوطنيةةةة مبةةةا يتفةةةق مةةةع اللةةةوائح الملةةةةية الدوليةةةة، ومنهةةةا نحةةةام املرايبةةةة الملةةةةية باملنا،ةةةذ 

ني ، ويامةةةت بتنيةةة4164( ورئةتةةةه التنفيذيةةةة بنةةةد منايشةةةته مةةةع اجلهةةةات التشةةةرينية والتنفيذيةةةة و  ارتمةةةاده يف رةةةام 4112)
 املركةةأاللةةوائح الملةةةية الدوليةةة للتواالةة  مةةع  تنفيةةذاتملةةال يف الةةويارات واجلهةةات احل وميةةة املختلفةةة رات النًيةةة ب مراكةةأ
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  لت أيضةاً جلنةة تنسةيق بتمثية  رةالم وائح الملةية الدولية رل  مةدار السةارة يوميةاًط ويةال إن اململ ةة تةللاملنو باالوطو 
الملةةةية الدوليةةة ي نهةةا مةةن اطةةار أ  يةةرارات يف الويةةت املناهةةب، ،ضةةًً رةةن تنأيةةأ  اللةةوائح تنفيةةذلل هةةات رات الملةةلة ب

للوائح الملةية الدولية للتقييو وارهت ابة املًئمةة ملواجهةة طةوارو الملةةة النموميةة  4آلية اطار القرارات  سب امللةق 
 لتنفيةةذيةط وأ ةةاف أن امليأانيةةات الًيمةةة الةةيت تثةةري يلقةةاً رلةة  املسةةتوى احمللةةمل والةةدوا وخاالةةة مةةن القوارةةات غةةري الملةةة

اللةةوائح  تنفيةةذ، و  إرةةداد ومراجنةةة و ةةديث خوةةط رمةة  تةةاملة لبالفنةة  خوةةة اللةةوائح الملةةةية الدوليةةة يةةد   طمليملةةها
 الملةية الدوليةط

الةةةدور ال بةةةري الةةةذ  تقةةةوم بةةةه املنحمةةةة ورلةةة  حمتةةةوى يائمةةةة التةقةةةق مةةةن ارهةةةتنداد امليةةةداي بأتةةةادت اثلةةةة ال ويةةةت و 
 تنفيةذرلة  للتملد  لفريوس اإليبور، متكدًة رل  أ ا خري هبي  للتنام  مةع وبةامل اإليبةور، وأرربةت رةن تقكيةد ال ويةت 

ط وطالبةةت بةةقن ت ةةون ال ويةةت  ةةمن اللةةوائح الملةةةية الدوليةةة مةةن خةةًل إجةةراملات التنامةة  مةةع مجيةةع  ةةارت الوةةوارو
يائمةةةة الةةةدول الةةةذ  يةةةتو تقيةةةيو اإلجةةةراملات والت هيةةةأات وأمةةةور التةةةدريب  ةةةا، ليةةةتو تقةةةومي أ  يملةةةور يف هةةةذه اإلجةةةراملات 

 لتةقيق ك  ما جامل يف يائمة التةقق رل  الوجه األ،ض  واألمث ط

ياً  قيقيةاً بنةد ظهةور األمةراا املسةت دة، وأكد مناا وييةر الملةةة يف السةودان أن األمةن الملةةمل النةاململ يواجةه  ةد
ليا من كا،ة القوارةات املننيةة  ةذا املو ةوع، ،ضةًً رةن بتش ي  جلنة ر   تاهتند بًدهوخاالة ،ريوس اإليبورط ويال إن 

تشةةة ي  جلةةةان يف الوريةةةات الةةةيت  ةةةا منةةةابر دوليةةةة مةةةع الةةةدول الةةةيت ظهةةةر  ةةةا ،ةةةريوس اإليبةةةور واملوةةةارات واملةةةوان ، و ديةةةد 
ده تتنةةةاون مةةةع اجلهةةةات املننيةةةة رلةةةة  مستشةةةفيات يف هةةةذه األمةةةاكن للتنامةةة  مةةةع ظهةةةور أ   الةةةة إالةةةابةط ويةةةال إن بةةةً

املسةةتويني الةةوطو والنةةاململ لتنفيةةذ اللةةوائح الملةةةية الدوليةةةط وتسةةاملل رةةن أهةةباب رةةدم توةةوير رقةةار لفةةريوس اإليبةةور بةةرغو 
ذ ي ةةن رلةة  املسةةتوى املولةةوب مةةن الةةدول ال ةةربى،  مةةع الفةةريوسن التنامةة  أرامةةاً، مشةةرياً  37ظهةةوره منةةذ مةةا يقةةرب مةةن 

 أمهية بذل املأيد من التنسيق واجلهود من دول اإليليو يف هذا الشقنطرل  وأكد يف ا تام 

اث  تونس إن بًده تلتأم بالتنفيةذ ال امة  للةوائح الملةةية الدوليةة ومواكبةة األ ةداث اجلاريةة، وتنمة  رلة  هةد  ويال
ط وأ ةةاف أن تقةةدماً كبةةرياً  قةةق يف مةةا يتنلةةق بةةاإليبور، مةةن  يةةث تلبيةةة البنةةود الةةواردة رلةة  4161الف ةةوات حبلةةول رةةام 

أيةةد مةةةن اإليضةةاح مثةةة  احلةةةدود الةةدنيا مةةةن منةةدات احلمايةةةة الًيمةةةة، يائمةةة التةقةةةقط وركةةر أن النديةةةد مةةن البنةةةود  تةةةا  مل
ومستوى األمن الًيم للمختربات، وتسمية الشخي املستول رن ارتملارت ويت األيماتط وطلب مةن املنحمةة الةدرو 

 للف وات يف الويت املناهبط هاوتملديبًده يف تقييو مدى تقهب 

لًهتنداد ملواجهة وبامل اإليبور منذ اإلرةًن رةن احلةارت األو  اةذا  ةيوطن خوةً يال اث  املهرب إن بًده أردت و 
يف غرب أ،ريقيا، ورلأل بتناون مع الشةركامل وبتنسةيق مةع منحمةة الملةةة النامليةة، مشةرياً  4162الوبامل يف تهر آرار/مارس 

درةو يةدرات املنحومةة الملةةةية إ  دف باألهةةاس إ  احليلولةة دون دخةول الفةريوس إ  املهةةرب، و هتةاملخوةط  تلةألإ  أن 
باحلةارت احملتملةةط وأتةار إ  أن املهةرب ذ يسة    والننايةةاملهربية يف جمال الرالد الوبائمل وال شف املخترب  رةن املةرا 

أ   الة إالابة بفريوس اإليبور رغو أمهية احلركة الت ارية والتنقًت البشرية مع البلدان املوبوملةط وأكةد أن بلةده ينمة  يف 
س ام تام مع تواليات املنحمة الناملية للملةة اليت ذ تملدر أية ييود رل  السفر أو الت ارة مةن وإ  هةذه البلةدانط إر ان

أنةه، نحةةراً لضةةراوة هةةذا املةرا والةةنوبة ا توائةةه حلةةد اآلن يف البلةدان املوبةةوملة، ورغةةو الو ةةع الوبةائمل الةةذ  يضةةع املهةةرب يف 
د رملةةةةت السةةةةلوات املهربيةةةةة رلةةةة  تقويةةةةة القةةةةدرات مةةةةن أجةةةة  مواجهةةةةة كةةةة  خانةةةةة الةةةةدول رات املخةةةةاطر املنخفضةةةةة، ،قةةةة

 يف ظ  اهتقبال املسا،رين يومياً من مجيع الدول املوبوملةط ر هيخما ار تمارت، 
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أاً النقا  اليت أوريت يف املنايشةة، إنةه مةن الوا ةح أن بامل تب اإليليممل ويال مدير إدارة الربامج األرضةامل  الةدول، موج 
بقمهيةةة اللةةوائح الملةةةية الدوليةةة بوالةةفها أداة ملأمةةة يانونةةاً مةةن أجةة  بايةةة مجيةةع البلةةدان  ةةد التهديةةدات الملةةةية مقتننةةة 

اتملةةةال  كمراكةةةأالنامليةةةةط وأتةةةار إ  أن املنحمةةةة  ةةةاول مواجهةةةة التةةةةديات ا االةةةة بضةةةمان اختيةةةار املتهسةةةات املًئمةةةة  
ملنايشة القدرات رلة  تقكيةد املةرا واختبةار النينةات وتسةهي  نقة  وطنيةط ورملت مع تب ة املختربات واملراكأ املتناونة 

النينةةات بةةني املختةةرباتط وايةةرتح أن تسةةتفيد البلةةدان مةةن املرتسةةمات، الةةيت   إرةةدادها اهةةتناداً إ  أداة الرالةةد الةةذايت وأداة 
لةدرو الةدول األرضةامل  التقييو ا االة باملنحمة، ورلأل لًهرتتاد  ةا يف مواجهةة الف ةواتط وهةوف ت ةون هنةاك  اجةة

قويةةة التنةةاون رةةرب احلةةدود، وخملوالةةاً تلةةأل الةةدول الواينةةة رلةة  احلةةدود اإليليميةةة، كمةةا أن هنةةاك  اجةةة لتبةةادل تمةةن أجةة  
 الت ارب اجليدة يف اإليليو بقيمل  هررة ا نةط

ة الثًوةةةة املتضةةةررة هةةةت املةةةديرة النامةةةة الشةةة ر للمهةةةرب رلةةة  يةةةراره مبواالةةةلة ر ةةةًت الوةةةريان مةةةع البلةةةدان األ،ريقيةةةوجَّ و 
بةةاإليبور، وهةةو مةةا يلةة  مةةن رألةةة تلةةأل البلةةدان ويلةةي مةةن التةةقوري اريتملةةاد  للفاتةةية رلةة  ايتملةةاداهتا الةةيت تنةةاي بوبينةةة 
احلالط ويالت إن هذا الويت هو األهو يف تاريخ أ  ،اتيةط ،فمل أ  ،اتية غري منلومة األهباب، ي ةون أهةو تةململ هةو 

ذ ت تمة  املنلومةات املتا ةة ويةت اإلبةًغ، ،ةذلأل  بقيملة  هةررة ا نةة،  ة  لةوبالفاتةية  ةالنامليةمنحمة الملةة  إبًغ
هوف ا أن املنحمة من تقدمي الدروط وركَّرت الدول األرضةامل بةقن املنحمةة تنمة  يف منةاطق بينهةا ،ةروق يمنيةة، ومةن  ، 

الويةةت يف  نضةةيعمل يف الويةةت نفسةةه،  ةة  ر ،مةةن املستةسةةن أن ت بلةةو األ ةةداث للم تةةب اإليليمةةمل املنةةو واملقةةر الرئيسةة
طةرح  ابملةً يات كا،يةة  ة  يتسةىن اةتتمتةع ارتملةال لةديها  مراكةأارهت ابةط وطلبت من البلدان أيضاً التقكد من أن 

 طتقخرياملو وع لدى الويير بدون أ  

 التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها 2.4
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، رر ةاً ت الوةوارو والتنةاون بةني البلةداناملةدير النةام املسةارد املنةو بشةل  األطفةال و ةاريدم الدكتور بروس أيلةورد، 
إن الو ةةع احلةةاا للوةةوارو اإلنسةةانية  ةةول   ةةول السةةياق النةةاململ بشةةقن التقهةةب حلةةارت الوةةوارو وارهةةت ابة اةةاط ويةةال

مليةةةةون نسةةةةمة حباجةةةةة  611، يف ظةةةة  وجةةةةود مةةةةا يأيةةةةد رلةةةة  د املتضةةةةررينارةةةةدأ  يةةةةثالنةةةةاذ هةةةةو و ةةةةع غةةةةري مسةةةةبوق مةةةةن 
مةةن هةةذا النةةدد مةةن السةة ان ينيشةةون يف هةةذا اإليلةةيوط وأ ةةاف أن إالةةًح  %21؛ ومةةا يأيةةد رلةة  اإلنسةةانية للمسةةاردات

، أدى إ  إالةةةةةًح دور املنحمةةةةةة يف  ةةةةةارت 4166رةةةةةام  ، وأخةةةةةرى يف4112رة يف رةةةةةام اإلنسةةةةةانية مةةةةة املسةةةةةاردات نحةةةةةام
الوواروط ويال إن األولويات يف رم  املنحمة يف  ارت الووارو تتمثة  يف: إطةار رمة  ارهةت ابة للوةوارو؛ واهةتنداد 

 املنحمة؛ و ارت الووارو املمتدة؛ والشراكات؛ وتقهب الدول األرضاملط

ري بةن حيمةد، املستشةار ا ةاص للمةدير اإليليمةمل، الوريةة التقنيةة  ةول التقهُّةب للوةوارو وارهةتنداد رَرا الدكتور ءةو 
مليةةةون  27بلةةةداً، يةةةر حبةةةارت طةةةوارو وأيمةةةات ت ةةةتوأر رلةةة   44بلةةةداً مةةةن بلةةةدان اإليلةةةيو، البةةةالو رةةةددها  61اةةةاط وركةةةر أن 

هةةةتنداداً جيةةةداً للويايةةةة مةةةن الوةةةوارو، والتخفيةةةف مةةةن القويةةةة هةةةمل تلةةةأل الةةةيت اهةةةتندت ا الةةةن ح و الملةةةةيةنسةةةمةط ويةةةال إن 
الةةن ح و آوارهةةا، وارهةةت ابة اةةا والتنةةايف منهةةا، منوهةةاً بةةقن الهةةرا مةةن ي ةةد رات التقهُّةةب للوةةوارو وارهةةت ابة اةةا هةةو بايةةة 

، وي ينهةةا مةةن ارهةةت ابة للوةةوارو، والةةتة ُّو ،يهةةا بفناليةةة، ،ضةةًً رةةن التنةةايف منهةةا يف ويةةت يملةةريط وأتةةار إ  الملةةةية
 ةةرورة و ةةع بةةرامج التقهُّةةب للوةةوارو وارهةةت ابة اةةا يف  ةةومل وًوةةة مبةةادو رئيسةةية:   ةةج ي رارةةمل كةة  األخوةةار، وإتةةراك 

 القواع الملةمل بقهره، والتنسيق املتندد القواراتط
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أ ةةةةاف أنةةةةه يف الويةةةةت الةةةةراهن ر يوجةةةةد بلةةةةد وا ةةةةد يف اإليلةةةةيو مسةةةةتند اهةةةةتنداداً كةةةةامًً إلدارة املخةةةةاطر والوةةةةوارو و 
واأليمات بوريقة م نسَّقة تشرتك ،يها القوارات املتنددةط وركَّأ رل  احلاجة املاهةة إ  أن يسةتثمر اإليلةيو يف بنةامل ي ةد رات 

وارهت ابة اا، تفاديةاً لًرتمةاد رلة  املسةاردات الدوليةة يف ويةت تتةمة  ،يةه  من أج  التقهُّب للووارو الن ح و الملةية
ةة مل املنحمةةة الةةدول األرضةةامل باطارهةةا رلةة  املسةةتوى الق ةةد رات اإليليميةةة رلةة  التةةقيل و ،ةةوق طايتهةةاط وهنةةاك إجةةراملات توال 

ةةةب للوةةة وارو وارهةةةت ابة اةةةا، وو ةةةع الةةةوطو مثةةة  تبةةةو   ةةةج تةةةام  لألمةةةن الملةةةةمل الةةةوطو، وإيةةةرار خوةةةط تةةةاملة للتقهُّ
ة مل املنحمةةة اتفاييةات للمسةاردة املتبادلةةة، رلة  أن ت فنَّةة  هةذه ارتفاييةةات رنةد احلاجةةة إليهةاط كمةةا أن هنةاك إجةةراملات توال 

باطارهةةةا رلةةة  املسةةةتوى اإليليمةةةمل منهةةةا إنشةةةامل الةةةندوق تضةةةامن إيليمةةةمل يف  ةةةارت الوةةةوارو، ومر،ةةةق إيليمةةةمل للةةةةارت 
ة مةن ا ةربامل لتلبيةة ار تياجةات املفاجئةة ونشةرهو بسةررة يف أويةات الوةواروط واختةتو الةدكتور بةن اإلنسانية، وو ةع يائمة

حيمد رر ه دارياً الل نة اإليليمية إ  منايشة تنفيذ اإلجراملات الةم واَل   ا، ودراهة القرارات وا ووات النملية الًيمةة 
 يليممل رل   دم هواملطلتنأيأ األمن الملةمل املشرتك رل  املستوى الق ور  واإل

 المناقشات
يالةةت اثلةةة البةةةرين إن بلةةدها يةةد اطةةذ إجةةراملات ومبةةادرات وطنيةةة إلدارة الوةةوارو، ويةةام بإنشةةامل جلنةةة وطنيةةة ملواجهةةة 
ال وارث ك هة مركأية، وو ع خوة اهرتاتي ية وطنيةة للوةوارو، ويةام بإرةداد مملةفو،ة للمخةاطر احملتملةة، وأجةرى يةارين 

راتط وأكةةدت رلةة  درةةو البةةةرين د  يو مةةدى ،ناليةةة ا وةةط، ورقةةد التةةدريبات وورش النمةة  لتنأيةةأ وتنميةةة الق ةةاحملاكةةاة لتقيةة
 لوواروطيف  ارت اإلنشامل الندوق التضامن 

إن   ومة باكستان و ةنت خوةة وطنيةة  يف باكستان والتنسيق الن ح و الملةيةيالت مناا وييرة الدولة للخدمات و و 
ط وتضةةةةمنت ا وةةةة مسةةةةتوليات وأنشةةةوة حمةةةةددة 4161يةةةةانون إدارة ال ةةةوارث الةةةةوطو لنةةةام طةةةار يف إلًهةةةتنداد للوةةةةوارو 

باإل ةةا،ة إ  رلةةأل، يةةت مراجنةة و ةةديث خوةةة التقهةةب وارهةت ابة بةةدرو تقةةو مةةن و رهةت ابة مجيةةع األطةةراف املننيةةط 
 %4يع احملا،حةات رلة  طملةيي ا يف خوةة التقهةب الوطنيةة الشةاملةط وجيةر  تشة هةمنحمة الملةة الناملية، وهةيتو إدراج

خرباهتةةا يف جمةةال إدارة الوةةوارو مةةع يس ةةرُّها تبةةادل مةةن ميأانيةةة التنميةةة السةةنوية إلدارة  ةةاطر ال ةةوارثط ويالةةت إن بًدهةةا ه
 البلدان األخرىط

 يةةأال رن األيمةةة اإلنسةةانية يف بةةًده تحةة  هةةمل األكةةرب واألكثةةر تنقيةةداً يف النةةاذط ومةةع رلةةأل، أاثةة  الملةةومال وأو ةةح 
مسةتوى ارهةت ابة للوةوارو والتنةةايف منهةا منخفضةاً وينتمةةد أهاهةاً رلة  الةدرو الةةدواط ويف مواجهةه التهديةدات الوارئةةة 

ارو رلة  وجةه السةررة يف الملةومال، و وةة يف  ةارت الملةةيلًهةت ابة الالقائمة ررب اإليليو، ،إن هناك  اجة إ  نحةام 
اروط ويةةةال إن البلةةدان جيةةةب أن تنوةةمل األولويةةةة إ  إرةةداد القةةةدرات الوطنيةةةة جانةةب يةةةدرات وطنيةةة أكثةةةر يةةوة إلدارة الوةةةو 

 وتنأيأ آليات الت ام  بشقن ارهت ابة الفنالةط

أكد اث  األردن رل   رورة ت اتف اجلهةود يف دول اإليلةيو ملسةاردة بنضةها الةبنل يف التملةد  لأليمةات الةيت اةر و 
كةةان لةةديها أنحمةةة الةةةية متقدمةةة وناجةةةة يةةد أالةةبةت تنةةاي مةةن النةةبمل    ةةا اإليلةةيوط وركةةر أن النديةةد مةةن الةةدول الةةيت

ال بةةةري الةةةذ  ويةةةع رلةةة  راتقهةةةا نتي ةةةة لألرةةةداد الهفةةةرية مةةةن الًجئةةةني، وأالةةةبةت غةةةري يةةةادرة رلةةة  تةةةو،ري ار تياجةةةات 
 األهاهية ملواطنيهاط
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جةود أرةداد كبةرية مةن النةاي نيط دت يف و يالت منةاا وييةرة الملةةة النراييةة إن النةراق اةر بحةروف أمنيةة خاالةة نسَّةو 
غر،ةةةة رمليةةةات مركأيةةةة يف ويارة الملةةةةة، إنشةةةامل وةةةوارو والتنامةةة  مةةةع األيمةةةاتط و  ويةةةد أرةةةدت ويارة الملةةةةة خووةةةاً لل

وغرف رمليات طر،يةة يف احملا،حةاتط و  بالتنسةيق مةع منحمةة الملةةة النامليةة تقةدمي خةدمات الررايةة الملةةية للنةاي نيط 
ةةد خوةةة اهةةتثنائية للوةةوارو ت  وجيةةر  النمةة  رلةة  إرةةدا أ رلةة : التنامةة  مةةع الوةةوارو يف م ةةان ويورهةةا )يبةة  الوالةةول إ  ركأ

قةةةدرات املستشةةةفيات  سةةةب درجةةةة خوورهتةةةا، واررتقةةةامل بإ  احلةةةارت نقةةة  املستشةةةف (، وتملةةةنيف احلةةةارت الوارئةةةة، و 
ييةةرة الملةةةة رلةة  أمهيةةة الرتالةةد آرف نسةةمة(ط وأكةةدت منةةاا و  61اإلهةةناف )تةةو،ري هةةيارة إهةةناف ل ةة  وكفةةاملة نحةةام 

الوبائمل، وتقييو احلالة الملةية للناي ني، وإجةرامل التقيةيو التهةذو  وخملوالةاً لألطفةال أالةهر مةن تةس هةنواتط وركةرت 
أمهيةةة النمةة  كفريةةق وا ةةد مةةع بقيةةة الةةويارات واجلهةةات رات الملةةلة مةةن أجةة  اررتقةةامل با ةةدمات الملةةةيةط وركةةرت أمهيةةة 

 طت مُّنات البشريةة الناملية يف جمال البةوث والدراهات املشرتكة و االة يف جمال الةة الالتناون مع منحمة الملة

، وطويلةةة األمةةدارنتشةةار ر ةةة لل ةةوارث بفنةة  مةةا يةةدور ،يةةه مةةن نأارةةات واهةةنة أتةةار اثةة  أ،هانسةةتان إ  أن بلةةده ر  و 
والنمة  يف الويةةت نفسةه رلةة   تقةداها، يفمرارةاة اإلنملةةاف يةدة و اجلملةةةية الدمات مشةرياً إ  أن احلفةال رلةة  تقةدمي ا ة

ارهتثمار يف آليات التموي  الملةةمل املبت ةرةط ومةن املتويةع أن يتهةريخ مشةهد احلالية، يتولب اهتدامة التملد  للتةديات 
جديةدة وميسةورة الت لفةة ألغةراا تقةدمي أهةاليب وهةيتنني و ةع  ،املساردات رقب انسةاب القوات النسة رية الدوليةة

ةةنت مةةتخراً خوةةة وطنيةةة إلدارة ال ةةوارث خةةدمات الرر مشلةةت  لةةيًً ملخةةاطر ال ةةوارث ويةةدرة البلةةد و ايةةة الملةةةيةط ويةةد و   
هةةةتتولب درمةةاً مةةةن الةةيت رئيسةةية الالف ةةةوات مةةن بةةني خوةةة رمةة  تسةةةيةط و رلةةأل إ  جانةةب و ةةةع رلةة  التملةةد  اةةةا، 
 ،وو ةةع اهةةرتاتي يات خاالةةة بةةاملوارد البشةةرية ،تسةةهي  إجةةرامل منايشةةة رامةةة بشةةقن السياهةةات الملةةةية :املنحمةةة والشةةركامل

 وتنفيذ مبادرة املستشفيات اآلمنةط

بالدرو الذ  تلقاه القضية الفلسوينية  د الندوان اإلهرائيلمل الهاتو رلة  يوةاع الفلسويو نوخه مناا ويير الملةة و 
هةنوات، اةا أدى  8لةملةار منةذ غأةط وهو الندوان الثالث رلة  غةأة يف غضةون السةنوات السةت املا ةية، والةيت تتنةرا ل

مةن هةة ان غةأة ) ةةواا نملةف مليةون نسةةمة( إ  مراكةأ اإليةةوامل  %47إ  تةدهور األ ةوال املنيشةةيةط ونتي ةة للنةةدوان نةأح 
واملةدارس احل وميةة، ومةع األونةروا غري اجملهأخة وغري القادرة رل  اهتيناب هذا الندد الضةخو، وهةمل املةدارس التابنةة لوكالةة 

تخي يد اهتشةهدوا، وجةرح  4111همل أيضاً من القملف واررتداملات اإلهرائيليةط   ركر أن أكثر من  رلأل ذ تسلو
تةخي، ومنحةو املتضةررين هةو مةن األطفةال والنسةاملط وكةان هنةاك  6111ألف، وأاليب باإلرايةة أكثةر مةن  66أكثر من 

اجلةةةدد نحةةةراً لملةةةنوبة الوالةةةول إ  ا ةةةدمات  ييةةةادة كبةةةرية يف اإلجهةةةاا والو،يةةةات أونةةةامل احلمةةة  والةةةوردة، وو،يةةةات املواليةةةد
مركةةأاً   تةةدمريهو  18مركةةأاً للررايةة الملةةةية األوليةة مةةن أالة   21الملةةيةط وحبسةةب دراهةة ملنحمةةة الملةةة النامليةةة، هنةاك 

النةةةاملني ،يهةةةا، و املر ةةة   مقتةةة مستشةةةف ، باإل ةةةا،ة إ   64مستشةةةفيات مةةةن أالةةة   1تةةةدمرياً جأئيةةةاً أو كليةةةاً، و  تةةةدمري 
رمليةةات بالتنةةاون مةةع منحمةةة الملةةةة النامليةةة غر،ةةة  بإنشةةاملمري النديةةد مةةن هةةيارات اإلهةةنافط ويامةةت ويارة الملةةةة وتةةد

لتنسيق ا دمات الوبية واإلنسةانية، و  إرهةال الوةوايو الوبيةة مةن الضةفة الهربيةة إ  يوةاع غةأةط كمةا جيةر  متابنةة مراكةأ 
رلةة  املقيمةةني ،يهةةا، ورةةً  الديةةدان واألمةةراا الوفيليةةة، ورةةً  احلةةارت  اإليةةوامل، وتوييةةع املقوخيةةات متنةةددة الفيتامينةةات

اجللديةةة، وتوييةةع ال لةةور لتنقةةيو امليةةاهط وجيةةر  رالةةد األمةةراا املختلفةةة خاالةةة اإلهةةهال، و  ا،تتةةاح ريةةادات داخةة  مراكةةأ 
 اإليواملط
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رت الوةةوارو يف النةةاذط ويةةال إن مةةن   بةةقكرب رةةبمل مةةن  ةةاثَقةةأتةةار اثةة  مجهوريةةة إيةةران اإلهةةًمية إ  أن اإليلةةيو م  و 
تةةقن إرةةةداد تقةةةارير منتحمةةةة رةةةن ال ةةةوارث و ةةةارت الوةةةوارو يف اإليلةةةيو أن ينةةةود بالفائةةةدة رلةةة  مجيةةةع الةةةدول األرضةةةامل، 
وايةرتح إرةةداد ونشةةر تقريةةر منةةتحو رةن احلالةةة الملةةةية للبلةةدان املتضةةررةط وأرةةرب رةن تقييةةده لتشةة ي  ،ةةرق اهةةت ابة هةةرينة 

لتضةةامن اإليليمةةمل وإنشةةامل نحةةام لتقةةدمي املنلومةةات يف الويةةت احلقيقةةملط ويةةال إنةةه يلةةأم بةةذل مأيةةد مةةن وتشةةهي  الةةندوق ا
اجلهةةةود للةةةرتويج لو ةةةع بروتوكةةةول منةةةو بتقيةةةيو املخةةةاطر الملةةةةية الوارئةةةة وإدارة  ةةةاطر ال ةةةوارث اجملتمنيةةةة وو ةةةع بةةةرامج 

 فياتطلتخويط تتون تدارك ال وارث يف املستشفيات و قيق مقمونية املستش

لووارو مع تةو،ري الةدرو املةاد  والبشةر  ال ةايف لةه، يف  ارت اأكد اث  يور رل   رورة وجود الندوق التضامن و 
ن هنةاك  اجةة إ  إرةداد هةيناريوهات  تلفةة إوأمهية و ع أهداف وا ةة للملندوق  ة  ا ةن تقيةيو تةقوريه، كمةا يةال 

وإرةداد يائمةة بةا ربامل الةذين ا ةن ارهةتنانة  ةو ل ة  نةوع مةن ال ةوارث ألكثر املخاطر اليت تواجه ك  دولة رل   ةدة، 
 رند احلاجةط

 ةرورة إرةداد خوةة جملا ةة الوةوارو  ، مشةرياً إ رن تأايد  ارت الوةوارو يف اإليلةيو يةتونساجلمهورية ال دخث اث  و 
أمهيةة بنةامل وتةدد رلة  بةني األيوةار اجملةاورةط و التقهةب وارهةت ابة، والتنسةيق ح ةرل  املستوى الوطو واجلهو ؛ و سني ن  

 ؛منحومة جملا ة املخاطر البيولوجية والت نولوجية والوبينية ت ون مرتبوة مبفهوم التنمية، رل  أن تنتمد رلة  مبةادو أربنةة
هيئةة وهمل: إدمةا  كة  املخةاطر، وارهةتدامة، والرالةد وال شةف املب ةر، والتنسةيق بةني القوارةاتط ويةال إنةه جيةب إنشةامل 

دلية  إلدارة املخةاطر، وتنأيةأ وبنةامل القةدرات احملليةة، و ةرورة إتةراك اجلمنيةات  هيئةات جهويةة، وإرةدادوطنية تتفرع رنهةا 
رلة  املسةتوى  إيامةة اتفاييةات وإنشةامل آليةات للتنسةيق وتبةادل املنلومةاتيةال إنةه جيةب غري احل ومية واملنحمات املدنيةط و 

 اإليليمملط

أن النديةةد مةةن األيمةةات يف اإليلةةيو ذ ت ةةن يف جوهرهةةا رات الةةلة بالملةةةة، وايةةرتح أن بنةةل أتةةار اثةة  لبنةةان إ  و 
التوالةةيات جيةةةب أن تسةةةتهدف رؤهةةةامل الةةةدول، وخاالةةةة يف جمةةةارت التمويةةة  والتنةةةاون الةةةوطو واإليليمةةةملط وايةةةرتح أن ينةةةدخ 

ت اللوجسةتية رلة  املسةتوى الةوطو ويرامل الملةة يائمة وا ةة باملتولبات من  يث املرا،ق الملةةية والتةدريب واإلمةدادا
ومسةةتوى املنوقةةة واجملتمةةع مةةن أجةة  تنأيةةأ يةةدرة ا ةةدمات الملةةةية رلةة  الملةةمود، و االةةة يف  ةةال  ةةدوث انقوةةاع يف 

 ارتملارتط

أو ةةح منةةاا وييةةر الملةةةة السةةوداي أن السةةودان مثةة  بةةايمل دول اإليلةةيو ينةةومل ب ةة  أنةةواع الوةةوارو، والةةيت ر تقتملةةر و 
تهج   ةةاً كليةةاً يرارةةمل كةة  األخوةةار، ويركةةأ رلةة  ينةةدان ،قةةطط وركةةر أن القوةةاع الملةةةمل يف السةةودان رلةة  جنةةوب السةةو 

  إرةةداد خوةةة اهةةرتاتي ية للقوةةاع كمةةا املتهسةةات،   ملةةدى اهةةتندادمشةةاركة اجلهةةات رات الملةةلة، ويسةةتند رلةة  مسةةح 
ارو، وتفنيةة  دور الةةدول املشةةاركة لوةةو يف  ةةارت االملةةةمل جملا ةةة للوةةواروط وأكةةد رلةة   ةةرورة تفنيةة  الةةندوق التضةةامن 

 ،يه وتو،ري املال ال ايف لهط

يسةتويع ترمجةة ا وةط إ  أرمةال، ونوخهةت بقمهيةة  التقنيةني رورة ت وين ،ريق  تي مةن رل  اثلة ال ويت وأكدت 
 الووارو، وأمهية إجرامل التدريبات املشرتكة وتبادل ا ربات بني الدولطالتضامن يف  ارت درو الندوق 

املةةةوارد ل ةةةمل تةةةتم ن مةةةن درةةةو الةةةدول األرضةةةامل يف  ةةةارت  يتلةةةأل املنحمةةةةال اثةةة  جيبةةةويت إن مةةةن الضةةةرور  أن يةةةو 
الوةةةواروط وأ ةةةاف أن لةةةدى بلةةةده رةةةدداً مةةةن ار تياجةةةات الناجلةةةة الةةةيت يلةةةأم تلبيتهةةةا، ومنهةةةا و ةةةع آليةةةة تنسةةةيق متنةةةددة 
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تقهةب وو ةع خوةة لل ،دة الندوى واملواد ال يميائيةمو وع نق  املواد الشديتتناول وهن تشرينات  ،القوارات وتنفيذها
لوةةوارو وأخةةرى لإلبةةًغ باملخةةاطرط ويلةةأم تنأيةةأ خةةدمات الملةةةة النموميةةة وو ةةع مبةةادو توجيهيةةة وطنيةةة بشةةقن السةةب  ل

 ه،إنةة ،اإليلةةيو بالنأارةةات رلة  نوةةاق واهةةع لتةقورال فيلةة بالتنامةة  مةةع احلةوادث ال يميائيةةة وتةةدريب املةوارد البشةةريةط ونحةةراً 
 من الضرور  تنأيأ القوانني اليت  ممل الناملني الملةيني والبنية التةتية من األرمال الو شيةط

ًً، وغةالبيتهو يتويرةون يف أربنةة بلةدان يف  %87ركر اث  األونروا أن و  من هة ان ،لسةوني ا ةن ارتبةارهو رجئةني ،نة
اجةةةةة ملأيةةةةد مةةةةن الةةةةدرو لتلبيةةةةة ، متكةةةةداً رلةةةة  احلداخليةةةةاً  النةةةةاي نيأرةةةةداد هائلةةةةة مةةةةن األتةةةةخاص  اإليلةةةةيو تنةةةةاي  اليةةةةاً مةةةةن

 ا تياجات الًجئني يف اإليليوط

ن بًده واإليليو األورويب ينويان أمهية كبرية للتقهب للوةوارو وارهةت ابة ملقتضةياهتاط ويةد ارتمةدت إويال اث  تركيا 
هةةةونبول للنمةةة  يف جمةةةال التقهةةةب ا تةةةب للمنحمةةةة يف يةةةرارا بإنشةةةامل مالثالثةةةة والسةةةتني الل نةةةة اإليليميةةةة ألوروبةةةا يف دورهتةةةا 

حلةةارت الوةةوارو اإلنسةةانية والملةةةيةط وهيضةةولع امل تةةب بقنشةةوته رلةة  أهةةاس ارهةةتنداد للتملةةدخ  جلميةةع األخوةةار يف 
 املستقب  القريبط ومن املخوط اذا امل تب أن ي ون يادرا رل  النم  ،يما بني األياليو م  ايتضت احلاجةط

ار املدير اإليليممل إ  أن رددا من البنود اليت نويشت يف األيام السابقة، مث  اإليبور واللةوائح الملةةية وأتار مستش 
ضةةمل الدوليةةة، تنةةدر  مجينهةةا  ةةمن السةةياق األوهةةع للتقهةةب للوةةواروط ،قةةد كةةان هنةةاك  اجةةة رطةةار خوةةوات رمليةةة للم  

رات البلةةدان د  نط وكةةان مةةن بةةني ا وةةوات املقرت ةةة تقيةةيو ي ةةما ا ةةن تنفيةةذها بملةةورة منه يةةة ومشةةرتكة بةةني مجيةةع البلةةداد  ي ةة
رلة  التملةد  لأل ةداث ال ةربى، مةع الرتكيةأ رلة  اإليبةةور، يف املسةتقب  القريةبط وا ةن للمنحمةة تةو،ري ،ةرق لةدرو مثةة  

ملةارت تسةهي  احلةوار وارتمةن أجة  الشةركامل  جلمةع كة ب منهةا رلةألط ويةد اهةتندت املنحمةة كةذلأل ل  هذا التقييو إرا ط  
سةةةارد يف درةةو اركتفةةةامل تأن  امةةةن تةةق  خوةةةبشةةقن مسةةقلة الوةةةواروط وكةةان مةةةن بةةني ا وةةةوات الرئيسةةية األخةةرى و ةةةع 

تلبيةةةةة الةةةذايت اإليليمةةةمل ،يمةةةةا يتنلةةةق بةةةةاملوارد البشةةةرية واللوجسةةةةتية واملاليةةةة الًيمةةةةة ملواجهةةةة الوةةةةواروط ولتنأيةةةأ القةةةةدرة رلةةة  
مةوظفني لتةدريبهو  2-3ةةةةن  يةةةث املةةةوارد البشريةةةة، ا ةةن ل ةة  بلةةد أن يقتةةةرح مار تياجات املفاجئة يف  ارت الووارو 

وارتمةةاد يةةدرهتو رلةة  ارهةةت ابة حلةةارت الوةةواروط أمةةا ،يمةةا يتنلةةق با ةةدمات اللوجسةةتية، ،ةةإن مركةةأ اإلمةةدادات يف ديب 
من خًل التربراتط و،يمةا يتنلةق بةاملوارد املاليةة،  يقرتب من املرا   النهائية لًتفاق رليهط وا ن تسريع خووات إنشائه

ول نةةه ذ يةةتو يويلةةه أبةةداط وايةةرتح أن  4161الةةندوق التضةةامن لًهةةت ابة للوةةوارو يف رةةام أنشةةقت الل نةةة اإليليميةةة ،قةةد 
 اذا الملندوقطللمنحمة ورية من امليأانية الق   %6تنحر البلدان يف طمليي 

ن املنايشات يد أبةريت   ةو إاملدير النام املسارد املنو بشل  األطفال و ارت الووارو والتناون بني البلدان  ويال
التقهةةب للوةةوارو وارهةةت ابة ملقتضةةياهتاط  خوةةةتةةقوري األيمةةات يف اإليلةةيو، والوبينةةة الوويلةةة األجةة  اةةذه القضةةية، وأمهيةةة 

البيانةةات املووويةةة الةةيت تسةةتند إليهةةا القةةرارات وارهةةتثماراتط ورلةة  وجةةه وأتةةار إ  أن هنةةاك  اجةةة لتةسةةني املنلومةةات و 
التةديةةةد، ا ةةةن تقيةةةيو أنحمةةةة التقهةةةب وارهةةةت ابة املولوبةةةة مقابةةة  منةةةايري مو ةةةدة مةةةن أجةةة   ديةةةد نوريةةةة ارهةةةتثمارات 

 درةو الةدول األرضةامل، املولوبة    اآلنط وأتار إ  أنه يةد اتضةح جةًمل وجةود توينةات يويةة لةدور امل تةب اإليليمةمل يف
 وهو ما يتولب ارهتثمار يف يدرة امل تب اإليليممل رل  إدارة الوواروط

ب للووارو وارهت ابة اا همل إ دى األولويةات ا مةس ملنحمةة الملةةة أراد املدير اإليليممل التقكيد رل  أن التقهُّ و 
ت ااامةةة واألمثلةةة اجليةةدة رهةةت ابة منحمةةة الملةةةة النامليةةة يف اإليلةةيوط وبةةرغو أن النةةام املنملةةرم يةةد تةةهد بنةةل اإلجنةةايا
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 ةةارت ذ ت ةةن ارهةةت ابة ،يهةةا رلةة  نفةةس املسةةتوىط وهةةتنم   وةةر ، ل ةةن كةةان هنةةاك أيضةةاً النامليةةة رلةة  املسةةتوى الق  
املنه يةةة املقرت ةةة رلةة   ةةمان تو يةةد ارهةةت ابة ملقتضةةيات الوةةوارو رةةرب اإليلةةيوط وهتواالةة  منحمةةة الملةةةة  اإلجةةراملات

وريةةة وامل تةةب اإليليمةةملط يةةة تنأيةةأ وجودهةةا يف البلةةدان الةةيت تنةةاي مةةن األيمةةات، وتنأيةةأ يةةدراهتا التقنيةةة يف امل اتةةب الق  النامل
وأرةةرب رةةن تقةةةديره وتةة ره للةةدرو ال بةةةري الةةذ  يدمتةةه اململ ةةةة النربيةةة السةةنودية، واألردن، واإلمةةةارات النربيةةة املتةةةةدة، 

 طواجلمهورية النربية السورية غأة وال ويت جلهود ارهت ابة لأليمة يف

 الورقات التقنية 5.

ومتابعة حول  ،األمراض غير السارية: تنفيذ اإلعالن السياسي الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة 1.5
 لمراجعة التقدُّم المحَرز 4102اجتماع األمم المتحدة في تموز/يوليو 

 2-/ق20القرار ش م/ل إ  ،16/2)أ( من جدول األرمال( ش م/ل إ  2)البند 
السارية والملةة النفسية، الورية التقنية ا االة باألمراا غري غري ور، مدير األمراا ا الدكتور هامر جبخ رَ رَ 

السارية: تنفيذ اإلرًن السياهمل الملادر رن اجلمنية النامة لألمو املتةدة، ومتابنة  ول اجتماع األمو املتةدة يف 
َري 4162يوي/يوليو  وأتار إ  أن الل نة اإليليمية يف دورتيها التاهنة وا مسني والستني، اللتني ، ملراجنة التقدُّم الةم ة 

رل  التواا، يد ارتمدت القرارين )ش م/ل  4163وتشرين األول/أكتوبر  4164ر قَدتا يف تشرين األول/أكتوبر 
الملادر رن ارجتماع الر،يع املستوى لل منية النامة ( بشقن تنفيذ اإلرًن السياهمل 2-/ق11 إ م/ل ش و 4-/ق21إ

ويةور كً القرارين  ول إطار رم  إيليممل لتنفيذ ط لألمو املتةدة بشقن الوياية من األمراا غري السارية وم ا،ةتها
اجملارت  الدول األرضامل بتنفيذ  أمة من التدخًُّت ارهرتاتي ية يفاليت يونتها ارلتأامات يضو اإلرًن السياهمل، 
 طأر وهمل: احلوَكمة؛ والوياية واحلدخ من روام  ا ور؛ والرتالُّد؛ والرراية الملةية؛ األربنة رات األولوية

رل  ترمجة الرؤية الوا ةة  ، يد ركَّأنيرم  منحمة الملةة الناملية، رل  مدى النامني الفائتَ أو ح أن و 
( وخارطة الوريق اليت و نتها املنحمة واجلمنية 4111رية وم ا،ةتها )لًهرتاتي ية الناملية للوياية من األمراا غري السا

(، إ  درئ  إرتادية وإجراملات رملية لدرو الدول األرضامل 4166)يف الورة اإلرًن السياهمل  لألمو املتةدة النامة
ط مية الملادرة يف هذا الملدديف تنفيذ التدخًت ارهرتاتي ية اليت تضمَّنها إطار النم ، يشيًا مع يرارات الل نة اإليلي

تترات النملية اليت املإطار النم  اإليليممل، وجممورة من النسخة احملدخوة  اجلهود هوكان من بني النتائج الرئيسية اذ
َري يف اإليليوا  ط ن للدول األرضامل والل نة اإليليمية من خًاا يياس التقدُّم الةم ة 

يضًا للدول األرضامل لإلرداد لًجتماع الر،يع املستوى لل منية النامة من أيد يدََّمت الدرو املنحمة وأ اف أن 
َري يف جمال الوياية من األمراا غري السارية وم ا،ةتها، الذ  ر ق د يف  ارهتنرااأج   والتقييو الشاملني للتقدُّم الةم ة 

ل رنها اجتماع إيليممل التواليات اليت يخخ ويف  ني ارتمد ارجتماع الر،يع املستوى النديد من ط 4162يوي/يوليو 
لرالد والتقييو ترت أ رل  جممورة ملسامللة واا، ،إنه ذ يتََبَّ توالية خاالة بآلية 4162د بالقاهرة يف نيسان/أبري  ق  ر  

 رام ويت اجتماع ارهتنراا الثاي لل منية النامة حمددة من املتترات، لتقييو التقدُّم الذ   ريه البلدان حبلول
كان إرداد و ط الرئاهية مبنحمة الملةة الناملية األجهأةويد يستوجب هذا األمر مأيدًا من النقاش من جانب ط 4167

دت خًل ق  ر  اليت يليمية اإلجتمارات وا ربامل أونامل ارالدول األرضامل  معمنايشات م ثفة  متترات رملية مو وع
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د الدول األرضامل يف اإليليو ملتترات خاالة بقياس التقدُّم ، ولن  ارتما4162، والنام احلاا 4163النام املا مل 
َري، من تقنه أن ييسأر النحر يف    ملطااولة رل  املستوى الناملرملية متترات إرداد الةم ة 

ردد من الدول األرضامل تقدُّماً يف تنفيذ التدخًت ارهرتاتي ية الواردة يف إطار ،يه ي أ رَ يال إنه يف الويت الذ  و 
ايالت هناك وهرات كبرية ماولة، من بينها، رل  هبي  املثال، الثهرات يف إرداد خوط تنفيذية وطنية مالنم  اإليليممل، ،

بالوياية، ويف إدما  األمراا غري السارية يف إطار الرراية  متنددة القوارات، ويف تنفيذ أ،ض  الملفقات يف ما يتنلق
من  رل  أمهية ارنتقال د اجتماع املراجنة لل منية النامةيقكتمنوهًا ب، د الشام الملةية األولية، ويف إرداد ن ح و للرتالُّ 

 طمر لة ارلتأام إ  مر لة النم 

ألمةةراا غةةري السةةارية كقولويةةة يف باختيةةار ا مجيةةع الةةدول األرضةةاملواختةةتو الةةدكتور هةةامر جبةةور بالتقكيةةد رلةة  أن ييةةام 
، وارلتأامةةات 4168-4161، والتخوةةيط املتواالةة  للفةةرتة 4162-4162لفةةرتة برنةةامج النمةة  التنةةاوي املشةةرتك مةةع املنحمةةة ل
مةن الةدول األرضةامل واملنحمةة للنمة  جنبةاً  ، كة  رلةأل يهية  الفةرص ل ة 4162اليت يونتها اجلمنية النامةة يف يوي/يوليةو 

يف تنفيةةةذ إطةةةار النمةةة   لإليلةةةيو إرا مةةةا أراد توهةةةيع نوةةةاق النمةةة  وهةةةد الثهةةةراتهةةةذا األمةةةر  أمهيةةةة، مشةةةرياً إ  إ  جنةةةب
ري يف  اإليليمةةمل، اهةةتناداً إ  متتةةرات يقةةاس  ةةا التقةةدُّم  ةة  مورةةد ارجتمةةاع الثةةاي لل منيةةة النامةةة ملراجنةةة التقةةدُّم الةةةم ة 

إطةةار النمةة  اإليليمةةمل النسةةخة احملدوةةة مةةن الل نةةة اإليليميةةة ملنايشةةة وإيةةرار درةةا و ط 4167ع رقةةده رةةام تنفيةةذ الةةربامج، املأَمةة
الرئاهةية، ومنايشةة  األجهةأةيف للنقةاش املقرت ة يف هذا اجملال، والنحةر يف طةرح يضةية املتتةرات النمليةة  النملية تتراتوامل
وةةة مةةةن إطةةةار النمةةة  اإليليمةةملب  ه ةة لرالةةةد ، ودراهةةةا أيضةةةاً   توهةةةيع نوةةةاق تنفيةةذ التةةةدخًت ارهةةةرتاتي ية يف النسةةةخة احملدخ

 يف هذا اإلطارط التقدم احملري

 المناقشات
الةةن ح و النةةبمل املتأايةةد لألمةةراا غةةري السةةارية وتقوريهةةا رلةة  يف اررةةرتاف بقلةةق ال الل نةةة اإليليميةةة باكسةةتان تةةارك اثةة 

األمراا غري السةارية، مبةا  ربملذت جممورة من التدابري للةد من ااشة والتنمية اريتملادية يف اإليليوط ويد اطُّ   الملةية
تتةرات رات الملةلة مةن خةًل أنحمةة إدارة املنلومةات الملةةية رلة  املسةتوى احمللةمل يف رلأل تقدمي تقارير منتحمةة رةن امل

التةدبري النًجةمل يف مجيع احملا،حات؛ وتنفيذ ارتفايية اإلطارية بشقن م ا،ةة التبو؛ وتنأيأ أمنا  احلياة الملةية؛ وإدمةا  
 ةواراً والن حو والتنسةيق دمات الملةية الوطنية ألمراا غري السارية يف خدمات الرراية الملةية األوليةط وبدأت ويارة ا ل

تنفيةةذ تةةدخًت رلةة  احلةةد مةةن تنةةاول امللةةح و ي شةة أع مةةع اإلدارات الملةةةية احملليةةة واجلهةةات املننيةةة األخةةرى لو ةةع تشةةريع 
 ،اإلطةار اإليليمةمل للنمة  وآليةة املسةامللة اإليليميةةالنسةخة احملدوةة مةن باكسةتان وأيةرَّت  طذأ،ضة  الملةفقاتذأخةرى  ةمن 

مجنيةة الملةةة النامليةة القادمةة  أمةام لمسةامللة والرالةد لنمليةة التتةرات املمسةقلة وةرح وايرت ت تقييد يرار الدول األرضةامل ب
 باكسةةتان كخيةةار و يةةد ويابةة  للتوبيةةق ملناجلةةة الثهةةرات يف الويايةةة مةةن األمةةراا غةةري السةةارية وم ا،ةتهةةاط كمةةا ايرت ةةت

 يف اإليليوطوم ا،ةتها ألمراا غري السارية أج  التدبري النًجمل ل منإنشامل الندوق إيليممل لألدوية األهاهية 

تي ية الملةةية ن بلةدها تضةع م ا،ةةة األمةراا غةري السةارية رلة  يائمةة األولويةات يف ارهةرتاأاثلة البةرين وأكدت 
البةةرين اريتملةادية  ن م ا،ةة هذه األمراا همل جأمل من رؤيةةة أم ا،ةتها درماً هياهياً كبرياً، مضيف البةرينية، وتوا

، وهةةةةمل لي ةةةةملجملةةةةس التنةةةةاون ا م ا،ةةةةةة األمةةةةراا غةةةةري السةةةةارية لةةةةدول ط وأتةةةةارت إ  تبةةةةوأ البةةةةةرين اهةةةةرتاتي ية 4131
إطًق خوةة رمة  وطنيةةة يف ونوَّهةت بةة اإلرةةًن السياهةمل وإطةار النمةة  اإليليمةملطتتماتةة  يامةاً مةع و  اهةرتاتي ية مو ةدة
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السةةةاريةط ورلةةة  الةةةنيد م ا،ةةةةة روامةةة  ا وةةةر وارهةةةت ابة  غةةةري مل ا،ةةةةة األمةةةراارامةةةاً  4162وإرةةةًن رةةةام  البةةةةرين
منها بلة الفةي الوةيب ملةوظفمل الةدوائر احل وميةة،  البةريناجملتمنية، هلوت الضومل رل  ردد من املبادرات اليت تبنتها 

بةةادرة املستشةةفيات الملةةديقة وال شةةف الةةدور  رلةة  طلبةةة املةةدارس، وإنشةةامل مضةةامري للمشةةملط وأرربةةت رةةن تقييةةد بلةةدها مل
ر،نةةت امليأانيةةة املخململةةة للررايةةة الملةةةية األوليةةة وا،تتةةةت ريةةادات لألمةةراا  بًدهةةاللر ةةارة الوبينيةةةط وأو ةةةت أن 

املأمنةةة وال شةةف املب ةةر يف مجيةةع املراكةةأ الملةةةية، ومنةةع اإلرةةًن رةةن التبةةو و حةةر التةةدخني يف األمةةاكن النامةةةط أمةةا رلةة  
تةةقخرت يف تنفيةةذ املسةةح النةةاململ الملةةةمل ول نهةةا جةةادة يف تنفيةةذهط وأخةةرياً،  البةةةرين، يالةةت إن الةةنيد البةةةث والتوةةوير

دط وأيةدت بشةدة مشةروع طلبت من امل تةب اإليليمةمل املسةاردة يف جلةب خبةري للمسةاردة رلة  و ةع نحةام وطةو للرتالُّة
م وتقةةدمي تقةارير  ةول التقةةدُّ  ،املتتةرات النمليةةجممورةةة  ، مبةا يف رلةألإطةار النمةة  اإليليمةملمةن النسةخة احملدوةةة يةرار يتبةىن 

 طمن الدول األرضامل ي يف ك  دولةاحملرَ 

، والةذ  كشةف 4161ويال اث  أ،هانستان إنه يف أرقاب النتائج الةيت توالة  إليهةا مسةح الو،يةات يف أ،هانسةتان رةام 
قت ويارة الملةةة النامةة يسةو األمةراا ٪ من مجيع الو،يةات يف أ،هانسةتان ت نةأى إ  األمةراا غةري السةارية، أنشة3ط32أن 

ط وهتةدف ارهةرتاتي ية إ  تهةاوم ا،ةمةن األمةراا غةري السةارية غري السارية والذ  يام ر قاً بإرداد اهرتاتي ية للويايةة 
تش يع البيئة املواتية اليت تسارد رل  احلد من روام  خور األمراا غةري السةارية، والةيت مشلةت تنفيةذ التةدخًت الفنالةة 

م ا،ةةة ا مةول لقامل الت لفة رل  مستوى الس ان للةد من اهتخدام التبو، وردم اتباع النحو الهذائية غةري الملةةية، و 
،هانسةةتان التنةاون الةدوا، مبةا يف رلةةأل الشةراكات التناونيةة، لةدرو ا وةةط الوطنيةة واإليليميةة للويايةةة أالبةديط ويةد رةأيت 

 مةةنالويايةةة ت القةةدرات الوطنيةةة رلةة  إجةةرامل البةةةوث النوريةةة يف مةةا يتنلةةق بمةةن األمةةراا غةةري السةةارية وم ا،ةتهةةا؛ ورةةأي 
ط وهمل توجه اجلهود أيضةا مةن أجة   سةني الررايةة النًجيةة للمر ة  الةذين ينةانون مةن وم ا،ةتها األمراا غري السارية

 أمراا القلب واألورية الدموية والسرطان والس ر  وأمراا اجلهاي التنفسملط

اثةةة  اململ ةةةة النربيةةةة السةةةنودية إن األمةةةراا غةةةري السةةةارية يثةةة  بةةةً تةةةأل ربئةةةاً كبةةةرياً رلةةة  النحةةةام الملةةةةمل يف  ويةةةال
 اً و بةةةاإلرًن السياهةةةمل الملةةةادر رةةةن األمةةةو املتةةةةدةط وأ ةةةاف أن اململ ةةةة نةةةر  مسةةةبةةةًده  اململ ةةةة، متكةةةداً رلةةة  التةةةأام

ا املأمنةةة واملنلومةةات الملةةةيةط وأتةةار إ  أن اململ ةةة كةةان آخرهةةا يف النةةام املا ةةمل،  ةةول رةةبمل األمةةرا  ة،تةةامل ةالةةةي
أدجمةةت األمةةراا غةةري السةةارية يف املشةةروع الةةوطو للررايةةة الملةةةية وخوةةة التنميةةة الناتةةرة، وكةةذلأل يف مجيةةع السياهةةات 

وهةةا جلنةةة وطنيةةة رليةةا لتنأيةةأ الملةةةة اثلةةة بقيةةادات مةةن مجيةةع القوارةةات رات النًيةةة، وربإنشةةامل رات النًيةةةط كمةةا   
باملركأ الوطو مل ا،ةة األمرااط وأ اف أنه يد   و ع متترات وغايةات وطنيةة حمةددة يف هةذا اجملةال لتةقيقهةا خةًل 
خوة التنمية الناترة بالتوا،ق مع توجيهات املنحمة ومع ارهرتاتي ية ا لي يةط ويةال أيضةاً إن اململ ةة أنشةقت هة ًت 

وتقويةةةة السةة ًت الوطنيةةةة القائمةةة مثةةة  السةة   الةةةوطو للسةةرطان والسةةة    وطنيةةة لةةبنل األمةةةراا املأمنةةة كمةةةا   درةةو
الةةوطو للسةة ر ط وأو ةةح أن اململ ةةة اهةةتةدوت ريةةادات لألالةةةامل يف مراكةةأ الررايةةة الملةةةية األوليةةة و،نخلةةت و ةةدات 

ةةن متنقلةةة لل شةةف املب ةةر رةةن هةةرطان الثةةد ، منوهةةاً بةةقن نسةةبة املتابنةةة يف هةةذه الو ةةدات يادت رةةن أربنةةة أ ةة ناف رمخ
 يتابنون داخ  املنشآت القائمةط

وأكد اث  اإلمارات النربية املتةدة موااللة بًده اجلهود لتنفيذ ارهرتاتي ية الناملية من خًل الرالد النةاململ الشةام  
ام حبلةةول رةة %42لألمةةراا غةةري السةةارية، مةةع الرتكيةةأ رلةة  احلةةد مةةن الو،يةةات املب ةةرة النامجةةة رةةن هةةذه األمةةراا مبةةا ينةةادل 

، القلبيةةة الورائيةةةةمةةةراا األا هةةط ويةةال إن بةةًده أطلقةةةت برناجمةةاً تةةامًً للفةةةةي املب ةةر لألمةةراا غةةةري السةةارية وأمه4142
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وبرنامج ملر   الس ر ، وبرنامج مل ا،ةةة أمةراا السةرطان، وبةًت يلةب هةليو إلتةراك اجملتمةع والتنةرف رلة  روامة  
ارة الملةةةةة ومبشةةةاركة كةةة  اجلهةةةات املننيةةةة للخةةةرو   وةةةط ومبةةةادرات ا وةةةر، كمةةةا أنشةةةقت مراكةةةأ لإلبةةةداع  ةةةت ييةةةادة وي 

إبداريةةة يف هةةذا اجملةةالط ونحةةرا ألمهيةةة مةةرا السةة ر ، ،قةةد ارتمةةد جملةةس الةةويرامل ارهةةرتاتي ية الوطنيةةة مل ا،ةةةة السةة ر  
املةةوارد الًيمةةة لةةه ، وتوجيةةه ويارة الملةةةة وتةةركائها لتقهةةيس الربنةةامج الةةوطو مل ا،ةةةة السةة ر ، وطملةةيي 4111-4167

و،ةةةق  ةةةج اإلتا ةةةة الشةةةاملةط وأتةةةار إ  و ةةةع ارهةةةرتاتي ية الوطنيةةةة مل ا،ةةةةة  ةلتةةةو،ري ا ةةةدمات ل ةةة  الفئةةةات املسةةةتهد،
لةةدول  بنةةامًل رلةة  الةةدرئ  اإلرتةةادية ملنحمةةة الملةةةة النامليةةة وخوةةة م ا،ةةةة األمةةراا غةةري السةةارية األمةةراا غةةري السةةارية
 ط  جملس التناون ا لي مل

د اث  املهرب رل  درو بًده لإلرًن السياهمل لل منية النامة لألمو املتةدةط وتدد رلة   ةرورة الرتكيةأ رلة  وأك
، ،ضةًً رةن غةري السةارية مستولية القوارات غري الملةية يف هذه اجلهود للتهلب رل  مش لة نفقات م ا،ةة األمةراا

التملةد  لألمةراا غةري السةارية حيتةا  لنمة  يةوممل ومسةةتمر   ةرورة إدمةا  تةب ات اجملتمةع املةدي يف هةذه اجلهةود، إر أن
وةة رمة  رلة  خاللمسةات األخةرية رل  وتأل ارنتهامل من و ع ط ويال إن بًده و دها احل وماتستولية وهو ليس م

السةارية وم ا،ةتهةا تةاركت ،يهةا  تلةف القوارةات املننيةةط واختةتو غةري متنددة القوارات يف جمال الوياية من األمراا 
 ن بًده تتيد ارتماد متترات رملية لرالد وتقييو تقدم الدول األرضامل يف تنفذ اإلرًن السياهملطإبالقول 

دها يف جمةال األمةراا غةري السةارية ومنهةا وهلوت اثلة تونس الضومل رل  ردد من املبادرات والربامج اليت تنفذها بً
، وبرنةةةامج م ا،ةةةةة التةةةدخني الةةةذ  ينوةةةو  رلةةة  مراجنةةةة هةةةا ا،ةتالل نةةةة الوطنيةةةة للويايةةةة مةةةن األمةةةراا غةةةري السةةةارية وم

التةدخني،   ا،ةةةالقوانني و،را الضرائب التدرجيية رل  التبو ور،ةع التوريةة وإتةراك املنحمةات غةري احل وميةة يف جهةود م
والتقملةمل املب ةر قةوم رلة  حمةاور الويايةة ت يتالسةرطان الةة مل ا،ةة أمنة، ،ضًً رن خووالربنامج الوطو املنو باألمراا امل

وأمههةا غيةاب  ،والنً  والبةوثط وأتارت أيضاً إ  بنل التةديات اليت تنرتا جهود التملد  لألمراا غري السةارية
يف جمةةال  لنمة  بةني القوارةاتلتنأيةأ اوطلبةت الةدرو مةن امل تةةب اإليليمةمل يف إرهةامل منه يةة  طالتنسةيق بةني هةذه الةربامج

 طالتملد  لألمراا غري السارية

ت اثلة مملر أن بًدها يد أنشقت و دة لألمراا غري السارية تضو مجيع أنشةوة األمةراا غةري السةارية وتقةوم وركر 
بالتنسيق بني برامج اركتشاف املب ر واحلد من روام  ا ور والنم  رل  توهيع نواق ريادات ال شف املب ر لتشةم  

ملراجنةةة و ةةديث وتو يةةد برتوكةةورت مناجلةةة األورام يهيةةداً  مجيةةع حما،حةةات اجلمهوريةةةط و  تشةة ي  الل نةةة النليةةا لةةألورام
بالتنةةاون مةةع يوارةةات األول إلالةةدار الةةدلي  املو ةةد ألدلةةة النمةة  اإلكليني يةةة ا االةةة بةةاألورام، وهتملةةدر الل نةةة تقريرهةةا 

وارد البشةرية يف تقةدمي بةرامج بنةامل القةدرات للمةرلة   والسة ان جهةود ويارة الملةةةتركيةأ   ومية أخرىط وأبريت هةيادهتا 
دة، مشرية إ  بروتوكول التناون املويع مةع امل تةب اإليليمةمل لتةدريب األطبةامل مبراكةأ املسار  املهن املهن الوبية والتمريضية و 

 الرراية الملةية األولية اليت تند النواة األو  لل شف املب ر وتقدمي النً ط

بشةقن الويايةة مةن األمةراا  4166اإلرةًن السياهةمل لألمةو املتةةدة ويال اث  مجهورية إيران اإلهًمية إنه ياتياً مةع 
غةةري السةةارية وم ا،ةتهةةا، ريةةأال هنةةاك ال ثةةري مةةن اجلهةةود الةةيت جيةةب أن تبةةذل يف اإليلةةيو مةةن أجةة  توهةةيع نوةةاق النمةة  

ة والو،يةةات السةةارية ر تسةةهو يف منةةدرت مفأرةةة مةةن املرا ةة غةةري للويايةةة مةةن هةةذه األمةةراا وم ا،ةتهةةا، إر أن األمةةراا
مةن انتشةار األمةراا غةري  وايةرتح جممورةة مةن اإلجةراملات للةةدخ  ،،ةسب ول نها يث   دياً أمام جهةود التنميةة املسةتدامة

ورقةد الشةراكات مةع القوارةات األخةرى مةن  ،سياهةات داخة  ويارات الملةةةالالسارية ومنها: إنشةامل جممورةات مننيةة ب



 
 
 

 ع-16/63 إم/ل  ش
 47 الملفةة
 

أج  مواجهة روام  خور؛ وإرداد متترات حلساب   و ربمل املرا وليس ،قط مندرت املرا ة املرتبوةة بةاألمراا 
غةةةةةري السةةةةةارية؛ و سةةةةةني التةةةةةدريب املوجةةةةةه للقةةةةةوى الناملةةةةةة يف جمةةةةةال الملةةةةةةة؛ والتشةةةةة يع رلةةةةة  ييةةةةةادة اهةةةةةتهًك الفواكةةةةةه 

د لقيةاس اإلتا ةة و الرتالُّةح ةر وييةت النخية ؛ وتقويةة ن  وا ضراوات واحلد مةن الةدرو املةاا املوجةه لةبنل السةلع مثة  السة خ 
النادلةةة للخةةدمات الملةةةية راليةةة اجلةةودة؛ وتنأيةةأ نحةةو املنلومةةات الملةةةية مةةن أجةة  مجةةع بيانةةات حمليةةة مووويةةةط ورأى أن 

بيةة القلر  واألمةراا السةرطان والسة خ مثة  تسة ي  األمةراا لوإرةداد نحةو  ،و منلومات الةةية مت املةةح  هناك  اجة لن  
مةةن بوجةةه خةةاص، األطفةةال و يف ر،ةةع مسةةتوى الةةورمل و ةةذير اجلمةةاهري،  اً  يويةة اً وهةةائ  اإلرةةًم دور ل ةةاف أن أالورائيةةةط و 

وجيةب هنةا رلة   ،أخوار األغذية السرينةط ويال إن أمنا  احلياة غري الملةية الةيت ر تتميةأ باحلركةة تسةهو يف هةذا النةبمل
البيانةةات ركةةر أن ملمارهةةة النشةةا  البةةديط و أمةةاكن مبةةا يف رلةةأل إجيةةاد  احل ومةةات أن تنمةة  رلةة  بايةةة الةةةة السةة ان،

فأرةةةة مةةةن تلةةةوث ااةةةوامل تسةةةهو يف ارتفةةةاع منةةةدرت انتشةةةار األمةةةراا غةةةري السةةةارية يف املسةةةتويات املإ  أن احلديثةةةة تشةةةري 
 اإليليوط

ذالتةةرك مةن مر لةة ارلتةأام إ   وأررب اث  لبنان رن تقييد بلده القو  لدروة اجلمنية النامة لألمو املتةدة من أجة 
إطةةةار النمةةة  اإليليمةةةملط ويةةةال إن الويةةةت يةةةد  ةةةان رطةةةار خوةةةوات و مر لةةةة النمةةة ذ يف إطةةةار تنفيةةةذ اإلرةةةًن السياهةةةمل 

يف اررتبةار الف ةوات ا وةرية يف اإليلةيو، مشةرياً إ  أن هةذا األمةر يتولةب بةذل مع األخةذ ملموهة لتوهيع نواق التنفيذ 
اون رلةةة  مسةةةتوى اإليلةةةيوط وطلةةةب أن يةةةتو الرتكيةةةأ رلةةة  ذأ،ضةةة  الملةةةفقاتذ والتنةةةاون اإليليمةةةمل نحةةةراً جهةةةود وطنيةةةة والتنةةة

ألمهيتةةه يف مواجهةةة القضةةايا النةةابرة للةةةدود مثةة  الةةرتويج للتبةةو يف الةةدراما وهتريةةب التبةةو وتسةةويق األغذيةةة واملشةةروبات غةةري 
مارهةةةات الضةةةارة تقةةةوخا اجلهةةةود الراميةةةة إ  م ا،ةةةةة ال ةوليةةةة لألطفةةةال واملةةةراهقني والشةةةباب، مشةةةددا رلةةة  أن هةةةذه امل

وجممورةةةة املتتةةةرات النمليةةةة  اإليليمةةةمل األمةةةراا غةةةري السةةةاريةط وأ ةةةاف أن لبنةةةان تتيةةةد النسةةةخة احملدوةةةة مةةةن إطةةةار النمةةة 
  يةةث أالةةبةت مسةةقلة املتتةةرات النمليةةة أمةةراً مهمةةاً مةةن أجةة  تبةةوخ وتنفيةةذ آليةةات املسةةامللة والرالةةدط وتويةةع أن ،املقرت ةةة

ي ةةون لإليلةةيو الريةةادة مةةن خةةًل تبةةوخ املتتةةرات النمليةةة الةةيت مةةن تةةق ا أن ت ةةون األهةةاس ريةةرتاح أهةةلوباً مشةةا اً رلةة  
يةةةرار إل الةةةة مسةةةقلة آليةةةة املسةةةامللة املقةةةدم بشةةةقن اهتملةةةدار  املقةةةرتحالملةةةنيد النةةةاململط واختةةةتو بقولةةةه إن لبنةةةان تتيةةةد أيضةةةاً 

 طملنحمة الملةة الناملية لرئاهيةوالرالد/املتترات النملية إ  األجهأة ا

اريتملةةادية رلةة  مسةتوى األهةةرة ورلةة  مسةتوى الدولةةة تنةةد رةامًً مهمةةاً يف انتشةةار  تن املشة ًإويةال اثةة  جيبةةويت 
الملةةة النموميةة يف جيبةويتط وأو ةح أن إ ةدى مشة ًت حة  تأمنا  هةومل التهذيةة أن األمراا غري السارية، مشرياً إ  

 ر هةةيخماو  ة مل ا،ةةةة التبةةو مةةن تةةق ا أن طفةةل رةةدد  ةةارت اإلالةةابة بةةاألمراا غةةري السةةاريةجيبةةويت يةةد و ةةنت هياهةة
الدوليةةة وكالةةة لتنميةةة والاإلهةةًممل لبنةةأل الالسةةرطانط وأ ةةاف أن بةةًده يةةد أنشةةقت مركةةأاً مل ا،ةةةة السةةرطان بالتنةةاون مةةع 

نةةات رلةة  وًوةةة حمةةاور: التوريةةة، وارهةةتناد إ  البيأ للوايةةة الذريةةة، منوهةةاً بةةقن السياهةةة الوطنيةةة مل ا،ةةةة السةةرطان تنتمةةد 
ج متنةةدد القوارةةاتط وأتةةار إ  أن هنةةاك خوةةة لتفنيةة  برنةةامج م ا،ةةةة األمةةراا غةةري والرباهةةني، وتنأيةةأ الملةةةة و،ةةق   ةة

 الرالةةدة و لللمسةةامل السةةاريةط وأرةةرب رةةن أهةةفه أن اجلمنيةةة النامةةة ذ تقخةةذ يف احلسةةبان التوالةةيات اإليليميةةة ا االةةة بآليةةة
 واملتترات النمليةط

املختلفةةة القةةرارات يف  االتأاماهتةةمةةن أجةة  تنفيةةذ لبلةةدان النمةة  ت ثةةف ا ةة  ويالةةت اثلةةة ال ويةةت إن الويةةت يةةد  ةةان 
اجةةة إ  بةةذل جهةةود وطنيةةة مةةن أجةة  احلإ   ةواإلرةةًن السياهةةمل للويايةةة مةةن األمةةراا غةةري السةةارية وم ا،ةتهةةا، مشةةري 

بإنشةةةامل ريةةةادات لألمةةةراا غةةةري السةةةارية، وبةةةرامج التةةةةر  يف مراكةةةأ الررايةةةة الملةةةةية  ورلةةةأل ،تنفيةةةذ ذأ،ضةةة  الملةةةفقاتذ
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األوليةةة؛ ،ضةةًً رةةن احلاجةةة إ  التنةةاون اإليليمةةمل يف جمةةال التملةةد  للقضةةايا النةةابرة للةةةدود مثةة  الةةرتويج للتبةةو وتسةةويق 
ة إ  الويايةةةة مةةةن األمةةةراا غةةةري األغذيةةةة غةةةري الملةةةةيةط وتةةةددت رلةةة  أن هةةةذه املمارهةةةات الضةةةارة تقةةةوخا اجلهةةةود الراميةةة

إطةار النمة  اإليليمةمل وجممورةة املتتةرات مةن ت رةن درةو ال ويةت بقةوة إيةرار النسةخة احملدوةة بَ السارية وم ا،ةتهاط وأررَ 
 يطم احملرَ النملية املقرت ة لرالد التقدُّ 

البلةةةدان والتةفيةةأ لةةدى اس مةةإن الفضةة  يرجةةةع إ  ييةةادة املةةدير اإليليمةةمل يف تولُّةةد تةةةنور جديةةد باحلاثةة  يوةةر يةةال و 
سةةح تةةدرجيمل، مشةةرياً إ  أن نتةةائج هةةذا املسةةح لويايةةة مةةن األمةةراا غةةري السةةارية وم ا،ةتهةةاط وأ ةةاف أن بةةًده يامةةت مبل

أمهيةةةة  ت تسةةةبرلةةة  أن يضةةةية األمةةةراا غةةةري السةةةارية ط وأكةةةد احل ومةةةة رلةةة  طملةةةيي أمةةةوال كا،يةةةه اةةةذا األمةةةر تنتةةة َّ 
تائج املسوح التدرجيية هوف تفيةد يف إينةاع راءةمل السياهةات رةرب اإليلةيو لتخملةيي املةوارد ويال إن نإليليوط متأايدة يف ا

يف ي نةةَرا يةةرار مشةةروع درو امل تةةب اإليليمةةمل يف إرةةداد تةةوطالةةب الةةدول األرضةةامل أن ألمةةرااط ذه اال ا،يةةة للتملةةد  اةة
الويت يد  ان لًنتقال مةن مر لةة ارلتةأام إ  ، متكداً رل  أن 4162يف أيار/مايو الدورة القادمة جلمنية الملةة الناملية 

 مر لة النم ط

اث  ر مان رن درةو بلةده ال امة  للقةرارات الةيت الةديت رليهةا اجلمنيةة النامةة لألمةو املتةةدة ومجنيةة الملةةة  وأررب
لتةدخًت رات الناملية بشقن الوياية من األمراا غري السارية وم ا،ةتها، مشرياً إ  أن ر مان يةد وهةنت نوةاق تنفيةذ ا

المللة، ومنها تش ي  جلنة متنددة القوارات؛ واهتةداث هي   تنحيممل جديد رل  املستوى الوطو؛ والةياغة هياهةة 
وةةةقن ر مةةان تتيةةد النسةةخة بةةوطنيةةة جديةةدة وهتيئةةة خوةةة النمةة  النامليةةة مبةةا يتناهةةب وظرو،هةةا ا االةةةط ونةةوخه  إطةةار مةةن  احملدخ

ملقرت ةةةة وتةةةرى أ ةةةا مفيةةةدة جةةةداً يف إرةةةداد خووهةةةا الوطنيةةةة،  يةةةث إ ةةةا تةةةو،ر آليةةةة اإليليمةةةمل واملتتةةةرات النمليةةةة ا النمةةة 
رالةةد التقةةدُّم احملةةري مةةن جانةةب البلةدانط وأوالةة  مجيةةع الةةدول األرضةةامل بتقييةةد يةةرار إل الةةة آليةةة سةةمح بللمسةامللة والرالةةد ت

جمللةةةةس التنفيةةةةذ  يف دورتةةةةه السادهةةةةة الثامنةةةةة والسةةةةتني رةةةةرب االملةةةةةة النامليةةةةة املسةةةةامللة والرالد/املتتةةةةرات النمليةةةةة جلمنيةةةةة 
موهةةةنة مةةةن املناالةةةرة والتقييةةةد خةةةار   ةةةدود اإليلةةةيو مةةةن أجةةة   اً ن هةةةذا األمةةةر يتولةةةب جهةةةودإوالثًوةةةني بنةةةد املئةةةةط ويةةةال 

احلملةول رلةة  الةدرو مةةن الةةدول األرضةامل األخةةرى يف كةةً اجلهةايين الرئاهةةينيط وهةلط الضةةومل رلةة  بنةل القضةةايا النةةابرة 
التبو يف الدراما وتسويق األغذية واملشروبات غةري ال ةوليةة لألطفةال واملةراهقني، متكةداً رلة  أن هةذه رويج للةدود مث  ت

 املمارهات الضارة تقوخا جهود الوياية من األمراا غري الساريةط

 ويال اثة  األردن إنةه جيةب ارنوةًق مةن مر لةة و ةع ارهةرتاتي يات وا وةط إ  مر لةة النمة ، منوهةاً بقمهيةة دمةج
خةةدمات الررايةةة الملةةةية األوليةةة، واهتشةةهد بالت ربةةة الناجةةةة لةةألردن يف  ةةمن ألمةةراا غةةري السةةارية التةةدبري النًجةةمل ل

 إدخال مفهوم الملةة النفسية من خًل دجمها يف خدمات الرراية الملةية األوليةط

اا غةري السةارية لتت امة  مةع وأتةار اثة  النةراق إ  تملةديق جملةس الةويرامل النرايةمل رلة  خوةة رمة  اهةرتاتي ية لألمةر 
غريهةةا مةةن ارهةةرتاتي يات ومةةع اهةةرتاتي ية التنميةةة الوطنيةةة، ومةةن     إرةةداد هياهةةة وطنيةةة يف هةةذا الشةةقن، و  ارتفةةاق 

ج متندد القوارةات يف تنةاول مسةقلة الويايةة مةن األمةراا ن هناك  اجة إ  تبو    إرل  متترات ومنايري رمليةط ويال 
 ا،ةتهةةا  يةةث يتولةةب رلةةأل تبةةادل ا ةةربات وهةةمل مسةةقلة بوبينتهةةا متنةةددة التخململةةاتط وأ ةةاف أن غةةري السةةارية وم

النراق يد أدخ  خدمات ال شف املب ر رن ارتفاع  هط الدم ومرا الس ر  يف مراكةأ الررايةة الملةةية األوليةة، كمةا 
كةد رلة  دور وهةائ  اإلرةًم بملةفتها أداة أرد يوانني مل ا،ةة التدخني تتمات  مع ارتفاييةة اإلطاريةة مل ا،ةةة التبةوط وأ
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غاية يف األمهية يف تشة يع األ،ةراد رلة  تبةو هةلوكيات أكثةر مرارةاة للملةةة وننةب روامة  ا وةر املرتبوةة بةاألمراا غةري 
 السارية مث  النحو الهذائية غري الملةية وا مول البدي وتناطمل التبوط

دور الةةذ  حيتمةة  أن تتديةةه املنحمةةات غةةري احل وميةةة يف تنأيةةأ تنفيةةذ ورلخةةق اثةة  ار ةةاد الةةدوا لةةدامل السةة ر  رلةة  الةة
منوهةةةاً بضةةةرورة أن ي ةةةون التنةةةاون رلةةة  املسةةةتويني اإليليمةةةمل والةةةوطو رلةةة   ةةةد هةةةواملمط ،نلةةة  هةةةبي  خوةةةة رمةةة  املنحمةةةة، 

هةةذه النمليةةة الملةةةة يف و ةةع برنةةامج وطةو لةةدامل السةة ر  يف مملةةرط ويةةد ت ةةون ة مةةع املنحمةةة وويار ار ةةاد تةةارك املثةال، 
 منورجاً تقتد  به دول أخرىط

سةةةف، يف منةةةرا  ديثةةةه أيضةةةاً بالنيابةةةة رةةةن اثألةةةمل برنةةةامج األمةةةو املتةةةةدة اإلمنةةةائمل والةةةندوق األمةةةو يويةةةال اثةةة  اليون
رتكيةةةأ املةةةدير باملتةةةةدة للسةةة ان، إن الوكةةةارت الةةةثًث ملتأمةةةة مجينهةةةا بربنةةةامج م ا،ةةةةة األمةةةراا غةةةري السةةةارية ومسةةةرورة 

ط ورلةةة  الملةةةنيد النةةةاململ، نايشةةةت وكةةةارت األمةةةو املتةةةةدة أمهيةةةة التقكةةةد مةةةن أن البةةةالو األمهيةةةةاإليليمةةةمل رلةةة  هةةةذا اجملةةةال 
، ورلةةأل أونةةامل رقةةةد ،ريةةة رمةة  األمةةو املتةةةةدة 4162تشةة خ  األمةةراا غةةري السةةارية جةةةأملاً مةةن خوةةة التنميةةة ملةةةا بنةةد رةةام 

لويايةةةة مةةةن األمةةةراا غةةةري السةةةارية )املنديةةةة( وم ا،ةتهةةةا رجتمارهةةةا يف  أيةةةران/ يونيةةةو املشةةةرتكة بةةةني الوكةةةارت واملننيةةةة با
  ال فيلةةة بتم ينهةةا رامليةةاً  ب  الةةذ  اهتضةةا،ته اليونيسةةف يف نيويةةوركط وتن ةةف اليونيسةةف  اليةةاً رلةة  النحةةر يف الس ةة 4162

هةةهام يف برنةةامج م ا،ةةةة األمةةراا والةةدول األرضةةامل لإل الملةةةة النامليةةة كمنحمةةة مةةن التشةةارك رلةة  أ  وجةةه مةةع منحمةةة
غةةةري السةةةارية ااةةةام بسةةةبب اآلوةةةار الةةةيت طلفهةةةا األمةةةراا املةةةذكورة رلةةة  األطفةةةالط واتفةةةق اثةةة  اليونيسةةةف مةةةع املتةةةةدوني 
السةةةةابقني رلةةةة  أن ت ليةةةة  جهةةةةود احلةةةةد مةةةةن األمةةةةراا غةةةةري السةةةةارية بالن ةةةةاح يسةةةةتدرمل اتبةةةةاع  ةةةةج ويار  مشةةةةرتك بةةةةني 

األمةةة  يف أن يسةةةهو تقةةةداها  ربهتةةةا رةةةن النمةةة  بةةةني القوارةةةات يف تنفيةةةذ راك الربنةةةامج،  احل ومةةةاتط وحيةةةدو اليونيسةةةف
إ ةةا،ة إ  منر،تهةةا بوةةرق النمةة  مةةع األطفةةال املنر ةةني بشةة   كبةةري  وةةر اإلالةةابة بةةاألمراا غةةري السةةارية، وجهودهةةا يف 

 يف هذا اجملال ااام للهايةطميدان التواال  الراممل إ  تهيري السلوكيات، ورلأل ملساردة البلدان واملنحمة 

ًخ إن اإليلةيو يسةتقور بةقرل  نسةبة مئويةة  و دث اث  اجمللس الدوا مل ا،ةة ار ةورابات النامجةة رةن نقةي اليةود يةائ
ًكه املفةر  بةني الةفوف رامةة السة ان، وأتةار  من احلوام  واألطفال الذين ينانون من تدي اهتهًك اليةود وتةواتر اهةته

ت اهةةتهًك امللةةح يف اإليلةةيوط وأرةةرب اثةة  اجمللةةس رةةن هةةروره يف اإلبةةًغ رةةن أن منحةةو بلةةدان جملةةس إ  ارتفةةاع منةةدر
التنةاون ا لي ةمل يةد  ققةت تقةدماً كبةةرياً يف الةتخلخي مةن ا ةورابات نقةي اليةةود ويف إنشةامل نحةو ترالخةد ،نالةةط وتن ةةف 

ح ودمةج بةرامج تقلية  امللةح وإ ةا،ة اليةودط ويتواالةة  تلةأل البلةدان اآلن رلة  التخوةيط لتنفيةذ اهةرتاتي ية لتقلية  كميةةة امللة
ومسةتدام  إجرامل تقييو ملنةدرت اهةتهًك امللةح والملةوديوم ومسةتويات اليةود يف البةول، ورلةأل  ةدف بلةوغ مسةتوى كةافم 

 ط4142من اهتهًك اليود والتقلي  من تناول امللح بني النسامل واألطفال يف مجيع البلدان حبلول رام 

مةةن املةةرجح أن  ةةدث أكةةرب ييةةادة يف  ةةارت اإلالةةابة بالسةةرطان يف  هوكالةةة الدوليةةة للوايةةة الذريةةة إ  أنةةوأتةةار اثةة  ال
 411السةةنوات ا مةةس رشةةرة املقبلةةة بةةإيليو تةةرق املتوهةةطط وخةةًل النقةةود الثًوةةة املنملةةرمة اهةةتثمرت الوكالةةة أكثةةر مةةن 

ورًجةةهط ومةةن ا ةةدمات الرئيسةةية لربنةةامج النمةة  مليةةون دورر أمري ةةمل يف توةةوير تةةدخًت أهاهةةية لتشةةخيي السةةرطان 
، وهةو ربةارة رةن تقيةيو لقةدرات البلةد وا تياجاتةه يف ميةدان imPACTمن أج  رً  السةرطان التةابع للوكالةة اهةتنراا 
ةةرى بتنةةةاون وويةةق مةةع منحمةةة  والوكالةةة الدوليةةة لبةةةةوث السةةرطانط ويوجةةد رةةدد مةةةن الملةةةةة النامليةةة م ا،ةةةة السةةرطان جي 

يليو اليت أ جر   ،يها هذا ارهتنراا ،يما ي أمع إجراؤه يف بلدان أخرىط وتش   هذه التقييمات أهاهةاً جوهريةاً بلدان اإل
ي ستند إليه يف تووير النديد من مشاريع الوكالة ومبادراهتا رات الملةلة بالسةرطانط ويتويةف بشة   كبةري الةدرو املقةدم مةن 



 
 
 

 ع-16/63 إم/ل  ش
 36 الملفةة
 

ل األرضةةامل رلةة  تةةو،ري مةةوارد خارجةةة رةةن امليأانيةةةط ويةةد التأمةةت الوكالةةة برنةةامج النمةة  مةةن أجةة  رةةً  السةةرطان إ  الةةدو 
   الدولية للواية الذرية مبوااللة التناون مع امل تب اإليليممل والدول األرضامل يف جمال م ا،ةة السرطانط

يف ان  اءةةأمةةران ويةةال اثةة  تةةب ة تةةرق املتوهةةط للملةةةة النموميةةة إن تنأيةةأ الرتالةةد والرالةةد رلةة  املسةةتوى الةةوطو 
 سني احلملائ  الملةية ورالةد التقةدم احملةري يف احلةد مةن انتشةار األمةراا واألربةامل النامجةة رنهةا، ومةن الضةرور   سةني 

 القدرات املتهسية يف هذا امليدان وإجياد طريقة لدمج املنلومات يف رملية رهو السياهاتط

ن يف تنفيةذ السياهةات الراميةة إ  تنأيةأ الةنحو الهذائيةة ي  ة  اآلم احملةرَ ور ب اث  املنحمةة الدوليةة للمسةتهلأل بالتقةدُّ 
الملةةةةية، والتةةةأام البلةةةدان الةةةيت اتفقةةةت ،نةةةًً رلةةة  تنفيةةةذ التوالةةةيات املتنلقةةةة بتسةةةويق األغذيةةةة واملشةةةروبات غةةةري ال ةوليةةةة 

رلةة  و ةةع  الةةدول األرضةةامل رلةة  النمةة  منةةاً   ةةثكمةةا   مطة إ  إ ةةراي مأيةةد مةةن التقةةدُّ مثةةة  اجةةة ماهَّةةويةةال إن لألطفةالط 
الةةة وك يانونيةةةةة ت فةةةة  مبوجبهةةةةا ارتسةةةةاق يف تنفيةةةةذ السياهةةةةات واحلةةةةد مةةةةن تةةةةدخ  دوائةةةةر الملةةةةنارة يف رهةةةةو السياهةةةةات 

و الهذائيةةةة ح  املنحمةةةة املةةةذكورة الةةةدول األرضةةةامل رلةةة  النحةةةر يف درةةةو و ةةةع اتفاييةةةة رامليةةةة حلمايةةةة الةةةن   ثُّ  ةةةوتنفيةةةذهاط كمةةةا 
 الملةية وتنأيأهاط

كانةةت هةةباية يف جمةةال الويايةةة مةةن األمةةراا   ،بملةةفتها رضةةواً يف منحمةةة التنةةاون اإلهةةًممل ،بةةًده إنويةةال اثةة  تركيةةا 
تركيةةا وهةةوف تستضةةيف  ط  إرةةدادها  ةةديثاً الةةيت غةةري السةةارية وم ا،ةتهةةا بوالةةفه جمةةارً متخململةةاً  ةةمن خوةةة النمةة  

التبةةو ا ةةن تنميمهةةا يف مواجهةةة مجيةةع ط وتةةرى تركيةةا أن جهةةود م ا،ةةةة 4162مةةتيراً  ةةول هةةذا املو ةةوع يف نيسةةان/أبري  
روامةة  ا وةةر املرتبوةةة بةةاألمراا غةةري السةةاريةط ويةةال إن تركيةةا دولةةة منت ةةة للتبةةو و ةةا منةةدل انتشةةار مرتفةةع مةةن التةةدخني 

مةةةن  %7مليةةةار رلبةةةة هةة ائر هةةةنوياً، وتسةةةهو منت ةةات التبةةةو بنسةةةبة  2مليةةةون تةةةخي مةةدخن يسةةةتهل ون  68ليملةة  إ  
حةة  اجلهةةود الةةيت تبةةذاا تركيةةا يف جمةةال م ا،ةةةة التبةةو بةةدرو يةةوى مةةن دولةةة رئةةيس الةةويرامل وتقودهةةا إيةةرادات الضةةرائبط و 

إرةةداد يةةوانني م ا،ةةةة التبةةو يف مةةا يتنلةةق بوالداخليةةة والتنلةةيو والربملةةان  املاليةةةويارة الملةةةة مةةع مشةةاركة كاملةةة مةةن ويارات 
مرب  وار ةةةاد األورويب والبنةةةأل الةةةدوا ووهةةةائ  اإلرةةةًم وإيرارهةةةا، ورلةةةأل بةةةدرو مةةةن منحمةةةة الملةةةةة النامليةةةة ومبةةةادرة بلةةةو 

قةةد لنبةةت القيةةادة السياهةةية املسةةتدامة ول واملنحمةةات غةةري احل وميةةة واملتهسةةات األكادايةةة وغريهةةا مةةن األطةةراف الفارلةةةط
اييةة اإلطاريةة أالبةت تركيا دولة موينة رلة  ارتف 4112والقوية دوراً مهماً يف مجيع تدخًت الملةة النمومية، ويف رام 

يف رةةةام  مةةةن هةةةنر الت أئةةةة للتبةةةو %71، ور،نةةةت الضةةةرائب رلةةة  التبةةةو إ  4111ونفةةةذت يةةةانون  حةةةر التةةةدخني يف رةةةام 
ط ويامةةت تركيةةا أيضةةاً بتقويةةة يةةدرات املرايبةةة يف مةةا 4164، وطبقةةت  حةةراً كةةامًً رلةة  اإلرةةًن رةةن منت ةةات التبةةو 4166

بتفنيةة  ا وةةو  السةةاخنة للمسةةاردة رلةة  اإليةةًع وخةةدمات التويةةف رةةن يتنلةةق بتنفيةةذ يةةوانني م ا،ةةةة التبةةو، ويامةةت 
 61ويةةةد أطلقةةةت تركيةةةا بلةةةة إرًميةةةة ناجةةةةة ركةةةأت رلةةة  الشةةةباب نتي ةةةة لًلتةةةأام الةةةدائو والقيةةةادة رلةةة  مةةةدار  التةةةدخنيط
  درجةة و مللت تركيا رلة  أرلة ،هنوات 2رل  مدار  %62مندل انتشار التدخني بنسبة اا أدى إ  اخنفاا  ،هنوات

ويامةت تركيةا بتبةادل خرباهتةا يف جمةال احلةد مةن تنةاطمل  ط(MPOWERيف تنفيذ ارتفايية اإلطارية وبرامج التدابري الست )
 طاإليليو دولة أخرى مستندة أو كان لديها اهتنداد لتبادل نار ا الناجةة مع بلدان 41التبو مع 

ونةةرواذ السةةادة احلضةةور األالًجئةةني الفلسةةوينيني يف الشةةرق األد  ذإلغاوةةة وتشةةهي  األمةةو املتةةةدة وأطلةةع اثةة  وكالةةة 
متكةةةداً رلةةة  ،ناليةةةة هةةةذه  رلةةة  نربةةةة األونةةةروا يف جمةةةال إدمةةةا  ررايةةةة األمةةةراا غةةةري السةةةارية يف الررايةةةة الملةةةةية األوليةةةة،

اهةةتهدف املسةةتهد،ةط و  ر تياجةةات الفئةةة تويف  ةةني أ ةةا كانةةت نربةةة متوا ةةنة، إر أ ةةا كانةةت ،نالةةة واهةةت اب طالت ربةةة
أكثةةر مةةن مليةةون تةةخي لقائمةةة اليةةوم ، أمةةراا السةة ر  وارتفةةاع  ةةهط الةةدم، وانضةةو 6113يف رةةام الةةذ  بةةدأ  ،الربنةةامج
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مةةةن  %41املسةةةتفيدين مةةةن هةةةذه ا ةةةدماتط وأ ةةةاف أن الولةةةب رلةةة  خةةةدمات الوكالةةةة اثةةة   ةةةدياً ويسةةةتهلأل أكثةةةر مةةةن 
 ميأانيتها احملدودةط

ل نةة الالو،ةود يف أرضةامل نةاوب  ه مسةرور مةنإنةبامل تةب اإليليمةمل  السارية والملةة النفسية مدير األمراا غريويال 
مةةن بالفنةة  ن النديةةد مةةن البلةةدان يةةد انتقلةةت ركةةر أ، و ناولتهةةا الوريةةةاملسةةائ  الةةيت ت ةةي ، و اإليليميةةة مةةع هةةذا املو ةةوع

سةةةائ  النةةةابرة للةةةةدود مهمةةةة ويلةةةأم تقةةةدمي ط وأ ةةةاف أن املوينبهةةةمل هتنئتهةةةا رلةةة  رلةةةأل مر لةةةة ارلتةةةأام إ  مر لةةةة النمةةة 
ة  اجةة يف أن تتسةىن ارهةتفادة مةن التنةاون رةرب احلةدودط ومثخةحيةدوه األمة  أن مبادرات مل ا،ةة تسةويق األغذيةة والتبةو، و 

الةةةةدول ب رلةةة  بنةةةل البلةةةدان أن تسةةةةته  رمليةةةة تنفيةةةذ ا وةةةط ،يمةةةةا جيةةةتنةةةةني رلةةة  وي ،إ  خوةةةط متنةةةددة القوارةةةات
  الس ر وييوت النخي ط ويال إن من األمهيةة مب ةان تنأيةأ إتةراك وهةائث  مواد غذائية مدرو ر يف إلهامل األرضامل أن تنح

جيبةةةويت الةةةذ  يةةةال ،يهةةةا إن هةةةومل التهذيةةةة يف جيبةةةويت يقةةةوخا أيضةةةاً اجلهةةةود الراميةةةة إ   ثةةة اإلرةةةًم، وأتةةةار إ  مداخلةةةة ا
رةةةرب احلسةةةابات الملةةةةية قنةةةه يلةةةأم مجةةةع البيانةةةات بط ونةةةوخه يف مر لةةةة متةةةقخرة مةةةن البلةةةوغ الويايةةةة مةةةن األمةةةراا غةةةري السةةةارية
وةةة  اتتتةةر أ ةةد املوأملةةح إ  ايتةةدامًل مبةةا يةةام بةةه املهةةربط  ا االةةة بةةاألمراا غةةري السةةارية إطةةار النمةة  مةةن يف النسةةخة احملدَّ

احلسةابات الملةةية إنشةامل أكد رل  احلاجةة إ  و األمراا غري الساريةط مل ا،ةة امليأانية  ململات ييادة اإليليممل بشقن 
وأبةري أمهيةة دور املنحمةات غةري احل وميةة، ويةال ا االة باألمراا غري السارية من أج  إرداد التقارير  ول هةذا املتتةرط 

 إن رل  الدول األرضامل أن تواال  النم  مع هذه املنحمات يف تنفيذ الربامجط

رؤيةةةة إن ،ةةةالةةةيت تواجههةةا البلةةةدان، إنةةةه بةةةرغو التةةةديات ال ثةةةرية  دير اإليليمةةمل،، املةةةنلةةةوانرةةةًمل الةةدين الويةةال الةةةدكتور 
توهةةةيع و  األمةةةراا غةةةري السةةةارية، ترالةةةدامل ونةةةات الثًوةةةة لًهةةةرتاتي ية، وهةةةمل  ديةةةداً بشةةةقن توجهةةةات املنحمةةةة وا ةةةةة و 

هةيع نوةاق تنفيةذ تةدابري الويايةة تو اجةة إ  منها، وال شف املب ر رنها/التةدبري النًجةمل اةاط وأكةد رلة  احل الوياية نواق
ماً يف هةذا ارنةاهط و،يمةا د  ضمل ي  م  ةإرتادات للبلدان من أج  ال ، يف هذا السياق،إن املنحمة و نت ط ويالرالية املردود

التنفيةةذ   هاجملسةةاملنحمةةة مةةن خةةًل الةةيت درةةت ،يهةةا الةةدول األرضةةامل أوةةىن املةةدير اإليليمةةمل رلةة  درةةوة يتنلةةق باملسةةامللة، 
مواجهةةةة  ة ةةةرور أكةةةد رلةة  ، كمةةةا 4167و 4162لتقيةةيو التقةةةدم الةةةذ  هةةتةريه البلةةةدان بةةةني رةةاممل  متتةةةرات رمليةةةةو ةةع ب

امنةةة مركةةأ الدراهةةات القانونيةةة جم ربم مةةع ةملةةةيةط وأتةةار إ  ارتفةةاق الةةاللممارهةةات غةةري لالنمةة  الت ةةار  الةةذ  يةةروخ  
، ومةن املتويةع خةرو  أول الملة وك تقنيةةبالتوجيهةات ال مسرتتةدةً  المل وك القانونيةإرداد جممورة من بشقن  تاونجور  

لو ةةةة لنةةةرا  ط وهةةةتنقد املنحمةةةة اجتمارةةةاً مشةةةرتكاً بةةةني البلةةةدانالةةةةم ندَّة  ةةةمن هةةةذا ارتفةةةاق يف غضةةةون األتةةةهر القادمةةةة
ي م احملةرَ قةدُّ أن يرالةدوا الترلة  املةدير اإليليمةمل أرضةامل الو،ةود تة ع ، رل  أ ا حباجة إ  إتراك الدول األرضاملط و املتابنة

 ويستفيدوا من املتتراتط

: استعراض التقدُّم المحَرز في منتصف 3102-3103لتغطية الصحية الشاملة تحقيق ال الُنظُم الصحيةتقوية  2.5
 المد ة واستشراف آفاق المستقبل

 6-ق/16القرار ش م/ل إ ، 16/1)ب( من جدول األرمال( ش م/ل إ  2)البند 

يقمل، مدير تووير  ارَ رَ  لتةقيق التهوية  الن ح و الملةية، الورية التقنية ا االة بتقوية الن ح و الملةيةالدكتور مثني الدخ
، متكأدًا رل  أن ي يف منتملف املدة واهتشراف آ،اق املستقب م ةرَ ة: اهتنراا التقدُّم ال4161-4164الملةية الشاملة 

جملارت ارهرتاتي ية ا مسة رات األولوية، اليت أيرَّهتا الل نة اإليليمية ملنحمة ية َندُّ وا دًا من ا الن ح و الملةيةتنأيأ 
إ   4164ة من الملةة الناملية لشرق املتوهط يف ما يتنلق بنم  املنحمة مع الدول األرضامل يف اإليليو، خًل املدخ 
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، وكذلأل ارهرتاتي يات و الملةيةالن ح  يات اليت تواجه ت الل نة اإليليمية التةدخ ، نايشَ 4164ويف رام ط 4161
وكخووة يف اناه مناجلة وا دة من ط د بالنسبة للدول األرضامل وللمنحمةبرنامج رم  طوي  األمَ قدم وا يارات اليت ت

، اهرتاتي ية وخارطة طريق هتد،ان إ  4163ت الل نة اإليليمية أيضاً، يف ، نايشَ الن ح و الملةيةالنناالر الرئيسية لتنأيأ 
دة وأالَدَرت الل نة اإليليمية، يف هذا اإلطار، القرارات املتيأ ط وب  قيق التهوية الملةية الشاملةع وترية التقدُّم الَ تسري

 .4–/ق11، وش م/ل إ3–/ق21ش م/ل إ

 يات دخ  وجود أظهر والذ  اإلطار، هذا يف ،4164 يف أ جر ى الذ  التةلي  إ  الدأيقمل الدكتورتار وأ
 جممورات يف الملةمل النحام أدامل تقوأا الملةمل، بالنحام اللة رات و دخيات وايتملادية، واجتمارية جيوهياهية،

 أتركَّ  ويدط اجملال هذا يف األدامل لتةسني أولويات عب  هَ  رل  ارتفاق   ،قد رلأل، ورل ط اإليليو هذا يف الثًث البلدان
 الدولية ا ربات وتبادل ورية،وي   إيليمية اهرتاتي يات إرداد رل  املنملرمني النامني خًل املنحمة، من ماملقدَّ  الدرو

 يف  ا لًهتنارة الًيمة واإلرتادات التوجيهات وإرداد املنارف وإنتا  والوطنية؛ اإليليمية الق د رات وبنامل واإليليمية؛
 .اإلجراملات اطار

الن ح و  لتنأيأ النامة األولوية بملفتها الشاملة الملةية التهوية 4164 رام يف ت،أيرَّ  اإليليمية الل نة أن إ  وأتار
 الملةية بالتهوية يتنلق ما يف املستقبلية ا ووة  وتتمثَّ ط األرضامل الدول مع امل ثَّف النم  رليها تركَّأ واليت ،الملةية
 جميع التهوية وتو،ري الملةمل، بالتقمني الس ان مجيع تهوية  مان خًل من الس ان الةة تنأيأ يف الشاملة،
 تدابري باطار األرضامل الدول من ردد  الياً  ويقومط للتقمني ا ا نني ل   املالية احلماية تو،ري مع الضرورية، ا دمات

 طالرؤية هذه لتنفيذ ،نلية

ةةد  تقةةدُّمن اليةةة التقنيةةة، يةةال الةةدكتور الةةدخيقمل إيف ختةةام رر ةةه للور و  رلةة  احلاجةةة إ  مواالةةلة املبلةةو بةةه  ةة  تارخيةةه يتكأ
الةةةيت وا،قةةةت رليهةةةا الل نةةةة اإليليميةةةة، مبةةةا يشةةةم  خارطةةةة الوريةةةق الراميةةةة إ   الةةةن ح و الملةةةةيةارلتةةةأام باهةةةرتاتي يات تنأيةةةأ 

ب  قيق التهوية الملةية الشاملة املتفق رليها يف الدورة الستني للخ نةة اإليليميةة، والقةرارات رات و  تسريع وترية التقدُّم الَ 
ويشةةةةياً مةةةةع إطةةةةار النمةةةة  املنةةةةو بةةةةالنهوا بالتهويةةةةة الملةةةةةية  ط4–/ق11 إ م/ل ، و ش3-/ق21 إ ة  ةةةةا، ش م/لالملةةةةل

الشةةةةاملة يف إيلةةةةيو تةةةةرق املتوهةةةةط، ،ةةةةإن هنةةةةاك أربنةةةةة تةةةةدخًت رئيسةةةةية م قرَت ةةةةة وم قدَّمةةةةة للةةةةدول األرضةةةةامل للنحةةةةر ،يهةةةةا، 
 .ومواملمتها، يهيداً رطار إجراملات ،ورية بشق ا

 المناقشات
ت اثلةةةة البةةةةرين رلةةة  هةةةذه الوريةةةة التقنيةةةة ااامةةةة الةةةيت تورَّيةةةت إ  التقةةةدُّم الةةةةم ةَري رلةةة  مةةةدى السةةةنتني والنملةةةف أونَةةة

يات الةيت ت واجةةه دول اإليلةةيو، وا وةةط الةةم قرتَ ة وا يةةارات املتا ةةة للةدول، والةةدور الةةذ  ا ةةن ت التةةةدخ يَ املا ةيتني، وأبةةرَ 
أن تضةولع بةه املنحمةةط وأكَّةةدت أن برنةامج النمة  هةةذا طوية  وطمةوح للبلةةدان واملنحمةة رلة   ةةدم هةوامل، ودرةت البلةةدان 

، وتوهةةةةيع نوةةةةاق احلمايةةةةة الملةةةةةية الةةةةن ح و الملةةةةةيةامل إ  األخةةةةذ بأمةةةةام املبةةةةادرة لدراهةةةةة ا يةةةةارات الةةةةةم قرتَ ة لتةسةةةةني أد
الةد التقةدُّم الةةم ةَري لتةقيةق التهويةة ارجتمارية واملالية، وتنأيأ الوالول إ  ا دمات والت نولوجيات الملةية اجليدة، ورَ 

ع األ ط ةر الًيمةة الملةية الشاملةط وأتةارت إ  نربةة البةةرين يف هةذا الملةدد، بتفنية  اجمللةس األرلة  للملةةة املنةوأ بو ة
لتوبيةةق الضةةمان الملةةةمل ارجتمةةارمل، وإرةةداد إرتةةادات تقنيةةة لو ةةع إطةةار هياهةةمل وجممورةةة مةةن املتتةةرات لقيةةاس أدامل 

أن البةةرين ما ةية يف تنفيةذ توالةيات املنحمةة بشةقن مراجنةة النحةام الملةةمل، وتقيةةيو  رلة  ط كمةا تةددتالةن ح و الملةةية



 
 
 

 ع-16/63 إم/ل  ش
 32 الملفةة
 

ة يف ميأانيةة احل ومةة، والنمة  مةع مجيةع األطةراف املننيةة لبلةوغ التهويةة الملةةية أدائه، وطمليي املأيد مةن األمةوال للملةة
 الشاملةط

أتاد اث  املهرب بالورية اليت ترال د التقدُّم الةم ةَري، ويال إن هياهة التنمية ارجتماريةة يف بلةده تقةوم، يف األهةاس، و 
ملةة هةو أ ةد امل وأنةات األهاهةية اةذه السياهةة الةيت ، مبيناً أن  سني مستوى النيرل  التضامن والتماهأل ارجتماري

مةةن السةة ان يسةةتفيدون مةةن التهويةةة  %14هتةةدف إ   ةةمان الوالةةول إ  ا ةةدمات الملةةةيةط وأ ةةاف أن مةةا يق ةةرب مةةن 
مةةةن السةةة ان، يف  ةةةني يسةةةتهدف نحةةةام املسةةةاردة الوبيةةةة  %32الملةةةةية، وأن نحةةةام التةةةقمني الملةةةةمل اإلجبةةةار  ي هوةةةمل 

مةةن السةة انط ويسةةمح هةةذا النحةةام حبملةةول  %47( الةةةم نويين ورو  الةةدخ  احملةةدود، ويملةة  املسةةتفيدون منةةه إ  )الراميةةد
رلةةة  ا ةةةدمات الةةةيت ت قةةةدأمها مرا،ةةةق الملةةةةة النموميةةةةط ونةةةوَّه أن نحةةةام التةةةقمني الملةةةةمل اإلجبةةةار   ،دون مقابةةة  ،األ،ةةةراد

 والت ةةةار واملهنيةةةني، و،ئةةةة الوةةةًبط وأ ةةةاف أن رئاهةةةة يسةةةتهدف ،ئةةةات جمتمنيةةةة أخةةةرى منهةةةا روو املهةةةن احلةةةرة كةةةاحلر،يني
احل ومةة تةة َّلت جلنةةة وياريةةة لقيةادة إالةةًح نحةةام التهويةةة الملةةية األهاهةةية، وجلنةةة وياريةةة تقنيةة لتقةةدمي الةةدرو الةةًيم يف 

ةط وأوةةىن هةذا املضةةمار، ،ضةًً رةةن إنشةةامل الةندوق للتماهةةأل ارجتمةةارمل، مبةا يضةةمن اهةتدامة يويةة  نحةةام املسةاردة الوبيةة
 رل  اهت ابة امل تب اإليليممل لولب املهرب تقدمي الدرو يف جمال  سني وظائف الملةة النمومية األهاهيةط

أكَّد اث  اإلمارات النربية املتةدة رل   رورة إرهامل ن ح ةو الةةية يةادرة رلة   قيةق أهةداف ارهةرتاتي يات الوطنيةة و 
نحمةةةة يف توجيةةةه مجيةةةع بلةةةدان اإليلةةةيو لتوةةةوير أنحمتهةةةا الملةةةةية الوطنيةةةة، يف مجيةةةع الةةةدولط وأتةةةاد بالةةةدور الةةةذ  تلنبةةةه امل

اهرتتةةاداً  ارطةةة الوريةةق الةةيت هةةبق وأيرَّهتةةا الل نةةة اإليليميةةةط وتةةدد رلةة  التةةأام بةةًده، اثَّلةةة يف ويارة الملةةةة، وتةةركائها 
خَرجات ارهةةةرتاتي يات الملةةةةية، و قيةةةق إ  مراجنةةةة م تقنيةةةة ودييقةةةة لةةةةم   اً داهةةةتنا الةةةن ح و الملةةةةيةقويةةةة ارهةةةرتاتي يني، بت

األهةةةةداف الةةةةيت نملةةةةت رليهةةةةا ارهةةةةرتاتي ية الوطنيةةةةة لةةةةويارة الملةةةةةةط ويةةةةال إن بةةةةًده بةةةةادرت إ  مراجنةةةةة مجيةةةةع القةةةةوانني 
والتشةةرينات لتنحةةيو أنشةةوة ا وةةط املسةةتقبلية، وو ةةع يارةةدة متينةةة  ةةدمات الررايةةة الملةةةية األوليةةةط وتةةدد رلةة  أمهيةةة 

  الثهةةرات الةةيت تنةةرتا هةةبي  إرهةةامل درةةائو أنحمةةة الةةةية ،نَّالةةة يف بلةةدان اإليلةةيو والتهلُّةةب رليهةةا، ومواالةةلة التنةةرُّف رلةة
 التناون والتنسيق بني امل تب اإليليممل والدول اليت تواجه النوبات ور يتلأل املوارد ال ا،يةط 

ية جيةةدة ت رارةةمل اإلنملةةاف وال فةةاملةط يالةةت اثلةةة مملةةر إن رؤيةةة ويارة الملةةةة والسةة ان تقةةوم رلةة  تةةو،ري ررايةةة الةةةو 
وأتةةارت إ  مةةا اطذتةةه مملةةر مةةن خوةةوات، بالتنةةاون مةةع املنحمةةة والشةةركامل الةةدوليني واحملليةةني، لةةدرو هةةذه الرؤيةةة؛ ومنهةةا 

، ويارات ويوارةةةات أخةةةرى مننيةةةة مثةةة  والسةةة ان تفنيةةة  اجمللةةةس األرلةةة  للملةةةةة الةةةذ  يضةةةو، إ  جانةةةب ويارة الملةةةةة
خليةةة والتخوةةيط، ،ضةةًً رةةن اثلةةني رةةن اجملتمةةع املةةدي والنقابةةاتط وي نةةىَن هةةذا اجمللةةس بو ةةع السياهةةة املاليةةة والداويارات 

قةةةق مبةةادو الندالةةةة الملةةةية هةةةدافاألالنامةةة للملةةةة و  ، وا وةةةط ال فيلةةة بتةقيقهةةةا، وتبةةو اهةةرتاتي ية يوميةةةة للملةةةة   
دييةةق للقوةاع الملةةةمل، وبنةد مشةةاورات متواالةةلة  ارجتماريةة واملسةةاواةط ويالةت إن مملةةر الةاغت وريةةة بيضةامل بنةةد  لية 

وتاملةط وأ ا،ت أن بًدها تقوم  الياً بنم  ا رائط الملةية، وهمل إ دى الورق احلديثة يف ،هةو املشة ًت الملةةية 
ومةةن  َّ اطةةار يةةرارات مسةةتنريةط وأتةةارت إ  الةةدور مسةةودة القةةانون اجلديةةد للتةةقمني الملةةةمل ارجتمةةارمل الشةةام ، وبةةدمل 

ةةةدت رلةةة  مسةةةارمل الةةةويارة لتوهةةةيع املحلةةةة التقمينيةةةة لهةةةري القةةةادرين بارتبارهةةةا أولويةةةة اجتماريةةةة  ةةةوار جم تمنةةةمل بشةةةقنهط وأكَّ
 يملوىط

ةةةد اثةةة  األردن رلةةة  التةةةأام بةةةًده السياهةةةمل ببلةةةوغ التهويةةةة الملةةةةية الشةةةاملة، كو ةةةا باتةةةت مولةةةب كا،ةةةة الةةةدول و  أكَّ
د األردن يف رلةأل مةا يتةوا،ر لةه مةن م قوأمةات وب ةىن  تيةة الةةية ت سةه و واملنحمات املننية بالملةةة لتةقيةق الندالةة، ويسةار
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يف هةةهولة الوالةةول إ  ا ةةدمات، ومةةا يتميةةأ بةةه النحةةام الملةةةمل مةةن يةةوة، وجةةودة خةةدمات الررايةةة األوليةةة والثانويةةة الةةيت 
إالةدار نحةةام للتةةقمني تنمةة  رلةة   ت قةدَّم جمانةةاً ل ا،ةة املةةواطنني، وت هو ةةمل مجيةع املنةةاطق اجلهرا،يةةةط وأ ةاف أن   ومةةة بةًده

الملةمل الشام ط وركر أن هناك  ديات ت واجه األردن منها النبمل املاا ال بري الذ  ي ثق   كاهة  النحةام الملةةمل هنةاك 
مليةةون دينةةار يف السةةنتني السةةابقتني، طالبةةاً مةةن  412بسةةبب تقةةدمي ا ةةدمات الملةةةية إ  املهةةاجرين، بت لفةةة والةةلت إ  

 طيف األردن لنحام الملةملاملقدم لدرو ييادة اليف املنحمة النحر 

يةةال اثةة  أ،هانسةةتان إن برنةةامج اإلالةةًح حيتةة  م انةةة متقدمةةة يف جةةدول أرمةةال احل ومةةة اجلديةةدة يف بةةًده، الةةيت و 
اهةةة ، و سةةني احلوكمةةةط ويةةد رارةةت أ،هانسةةتان التهويةةة الملةةةية الشةةاملة يف هيالةةن ح و الملةةةيةهيَّةةقت البيئةةة املواتيةةة لتقويةةة 
، مةةةةع الرتكيةةةةأ رلةةةة  احلمايةةةةة املاليةةةةة، والتهويةةةةة با ةةةةدمات، وتهويةةةةة مجيةةةةع السةةةة انط 4141-4162احل ومةةةةة يف املةةةةدة مةةةةن 

وأ ةةاف أن بةةًده تقةةوم بدراهةةة جةةدوى  ةةول التةةقمني الملةةةمل بارتبةةاره أ ةةد اآلليةةات املنمةةول  ةةا لبلةةوغ التهويةةة الملةةةية 
للتةقمني الملةةملط وبةدأت أ،هانسةتان يف تةدريب أطبةامل األهةرة، وتسةن   الشاملة، إر أن املةاحنني ير،ضةون درةو إرهةامل آليةة

إ  توهةةيع نوةةاق هةةذه املبةةادرة بةةدرو مةةن الشةةركامل واملنحمةةةط كمةةا كشةةف رةةن  اجةةة بةةًده إ  درةةو املنحمةةة يف مةةا يتنلةةق 
الناملةة يف القوةاع الةدوائمل، و الريابية، وارختيار الرتيد وارهتخدام املستول للمنت ات الوبية، وتنمية القوى ح  بتقوية الن  

ةةةةد رلةةةة  التةةةةأام بةةةةًده بتقويةةةةة الق ةةةةد رات يف جمةةةةال  وإتا ةةةةة األدويةةةةة ا ا ةةةةنة للريابةةةةة اهةةةةتناداً إ  تقيةةةةيو نريةةةةه املنحمةةةةةط وأكَّ
ايتملةةةاديات الملةةةةة، وإيامهةةةا جةةةةولتني مةةةن احلسةةةابات الملةةةةةية الوطنيةةةة، كمةةةا أرهةةةةت نحامةةةاً إلدارة املنلومةةةات ا االةةةةة 

أجةة  تتبةةةع أوجةةةه اإلنفةةاقط وأتةةةار إ  خوةةط بةةةًده لت ريةةةب آليةةات مبت ةةةرة يف جمةةارت الشةةةرامل وهةةةداد باململةةرو،ات مةةةن 
 مستةقات م قدأممل ا دمةط

أن ، مشةةرياً إ  الةةن ح و الملةةةيةيف توبيةةق منةةايري تقويةةة بةةدأت بالفنةة  اإليلةةيو رةةرب  اً أن هنةةاك بلةةداناثةة  ال ويةةت  ورأى
ةةةدة بت ةةةارب الةةةدول األخةةةرى يف هةةةذا اجملةةةالط تةةةهرين، يةةةانون التةةةقمني يبةةة بةةةًده أالةةةدرت،   الملةةةةمل اإلجبةةةار ، م سرتت 

وأ اف أن ويارة الملةة تدرو القوةاع ا ةاص، إر يامةت بشةرامل بنةل ا ةدمات الةيت ي قةدأمها هةذا القوةاع، والنمة  جةارم 
ط وأكَّةد رلة  ةيةالةن ح و الملةرل  إتةراك القوةاع ا ةاص بملةورة أكةرب يف و ةع ا وةط الملةةية، وهةو مةا يةتد  إ  تقويةة 

توبيةةق منةةايري اجلةةودة باملستشةةفيات، إر الةةدر يةةانون البيئةةة الةةذ  ي ةةنحأو منةةايري السةةًمة واجلةةودةط وأتةةار إ  تشةة ي  جلنةةة 
رل  مسةتوى مجيةع الةويارات، ومنهةا ويارة الملةةة، والةدوائر احل وميةة مهمتهةا تقيةيو الت نولوجيةات اجلديةدة، كة   يف  ليار  

 جمالهط كما ركر اهتمام بًده مبراجنة التشرينات و ديثهاط

بتوييةةع املةةوارد  ، ومنهةةا يضةةايا تتنلةةقالن ح و الملةةةيةركةةر اثةة  باكسةةتان أن بةةًده تواجةةه نملةةيبها مةةن القضةةايا املتنلقةةة بةةو 
البشةةةرية، وتنحةةةيو القوةةةاع ا ةةةاص، والتمويةةة  الملةةةةمل، وتةةةوا،ر البيانةةةات، وجةةةودة الررايةةةة، وأتةةةار إ  رةةةدد مةةةن املبةةةادرات 
اجلةةةار  تنفيةةةذها ملناجلةةةة هةةةذه القضةةةاياط ،قةةةد تةةةاركت باكسةةةتان يف رمليةةةة إيليميةةةة هتةةةدف إ  اهت شةةةاف القضةةةايا رات 

 ةةاصط وتةةدد رلةة   ةةرورة ييةةام البلةةدان بإرةةداد اهةةرتاتي يات للتنةةاون مةةع القوةةاع الملةةلة بالت ةةاليف واجلةةودة يف القوةةاع ا
ا اص يف جمال الرراية، مبا يضمن توهيع نواق التهوية دون أن تتقور جودة الررايةة جةرامل رلةألط وأتةار إ  ارتمةاد نحةام 

  سةني والةول الفئةات الفقةرية مليةون ،ةردط ويهةدف هةذا النحةام إ  611وطو للتقمني الملةمل، يستهدف تدرجيياً تهويةة 
اململرو،ات ال اروية رل  الملةةط كمةا أكةد من إ  الرراية الثانوية والثالثية ذاملتخململةذ رات اجلودة الر،ينة، مع بايتها 

سةلة رل  أمهية اررتقةامل جةودة املرا،ةق الملةةية الناملةة يف جمةال الررايةة الثانويةة والثالثيةة يف اإليلةيو، مبةا يضةمن اهةتمرار هل
   الررايةط
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اثةة  يوةةر رةةن  اجةةة كةة  بلةةد إ  و ةةع أهةةداف وا ةةةة خاالةةة بةةه، لوجةةود اختً،ةةات كبةةرية يف النقةةا  الةةيت  وأكةةد
أن تسةةةتفيد البلةةةدان يف يف بةةةًده، وأرةةةرب رةةةن أملةةةه  الةةةن ح و الملةةةةيةينولةةةق منهةةةا كةةة  بلةةةدط وأتةةةاد بةةةالتقرير الةةةذ  يتنةةةاول 

ن يف املتتةةرات الرئيسةةية رلةة  مةةدار السةةنوات ا مةةس  ةةح أوجةةه التةسُّةةاألخةةرى مةةن هةةذا التقريةةرط وطلةةب تقةةدمي أريةةام تو 
 يف بًدهوط  الن ح و الملةيةاملا ية، من أج  إطًع القيادات الملةية رل  أ دث املست دات  ول وترية توور 

 من الس ان يف بًده لةيس لةديهو أ  تة   مةن أتة ال %41إ   %61يال اث  تونس إن التقديرات تشري إ  أن و 
يبةة  إنشةةامل النحةةام الةةوطو للتةةقمني  %22املباتةةرة رلةة  الملةةةة نةةاويت  ةالتةةقمني الملةةةملط وأ ةةاف أن مملةةرو،ات األهةةر 

مةةن ميأانيتهةةا رلةة  األدويةةةط ويةةد بةةدأت تةةونس يف إالةةًح يويةة  الررايةةة الملةةةية  %21هةةر تنفةةق الملةةةمل، كمةةا كانةةت األ  
ضةةامن والندالةةة ارجتماريةةةط وأتةةار إ  أن الدهةةتور اجلديةةد نتي ةةة  ةةوار اجتمةةارمل، واهةةتند هةةذا اإلالةةًح إ  مبةةادو الت

رلةة  إالةةًح الملةةةةط ويةةد و ةةنت تةةونس خوةةة هتةةدف إ  تنفيةةذ  يُّ ، يةةن  4162ه الشةةنب التونسةةمل يف للةةبًد، الةةذ  أيةةرَّ 
حلةةوار مةةن رات وتنأيةةأ اد  اإلالةةًح تةةدرجيياً بةةدملاً مةةن إجةةرامل دراهةةة تةةاملة  ةةول اإلنفةةاق رلةة  الررايةةة الملةةةية،   بنةةامل الق ةة

أجةةة  الوالةةةول إ  توا،ةةةق يف اآلراملط وهةةةو مةةةا هةةةوف يسةةةارد يف اختيةةةار  أمةةةة مةةةن ا ةةةدمات الملةةةةية األهاهةةةية، واطةةةار 
يةةةرارات مسةةةتنرية بشةةةق اط وأ ةةةاف أن النمةةة  جةةةارم رلةةة  توةةةوير مشةةةرورات يف جمةةةال احلوكمةةةة وتقةةةدمي ا ةةةدماتط ول ةةةن 

يف  ر هةيخما   ملشة ًت الوالةول هرة، الذ  يهةدف إ  التملةدخ األولوية اآلن لتقوية ا دمات احمللية من خًل طب األ
 املناطق الداخلية يف البًدط

وا الملةةةةة أولويةةةة يملةةةوى، نلَّةةةت يف إرةةةداد خوةةةة لتوةةةوير يةةةال اثةةة  مجهوريةةةة إيةةةران اإلهةةةًمية إن   ومةةةة بةةةًده ت ةةةو 
 ةةةوممل رلةةة  الملةةةةة يةةةد ارتفنةةةت الملةةةةة، هتةةةدف إ   قيةةةق التهويةةةة الملةةةةية الشةةةاملةط وأ ةةةاف أن نسةةةبة اإلنفةةةاق احل

ارتفارةةا كبةةرياً، مةةع اطةةار مةةا يلةةأم مةةن تةةدابري لضةةمان اهةةتدامة هةةذه الأيةةادة مةةن خةةًل ييةةادة الضةةرائب املضةةا،ة، وطملةةيي 
منهةةا  ققةةت إجنةةايات كبةةرية، إرانةةات موجهةةة للملةةةةط وأتةةار إ  أنةةه ذ اةةل هةةتة أتةةهر مةةن بةةدمل تنفيةةذ ا وةةة،  ةة  

مليون تخي، وهو ما أد  إ  اخنفاا نمليب اإلنفاق املباتر مةن اجليةب مةن  8ة لتشم  توهيع نواق التهوية الملةي
وتتضةةمن ا وةةة م ونةةاً ط %83ارتفةةاع منةةدل ر ةةا اإليةةرانيني رةةن خةةدمات النيةةادات الداخليةةة ليملةة  إ  و ، %61إ   21%

واحلضةةرية رات املسةةا ة الملةةهرية، ،ضةةًً مةةن املنةةاطق الريفيةةة  %611خاالةةاً بت ديةةد نحةةام الررايةةة الملةةةية األوليةةة ليهوةةمل 
(، وإدخةال لقا ةات جديةدة، ودمةج الويايةة مةن األمةراا تقريبةاً  مليون نسةمة 1  ا رن تهوية األ يامل الفقرية )اليت يني 

 غري السارية وم ا،ةتها يف الرراية الملةية األوليةط

نةاي ني داخليةاً واملهةاجرين،  ةدف تهويةتهو يال اث  النةراق إن بلةده ين ةف رلة  إرةداد خوةة طارئةة للتنامة  مةع الو 
بالرراية الملةية األوليةط وأتار إ  ييام النراق بتش ي  جلنة رليا إلدارة اجلودة ت نىن بإيرار متترات ومنةايري ت سةتخَدم يف 
تقيةةةةيو أدامل املتهسةةةةات، وتنمةةةة  الل نةةةةة رلةةةة  و ةةةةع برنةةةةامج ررتمةةةةاد املتهسةةةةاتط وأ ةةةةاف أن بةةةةًده تسةةةةن  إ  تنفيةةةةذ 

ك الةوب احل ومةة بادرات أخرى مث  إنشامل ذالبيوت الملةةيةذ، وتةو،ري ،ةرق جوالةة مةن األطبةامل والوةوايو الوبيةة، والتةةرُّ م
 ج الةة األهرةطارل رتونية، وارتماد متترات الملةة األهاهية، ومراجنة هياهة التموي  الملةمل، واهت شاف    

ةية الشةةةاملة إ  وايةةةع ملمةةةوس يف بةةةًدهط ،قةةةد تةةةاركت يةةةال اثةةة  جيبةةةويت إن هنةةةاك  اجةةةة إ   ويةةة  التهويةةةة الملةةةو 
، بنةةةد  ملةةةواا رلةةة  ارهةةةتقًل بفةةةرتة يملةةةرية، مضةةةيفاً أن السياهةةةة الملةةةةية الوطنيةةةة 6187آتةةةا يف -جيبةةةويت يف مةةةتير أملةةةا

 %82مةةن السةة ان، الةةذين ينيشةةون يف الناالةةمة واثلةةون  %611تتمةةةور  ةةول مبةةادو التضةةامن واملسةةاواةط وأتةةار إ  أن 
مةةن امليأانيةةة الوطنيةةة لإلنفةةاق  %64ي  اليةةاً ملَّةةإمجةةاا رةةدد السةة ان، حيملةةلون رلةة  خةةدمات املرا،ةةق الملةةةيةط وخي  مةةن 
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ط وأ ةةةاف أن التهويةةةة الملةةةةية %62رلةةة  الملةةةةة، ول ةةةن السةةةلوات الملةةةةية تسةةةتهدف ييةةةادة  ململةةةات الملةةةةة إ  
 حةة  باهتمةةام السةلوة األرلةة  يف الةبًد، مشةةرياً إ  إنشةةامل نحةام تةةام  للتةقمني الملةةةمل يسةةتهدف و   أولويةة ثأةةالشةاملة ي  

التهويةةة بلةةوغ تهويةةة مجيةةع السةة انط ولفةةت ارنتبةةاه إ  أن اإلالةةً ات يف التمويةة  الملةةةمل والتةةدابري الةةيت تتةةيح للبلةةدان 
ب والحةروف ا االةة بةبًدهط وأوةىن رلة  النمة  اجليةد الملةية الشاملة يد تتخذ أت اًر كثةرية، ويتنةني ت ييفهةا مبةا يتناهة

اجةة بنةل البلةدان إ  اطةار ال ثةري مةن ا وةوات لبلةوغ حبه ، ل نةه نةوَّ الةن ح و الملةةيةريه البلةدان يف تقويةة والتقدم الذ     
 التهوية الملةية الشاملةط

ويةةة الملةةةية الشةةاملة بشةةقيها ا َةةَدممل هةةلَّط اثةة  السةةودان الضةةومل رلةة  ا وةةوات الةةيت  ةةددهتا املنحمةةة لتةقيةةق التهو 
، وأكَّد رل  أمهية تبادل ا ربات بني دول اإليليوط ويةال إن بةًده الن ح و الملةيةواملاا، بارتبارها األولوية اجلامنة لتقوية 

،  ةةةددت  أمةةةة ا ةةةدمات 4164و ةةةنت خوةةةة اهةةةرتاتي ية للتهويةةةة الشةةةاملة  ةةةدمات الررايةةةة الملةةةةية األوليةةةة يف رةةةام 
هاهةةية املولةةوب تو،ريهةةا والسةة ان املسةةتهد،ني، والتأمةةت الدولةةة بتةةو،ري التمويةة  الةةًيم لتنفيةةذ هةةذه ا وةةة، اةةا كةةان لةةه األ

وأتار إ  التةلي  الدييق للتموية  الملةةمل يف السةودان، وأ ةاف ط %11إ   %72أكرب األور يف ييادة مندل التهوية من 
لتةسةةةني ا ةةةدماتط كمةةةا   تفنيةةة  اجمللةةةس القةةةوممل للتنسةةةيق الملةةةةمل أن السةةةودان يةةةد أدخةةة  طةةةب األهةةةرة للمةةةرة األو  

ةةه النحةةام الملةةةمل يف السةةودان مثةة  اا ةةرة املتأايةةدة لألطبةةامل  برئاهةةة رئةةيس اجلمهوريةةةط وركةةر بنةةل التةةةديات الةةيت تواج 
 جملتمعط واملهنيني الملةيني، واحلاجة إ  تنأيأ ن ح و اإل الة، وتوجيه التنليو الويب مبا ي ليب ا تياجات ا

ك الةةةوب بلةةةوغ التهويةةةة ر ةةةب بالتقةةةدم وارلتةةةأام بةةةالتةرُّ يةةةال اثةةة  التةةةةالف الةةةدوا ملنحمةةةات املر ةةة  إن التةةةةالف ي  و 
ه باحلاجة إ  بذل املأيد من اجلهود ملتابنة تنفيذ هذا ارلتةأامط ،ةال ثري مةن املنحمةات الملةية الشاملة يف اإليليو، ل نه نوَّ 

رتفةةةاع ت لفةةةة احلملةةةول رلةةة  الررايةةةة الملةةةةية ووجةةةود أوجةةةه اخةةةتًف وتفةةةاوت يف  ملةةةول األرضةةةامل يف التةةةةالف تفيةةةد با
لتهويةة الملةةية الشةاملة لاملر   وأهرهو رل  الررايةط وأ ةاف أن التةةالف ينمة  رةن كثةب مةع أرضةائه لو ةع مبةادو 

  من منحور املر  ط

ون كة  رةام بسةبب أمةراا ا ةن توييهةا، مليون تةاب اوتة 6.7 يالت اثلة ار اد الناململ لرابوات طًب الوب إنو 
 وتددت رل   اجة البلدان والشركامل إ  ارلتأام بفن  املأيد يف هذا الشقنط

أرةرب اثةة  املنحمةة النامليةةة ألطبةةامل األهةرة رةةن اهةةتنداد املنحمةة للنمةة  مةع مجيةةع البلةةدان يف اإليلةيو لةةدرو دور طةةب و 
ةة األهةةرة يف تقويةةة تقةةدمي الررايةةة الملةةةية األوليةةةط مل املنحمةةة النامليةةة ألطبةةامل األهةةرة اهةةتةداث يسةةو جديةةد خيةةتي وتوال 

بوةةةب األهةةةرة يف مجيةةةع كليةةةات الوةةةب يف اإليلةةةيو، و ملةةةول مجيةةةع طةةةًب الوةةةب رلةةة  تةةةدريب يف هةةةذا اجملةةةال يف مر لةةةة 
نحةةةو  ة لًهةةةتثمار يف تةةةدريب أطبةةةامل األهةةةرة، وتملةةةميوم لةَّ ةمب ةةةرة، وكلمةةةا أم ةةةن أونةةةامل تةةةدريبهوط وتةةةدد رلةةة  احلاجةةةة الةةة

 الةية يضولع ،يها أطبامل األهرة بدور أهاهمل، حيح  بالتقديرط 

أتاد اث  وكالة األمو املتةدة إلغاوةة وتشةهي  الفلسةوينيني يف الشةرق األد  ذاألونةرواذ بالتنةاون املسةتمر واملثمةر مةع و 
، انتقةة  برنةةامج 4166ينيط ،فةةمل مة إ  الًجئةةني الفلسةةوينقدَّ م  ةمنحمةةة الملةةةة النامليةةة مةةن أجةة  تقويةةة الررايةةة الملةةةية الةة

ج الةةةة األهةةرةط  منةةور  تةةام  يسةةتند إ    ةةج تةةتة و ،يةةه الةةربامج إ  تبةةوأ الملةةةة التةةابع لوكالةةة ذاألونةةرواذ مةةن توبيةةق   ةة
الًجئةني الفلسةوينيني، مضةيفاً أ َهةر مةن  أهةرةويضمن هذا النمور  اجلديةد طملةيي ،ريةق الةةمل لتقةدمي الررايةة إ  كة  
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ج أن النتائج تن س مستويات رالية من الر ةا يف أوهةا  النةاملني واملسةتفيدين مةن أرمةال الوكالةةط ويةد هةارد هةذا الةنه  
 هطر  يف بنامل الثقة و سني املنارف بني الناملني يف الوكالة واملستفيدين من أنشوتها، ب  واجملتمع بقه  

 الةةن ح و الملةةةيةأن جةةدول أرمةةال تقويةةة  ، تةةب اإليليمةةملبامل الةةن ح و الملةةةيةمةةدير توةةوير الةةدكتور الةةديقمل، أو ةةح و 
ينةود  الةن ح و الملةةية ا،  ومتشنب، ويتقاطع مع غةريه مةن اجملةارت، وهةو مةا يتولةب القيةام مبأيةد مةن النمة ط ،تةسةني 

ةة هط وأ ةةاف أن هنةةاك جمةةارت جديةةدة هةةتحهر يف املسةةتقب  وهةةتتولب ر  بآوةةار واهةةنة املةةدى تشةةم  القوةةاع الملةةةمل بقه 
يةد مةن ارهتمةةام  ةا مثةة  تقيةيو الت نولوجيةةات الملةةية، والتنةاون مةةع القوةاع ا ةةاص، وتقويةة الررايةةة الثانويةة والثالثيةةة، املأ 

 يف اإليليوط الن ح و الملةيةيات اجلسيمة اليت تفر ها  ارت الووارو رل  متكداً رل  التةدأ 

نقوةةة انوةةًق وبدايةةة، ورلةة  البلةةدان مراجنةةة املةةواد  طةةر النمةة  مةةا هةةمل إرات وأ  مَ أو ةةح املةةدير اإليليمةةمل أن املرتَسةةو 
ةةبننايةةة وديةةة مةةن أجةة  التنةةرُّ  د أن املنحمةةة هةةوف تتةةابع رةةن كثةةب مةةع البلةةدان ف رلةة  اجملةةارت الةةيت  تةةا  إ  تركيةةأط وأكخ

 يف هذه اجملارتط تناويالنم  لللو ع خوة 
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ةة ق املنلومةةةات واإل ملةةةاملات الملةةةية، الوريةةةة التقنيةةة ا االةةةة بتنأيةةأ ن ح ةةةو املنلومةةةات رةةرا الةةةدكتور حممةةد رلةةةمل، منسأ
ةةة داً رلةةة  أمهيةةةة تةةةوا،ر منلومةةةات الةةةةية، مووويةةةة وتملةةةدر يف ويتهةةةا املناهةةةب، مةةةن أجةةة  إرةةةداد السياهةةةات الملةةةةية، متكأ

ةةار القةةرارات املسةةَنَدة بالبيأنةةات، وطملةةيي املةةوارد رلةة  حنةةو رتةةيد، والقيةةام  املناهةةبة، وتةةو،ري اإلدارة الملةةةية السةةليمة، واطخ
برالد وتقييو األنشوة اليت تتو يف هذا اجملالط ويف  ني يتأايد الولب رل  املنلومات الملةية مةن  يةث الَ ةوخ والَ يةف، 

 ثري من الفَ وات ال برية املوجودة بني الدول األرضامل يف هذا اجملالطومستويات التملنيف، ،إن هناك ال 

، رلة  مراجنةة ن ح ةو  ويال إن امل تةب اإليليمةمل رمة  بشة   م  ثَّةف مةع الةدول األرضةامل رلة  مةدى النةامني الفةائتَةني 
َرى مع ا ربامل، وارجتمارات البلدانية، ورمليات التقيةيو الشةام   املنلومات الملةية، ورلأل من خًل املشاورات اليت ن 

 والسريع اليت تتو يف منحو بلدان إيليو ترق املتوهطط

 ي ةةن مبقةةدور أ  بلةةد مةةن بلةةدان اإليلةةيو، يف الويةةت احلةةاا، أن يقةةوم بتبليةةو بيانةةات تةةاملة رةةن مجيةةع ذوأ ةةاف أنةةه 
ةةة ةةةد مل  ةةةا املنحمةةةة، ،منحةةةو البلةةةدان ر تةةةتم َّن مةةةن القاملتتةةةرات الملةةةةية األهاهةةةية الةةةيت توال  يةةةام، رلةةة  حنةةةو منةةةتحو، بَرال 

دات واملخةةاطر الملةةةية، وكةةذلأل ر جيةةر  التبليةةو رةةن الو،يةةات الةةيت ت نةةَأى ألهةةباب حمةةدَّدة بوريقةةة كاملةةة ودييقةةة،  ةد  م  ةالةة
 كما ر يتو تقييو التهوية بالتدخًت، أو أدامل النحام الملةمل، بالش   املناهب وال ايفط

و املنلومةةات الملةةةية، منوهةةاً بةةقن امل تةةب اإليليمةةمل يقةةود ح ةةضةةامل يف تنأيةةأ ن    درةةو الةةدول األرب  ط الضةةومل رلةة  ه ةةوهةلَّ 
أ أورمها رلة   سةني تسة ي  األ ةوال املدنيةة واإل ملةاملات احليويةة، كأ مبادرتخني متواييتني ول نهما مرتبوتان ببنضهما؛ تر  

 ب حمددةطى ألهبامع التقكيد يش   خاص رل  تنأيأ اإل ملاملات ا االة بالو،يات اليت ت نأَ 

و ح ةةةة، اهةةةةرتاتي ية إيليميةةةةة لتنأيةةةةأ ن  4163ولبلةةةةوغ هةةةةذه الهايةةةةة، ارتمةةةةَدت الل نةةةةة اإليليميةةةةة، يف تشةةةةرين األول/أكتةةةةوبر 
تس ي  األ وال املدنية واإل ملاملات احليوية يف اإليلةيوط ويتمثَّة  التةةدأ  الةذ  يواجةه كة  بلةد مةن بلةدان اإليلةيو اآلن، 
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املسةةتوى، وإتةةراك القوارةةات رات الملةةلة، يف إرةةداد وتنفيةةذ خوةةة رمةة  وطنيةةة، و،قةةاً  يف  شةةد ارلتةةأام السياهةةمل الر،يةةع
 طآنفاً  ةر و ذكللتوجيهات الواردة يف هذا الشقن،  من ا وة ارهرتاتي ية امل

أمةةةةا املبةةةةادرة الثانيةةةةة، ،تهةةةةدف إ  الوالةةةةول إ  توا،ةةةةق يف الةةةةرأ   ةةةةول النناالةةةةر أو امل وأنةةةةات األهاهةةةةية لنحةةةةام وطةةةةو 
ات الملةةةية، وإ   ديةةد مةةا ينبهةةمل رالةةده بالنسةةبة ل ةة  م ةةوأنط ومةةن خةةًل هلسةةلة مةةن املشةةاورات مةةع الةةدول للمنلومةة
ةدأدات م  ةرالةةد الةة (6)لنحةةام املنلومةةات الملةةةية، ورلةةأل رلةة  النةةةو التةةاا:  أهاهةةية ديةةد وًوةةة م ونةةات  ،  األرضةةامل

وتقيةةيو أدامل  (3)ى ألهةةباب حمةةددة؛ نةةأَ والو،يةةات الةةيت ت   تقةةيو الو ةةع الملةةةمل مبةةا يشةةم  املرا ةةة (4)واملخةةاطر الملةةةية؛ 
ف مع البلدان، ومةع غريهةا مةن أالةةاب الشةقن املننيةني، خةًل  ثَّ م  ةالنحام الملةملط ويد تضمنت املبادرة أيضاً النم  ال

يليميةةة ، إلرةةداد يائمةةة أهاهةةية باملتتةةرات ا االةةة ب ةة  جمةةال مةةن هةةذه اجملةةارت الثًوةةة، يف إطةةار خوةةة إ4162و 4163
و املنلومةات الملةةية الوطنيةةط و ة  ا ةن تيسةري مجةع البيانةات و ليلهةا وتبليههةا يف إطةار مو َّةد، ،قةد   أيضةاً ح  لتنأيأ ن  

تةةه  إرةةداد هةة   مفملَّةة  للبيانةةات الوالةةفية للمتتةةرات، ورلةةأل اهةةتناداً إ  السةة   النةةاململ للبيانةةات الوالةةفية الةةذ  أردَّ
 ليممل يف هذا اجملالطاملنحمة، كمل ين س السياق اإلي

ه بةةدروة الل نةةة اإليليميةةة ملنايشةةة الةةنة ه ج املواَلةةمل  ةةا مةةن أجةة  تنأيةةأ ن ح ةةو املنلومةةات َ ةةر  واختةةتو الةةدكتور حممةةد رلةةمل رَ 
 الملةية يف اإليليو، مبا يف رلأل إيرار يائمة املتترات األهاهية املقرتََ ةط

 المناقشات
و املنلومةةات الملةةةية ومةةا هةةمل ح ةةهةةمل  ديةةد األمةةور الةةيت هرتالةةدها ن   إن إ ةةدى املسةةائ  املهمةةةاملةةدير اإليليمةةمل يةةال 

،ةةةإن البلةةةدان توالةةةلت إ  توا،ةةةق يف اآلرامل يف  ،األهاهةةةية بامل ونةةةاتامل ونةةةات األهاهةةةية يف هةةةذا النحةةةامط ويف مةةةا يتنلةةةق 
وأتةار إ  أن إطةار  طالةن ح و الملةةية  ديد: املخاطر واحملددات الملةية؛ الو ةع الملةةمل )املرا ةة والو،يةات(؛ واهةت ابة

من هةذه امل ونةات، م ونم النم  املنو بنحو املنلومات الملةية يتضمن  الياً جممورة من املتترات األهاهية  ت ك  
مةن الضةرور  يةال إنةه و للبلةدان الةيت لةديها القةدرات الًيمةة و تةا  ملأيةد مةن الرالةدط متترات أخرى اختياريةة إ  جانب 

وأو ةةح املةةدير ط يف مةةا يتنلةةق ب ةة  متتةةر مةةن هةةذه املتتةةرات البيانةةات و ليلهةةا واإلبةةًغ  ةةا ونشةةرهاإرةةداد  ديةةد كيفيةةة 
منوهةةاً بةةقن مجيةةع البلةدان يف  اجةةة إ  تنأيةةأ يةةدراهتا رلةة  رالةةد  إيليميةةاً،أهاهةياً متتةةراً  17أنةةه   ارتفةةاق رلةة  اإليليمةمل 

ن أ ةاف أو يف البلةدان مرتفنةة الةدخ ط   ة ائمةة املتتةرات إ  وجةود ، ةوات رئيسةية يف متابنةة يهذه املتتراتط وأتةار 
باملشةروع اررتيةاد  رلة  مةدار النةامني القةادمنيط وأتةاد اةذه الف ةوات لتملةد  هتسةن  ملسةاردة البلةدان رلة  ااملنحمة 

 طللفةوالات الوبية مسح وطو الشام يف تونس إلجرامل 

ن إى ألهةباب حمةددةط ويةال نةأَ أمهيةة  ديةد الو،يةات الةيت ت  رل  رل  احلاجة إ  املسامللة وأكد املدير اإليليممل وتدد 
ن البلةةةةدان بإم ا ةةةةا ترمجةةةةة ارهةةةةرتاتي ية اجلديةةةةدة إالةةةةدول األرضةةةةامل تتةمةةةة  مسةةةةتولية تقةةةةدمي البيانةةةةات  ةةةةول الو،يةةةةات، و 

الو،يةات لتس ي  األ وال املدنية واإل ملاملات احليوية إ  خوط وطنية ملموهة مةن أجة   سةني اإل ملةاملات ا االةة ب
 ى ألهباب حمددةطو ديد الو،يات اليت ت نأَ 

سةةب السةةن واجلةةنس حباألمهيةةة القملةةوى لتملةةنيف الو،يةةات رلةة  و اإل ملةةاملات واملنلومةةات الملةةةية ح ةةوأكةةد مةةدير ن  
م وهبب الو،اة، ورلأل لتقييو األهداف احملددة، مشرياً إ  الأخو الناململ  ول هذا املسقلة وإ   قيق يدر كبري مةن التقةدُّ 

مت بملةةةة األمهةةات واألطفةةال، ويةةدَّ  اليةةاً ت نةةىن للتمويةة   يةةةرامل، مشةةرياً إ  وجةةود آليةةة الةةثًث املا ةةيةالسةةنوات خةةًل 
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الملةةةية اململةةةةوبة املنلومةةةات و ح ةةمليةةةون دورر أمري ةةمل اةةةذا الهةةراط وأ ةةةاف أن ن   611احل ومةةة ال نديةةة منةةةةة مببلةةو 
مةةةد رلةةة  التملةةةنيف الةةةدوا لألمةةةراا )املراجنةةةة الناتةةةرة(، منوهةةةاً بضةةةرورة مبنةةةدرت تهويةةةة مرتفنةةةة  تةةةا  إ  بيانةةةات تنت

ط ويةةال إنةةه جيةةب  سةةني رمليةةة مجةةع البيانةةات يف 4162ي يف مةةا يتنلةةق  وةةة التنميةةة ملةةا بنةةد رةةام ةرَ م  ةم الةةاإلبةةًغ بالتقةةدُّ 
ارهةةتفادة مةةن البيانةةات يف تقيةةيو تنأيةةأ نحةةو اإلبةةًغ؛ و سةةني و ؛ تايةة/الو،اتتسةة ي  الوردبمجيةةع البلةةدان يف مةةا يتنلةةق 

 ي يف الملةةطةرَ م  ةم الالتقدُّ 

وأررب اث  النراق رن تقديره للدرو التقو الذ  ي دم لبًده رل  مدار النامني السابقني، مشرياً إ  أنةه مةايال هنةاك 
ديةةةد منه يةةةة إجةةةرامل و  ت نولوجيةةةا املنلومةةات  اجةةة للةةةدرو يف إرةةةداد خوةةة اهةةةرتاتي ية وطنيةةةة لإل ملةةاملات؛ ويف جمةةةاا

املسوحط وايرتح أن يتو إدما  التملنيف الدوا لألمراا )املراجنة الناترة( يف منةاهج كليةات الوةبط وتةدد رلة  احلاجةة 
 طرل  هبي  املثال التخويطيواع إ  تنسيق أكرب بني القوارات ومنها 

ةن بًده ،خورة مبا بذلته من جهود يف رَ إيال اث  ال ويت و  رمليةة رلة  اإلطةًق  ةول اإلتةهاد رلة  د أول  لقةة ق 
نت هةذه احللقةة النمليةة رلة  اهةتخدام تةهادات الو،اة و ديد أهبا ا، و ضرها جممورةة مةن ا ةربامل الةدولينيط ويةد تة َّ 

الو،ةةاة الدوليةةة والتملةةنيف الةةدوا لألمةةراا )املراجنةةة الناتةةرة( يف  سةةني إ ملةةاملات الو،ةةاةط وتقةةرر إجةةرامل  لقةةات رمليةةة 
لبلةةدان أخةةرى يف اإليلةةيو ولرتمجةةة املةةواد التدريبيةةة ا االةةة  ةةذه احللقةةة النمليةةة لتسةةتفيد منهةةا بلةةدان أخةةرىط وطلةةب تدريبيةةة 

وأ ةةةاف أن ال ويةةةت هتةةةتو بتةسةةةني املنلومةةةات  الةةةدرو التقةةةو مةةةن املنحمةةةة  ةةة  يتسةةةىنخ لل ويةةةت  قيةةةق هةةةذه األهةةةدافط
يف ورةامل وا ةد، وهةو املركةأ الةوطو للمنلومةات لتملةبَّ يئةات الملةية من خًل ربط مجيع املنلومةات الةواردة مةن مجيةع اا

الملةةةةيةط ولبلةةةوغ هةةةذه الهايةةةة،   إرةةةداد اآلليةةةات لتةسةةةني رمليةةةات مجةةةع البيانةةةات و ليلهةةةا و ةةةديثهاط وأ ةةةاف أن ويارة 
ةمل ط وكةةان املسةةح الملةة4162الملةةةة يامةةت، بالتنةةاون مةةع امل تةةب اإليليمةةمل، بنشةةر املتتةةرات األهاهةةية يف مولةةع رةةام 

ط وختاماً، تدد رلة  احلاجةة للنمة  رلة  الو،يةات النامجةة رةن أهةباب حمةددة 4111جر  يف ال ويت يف رام الناململ يد أ  
 وإالدار تهادات الو،اةط

ويةةةةةال اثةةةةة  مجهوريةةةةةة إيةةةةةران اإلهةةةةةًمية إن بةةةةةًده هتةةةةةدف إ  ييةةةةةاس املةةةةةدخًت والنمليةةةةةات واملخرجةةةةةات ومتتةةةةةرات 
ي ناه األهةداف احملةددة يف الةربامج ةرَ م  ةم الرالد التقدُّ و ناهات الملةية بني البلدان، املخرجات/األور من أج  مقارنة ار

ج ه ةوالتنبت باأل داث غري املتوينة مسبقاً مث  املمارهات احملفو،ة باملخاطر بني الشبابط وأوال  بثًوة نة   ،الوطنية واحمللية
تةةرات الملةةةية الوطنيةةة؛ وبنةةامل تةةب ات منر،يةةة لتبةةادل يملةةي وريةةة: إنشةةامل لةةوائح إرتةةادية لقيةةاس املت م ملةةة للتقةةارير الق  
 البياناتطتناوي لتدريب الناملني يف اجملارت رات المللة ب برنامج إيليمملالن اح؛ وإنشامل 

و تس ي  األ ةوال املدنيةة واإل ملةاملات ح  ت اثلة البةرين املبادرتني اللتني يقودمها امل تب اإليليممل لتةسني ن  مَ درخ و 
و ديد امل ونات األهاهية للنحةام الةوطو للمنلومةات الملةةيةط وأ ةا،ت أن البةةرين أنشةقت السة   السة اي احليوية، 

، البيانةةات األهاهةةية للمةةواطنني مجيةةع ن ،يةةهدوَّ املركةةأ  التةةابع لل هةةاي املركةةأ  للمنلومةةات الملةةةية، وهةةو السةة   الةةذ  ت ةة
شةةاركة بًدهةةا يف املشةةاورات مةةع ونوَّهةةت مببةةويارة الملةةةةط  إدارة خاالةةة للمنلومةةات واملتتةةرات الملةةةيةمشةةرية إ  وجةةود 

دات واملخةةةاطر الملةةةةية ةدأ م  ةالةةةدول األرضةةةامل يف امل تةةةب التنفيةةةذ  إلرةةةداد يائمةةةة أهاهةةةية باملتتةةةرات ا االةةةة برالةةةد الةةة
ةةةوتقيةةةيو الو ةةةع الملةةةةمل وتقيةةةيو أدامل النحةةةام الملةةةةمل، م   املقرت ةةةة أن البةةةةرين تةةةدرو إيةةةرار القائمةةةة  يف ا تةةةام رلةةة  دةتكأ

 للمتترات األهاهيةط
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ركةةر اثةة  املهةةرب أن ويارة الملةةةة اهتمةةت بتوةةوير نحةةام املنلومةةات الملةةةية بنةةد املنةةاظرة الوطنيةةة األو   ةةول هةةذا و 
أت الةويارة رلة  و ةع نحةام للمنلومةات املو وع وارهتفادة مةن الوهةائ  التقنيةة احلديثةة يف جمةال اإلرةًم وارتملةالط وركَّة

همتةةه تو يةد املنلومةةات الملةةةية  ةةدف تةو،ري املنلومةةات  ةة  يسةةتفيد منهةا املسةةتولون يف اطةةار يةةرارات الملةةية، ت ةةون م
قدت الةويارة رةدة  لقةات نات، وإجرامل البةوث الملةيةط كما رَ دة بالبيأ سنَ ستنرية وو ع اهرتاتي يات وبرامج الةية م  م  

إدراكةاً منهةا بقمهيةة ديةة املنلومةات الملةةية واكتمااةا رملية لتةسني و وهةبة رناالةر النحةام الةوطو للمنلومةات الملةةية 
 يف رملية اطار القراراتط

و املنلومةات الملةةية بةدول ح ةأوىن اث  اململ ة النربية السنودية رل  اجلهود اليت يبذاا امل تب اإليليممل يف توةوير ن  و 
و املنلومةةةات الملةةةةية خاالةةةة تلةةةأل املتنلقةةةة ح  وا اهتمامةةةاً بتنأيةةةأ امل ونةةةات رات الملةةةلة بةةةن  اإليلةةةيوط ويةةةال إن اململ ةةةة ت ةةة

باإل ملاملات احليوية بالتنةاون مةع اجلهةات املننيةة مثة  ويارة الداخليةة والقوارةات الملةةية يف اجلهةات احل وميةة األخةرى 
 بةةًده توجهةةاً لتنأيةةأ احلملةةول رلةة  متتةةرات الةةةية وطنيةةة مبنيةةة رلةة  مملةةادر حمليةةة غةةري ويارة الملةةةةط وأتةةار إ  تبةةوأ 

ًً رن توبيق الن  رلم دة ا ةن و َّةو ارل رتونيةة لسة ًت املر ة  باملستشةفيات لضةمان احلملةول رلة  بيانةات م  ح  ية، ،ض
مة للمر ةةةة ط وطلةةةةةب مةةةةن املنحمةةةةة تقةةةةدمي املشةةةةورة إ  دول اإليلةةةةيو يف التنريةةةةةف قدَّ م  ةو يف  سةةةةني ا ةةةةدمات الةةةةسةةةةه  أن ت  

 راهتا، ودرةةةةو اهةةةةتخدام التملةةةنيف الةةةةدوا لألمةةةةرااد  وتنميةةةةة ي ةةة باملتتةةةرات الملةةةةةية، والتةةةدريب وإرةةةةداد ال ةةةةوادر الوطنيةةةة
 ط)املراجنة الناترة(

وأرةةةرب اثةةة  باكسةةةتان رةةةن إاانةةةه بقمهيةةةة املنلومةةةات الملةةةةية راليةةةة اجلةةةودة لراءةةةمل السياهةةةات ومةةةدير  الملةةةةةة يف 
مةةات الةةةية حموهةةبة يف مةةا ذت ن ح ةةو منلو نع القةةرار، مشةةرياً إ  أن باكسةةتان نفَّةةالتخملةةيي الرتةةيد للمةةوارد ورمليةةات ال ةة

 ةةا بملةةدد تنأيةةأ البيانةةات رلةة  املسةةتوى أمرار لتةسةةني جةةودة البيانةةاتط كمةةا مةةن املنةةاطق وتسةةن  باهةةت %12يأيةةد رلةة  
وريةةةة دييقةةةةط ويةةةال إن بةةةًده تتيةةةد إدرا  يائمةةةة املتتةةةرات املقرت ةةةة يف نحةةةو املنلومةةةات الملةةةةية الةةةوطو إلرةةةداد تقةةةارير ي  

يةد بةدأت رمليةة مراجنةة اإل ملةاملات  ،بتنسيق مةع ويارة التخوةيط ،لضمان تو يد البيانات واتسايهاط ويال إن احل ومة
  أولويةةةة لبلةةةوغ التهويةةةة الملةةةةية الشةةةاملةط احليويةةةة ونحةةةام التسةةة ي ، متكةةةداً رلةةة  أن توةةةوير نحةةةو املنلومةةةات الملةةةةية اثةةة

الةةةةدرو التقةةةةو مةةةةن املنحمةةةةة يف مراجنةةةةة جممورةةةةات البيانةةةةات القائمةةةةة مبةةةةا ،يهةةةةا املتتةةةةرات  تطلبةةةةوأتةةةةار إ  أن احل ومةةةةة 
؛ والت ربةة اررتياديةة النينةاترات؛ وتقدمي املسةاردة يف نحةو تسة ي  د    للف وات رن طريق تنأيأ الق  التملدأ و األهاهية؛ 

لتشريح اللفحمل يف النديد مةن املنةاطق يتبنةه توهةيع نوةاق املشةرورات رلة  مسةتوى نات األ داث احليوية باهتخدام الني
 الوطنط

ي، ولو ةةع السياهةةات وا وةةط ةرَ م  ةم الةةأكةةد اثةة  أ،هانسةةتان رلةة   ةةرورة وجةةود نحةةو منلومةةات يويةةة لقيةةاس التقةةدُّ و 
ةماً طيبةاً رلة  مةدار الن  ت تقدُّ نأي الشفا،ية واملسامللةط ويال إن بًده أ ريَ ناتط ،نحام املنلومات اجليد ياهتناداً إ  البيأ  د ق 

املنملةةةرم يف  سةةةني نحةةةام املنلومةةةات الملةةةةية  ةةةا، وإرهةةةامل نحةةةام لإلنةةةذار املب ةةةر بةةةاألمراا، والرالةةةد والتقيةةةيو ومنه يةةةة 
قيةيو البةةوث والرالةدط وأ ةاف البةوثط ومع رلأل ،إن أ،هانستان هوف تسةتفيد مةن مأيةد مةن الةدرو التقةو يف جمةال ت

أن بًده يد ارتمةدت اإلطةار اإليليمةمل للمتتةرات األهاهةية، وأونةت رلة  جهةود امل تةب اإليليمةمل يف إرةداد منةور  مةن 
املرتسةةمات الملةةةية  ةةول أ،هانسةةتان الةةيت أرةةدت خوةةة للرتالةةد وارهةةت ابة املت ةةاملني لألمةةراا بنةةامل رلةة  تقيةةيو درمتةةه 

لملةةةةة النموميةةةة طوةةةط لةةةدمج أربةةةع إدارات  ةةةت محلةةةة وا ةةةدة، وتقةةةرتح تقويةةةة نحةةةو تسةةة ي  املنحمةةةة، وركةةةر أن ويارة ا
املدنيةةة واإل ملةةاملات احليويةةة يف مجيةةع أحنةةامل الةةبًد، وطلةةب مسةةاردة املنحمةةة يف هةةذا الشةةقن ويف درةةو اهةةتخدام األ ةةوال 
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ةةط وتةةررت أ،هانسةةتان يف إنشةةامل نحةةام م  املراجنةةة الناتةةرة() التملةةنيف الةةدوا لألمةةراا د وحموهةةب للسةة ًت الوبيةةة و َّ
التقةو يف تقةدير املتتةرات  ر توهيع النم  به ليشم  مجيةع الةبًدط كمةا طلبةت أ،هانسةتان الةدروقرَّ م  ةباملستشفيات، من ال

 هرا،ية ومتترات اإل ملاملات احليوية وتقوية اإلبًغ رن األ داث احليوية رل  مستوى اجملتمنات احملليةطالدا

نحةام املنلومةات الملةةية الفنةال رلة  أنةه أ ةد الركةائأ الرئيسةية أل  نحةام الةةمل، واهتفسةر رةن  ووالف اث  ر مةان 
كيفيةةة التو،يةةق بةةني ارختً،ةةات يف املتتةةرات الةةيت تة ب لةةو  ةةا البلةةدان واملتتةةرات النامليةةةط وطلةةب مةةن املنحمةةة تقةةدمي الةةدرو 

مةن جانةب امل تةب  الةن ح و الملةةيةوالنحةر يف درةو خوةة تقيةيو أدامل  ى ألهةباب حمةددةاإلبًغ رةن الو،ةاة الةيت ت نةأَ  بشقن
 اإليليمملط

و يف تقيةةيو الو ةةع الملةةةمل سةةه  أكةةد اثةة  األردن رلةة  أمهيةةة مجةةع البيانةةات الملةةةية واإل ملةةاملات احليويةةة الةةيت يةةد ت  و 
املةوارد الًيمةةط وأ ةاف أن للبلدان، ورهو السياهات، و ديد األولويات الملةية  دف  سني النحام الملةةمل، وتةو،ري 

هنةةاك بنةةل التةةةديات، ،ةةويارة الملةةةة يف األردن ليسةةت هةةمل اجلهةةة الو يةةدة املسةةتولة رةةن مجيةةع هةةذه البيانةةات، ،هنةةاك 
 بتسة ي  األ ةوال نةَو متهسات أخرى تقوم  ذه املهمةة مثة  إدارة األ ةوال املدنيةةط وأوالة  بضةرورة إنشةامل مركةأ وطةو ي  

 يويةطاملدنية واإل ملاملات احل

وأكةةةد اثةةة  لبنةةةان رلةةة  أمهيةةةة نحةةةو املنلومةةةات الملةةةةية وتوا،ةةةق اآلرامل رلةةة  املتتةةةرات الًيمةةةة، وتسةةةاملل إرا مةةةا كةةةان 
ن املنحمة رليها أن تنحةر يف توةوير هةذه أباهتوارة املنحمة تسهي  تووير توبيق للهواتف الذكية جلمع البيانات، مضيفاً 

 يف هذا النمط اجلديد من أمنا  مجع البياناتطالت نولوجيا اجلديدة لتقخذ يمام الريادة 

درةةو املنحمةةة للبلةةدان مشةةرياً إ  تنأيةةأ هةةذا بامل تةةب اإليليمةةمل أكةةد منسةةق املنلومةةات واإل ملةةاملات الملةةةية جمةةدداً، و 
وأ ةةاف إن املنحمةةة هةةوف  طالبلةةدان أن توةةور مراالةةد الةةةية وطنيةةةرلةة  الةةدرو رلةة  مةةدار النةةامني القةةادمنيط ويةةال إن 

، ويف إجةةرامل مراجنةةات ألدامل ونشةةرهاجةةودة البيانةةات تقيةةيو يف املسةةائ  املتنلقةةة ب 4162رمةةا أكةةرب للبلةةدان يف رةةام م دقةةدأ ت  
يف الويةت  رات يف مةا يتنلةق بتةو،ري البيانةاتد  تأال تناي  نف الق   أن بنل البلدان ر،  ذر من ختاماً و ط الن ح و الملةية

 حمددةطى إ  أهباب  ول الو،يات اليت ت نأَ  املناهب

مةةدير نحةةو اإل ملةةاملات واملنلومةةات الملةةةية إن تنأيةةأ رمليةةات الرالةةد والتقيةةيو يثةة  أولويةةة، ويف الويةةت الةةذ  ويةةال 
تةةهد توةةورات مثةةرية يف رةةاذ ن ح ةةو املنلومةةات، ،ةةإن األمةةر ذ ي ةةن كةةذلأل يف املشةةرورات املتنلقةةة بالملةةةةط ومةةع هةةذا ،ةةإن 

يةةأال أولويةةة جلميةع البلةةدانط ويةةال إن دور املنحمةة يتمثةة  يف تقةةدمي  يةة رنحةو تسةة ي  األ ةوال املدنيةةة واإل ملةةاملات احليو 
رات ول ن مستولية ذنشرذ األدوات املووخرة تقع رل  راتق البلةدانط ويف مةا يتنلةق بةالف وات يف د  الدرو التقو وتنأيأ الق  

ةد البيانات، يال إنه من املسةتةي   وأتةار إ  حةراً للتبةاين يف مةا بةني البلةدانط مقارنةة بةني األريةام أو تةو،ري يةيو وهةوية نَرق 
 طيف غياب البيانات رالية اجلودة من البلدان منار  التنبتاهتخدام 

أن ارهةةةرتاتي ية اجلديةةةدة لتسةةة ي  األ ةةةوال املدنيةةةة واإل ملةةةاملات احليويةةةة مةةةا هةةةمل إر جمةةةرد املةةةدير اإليليمةةةمل أو ةةةح و 
 وإرةداد خارطةة طريةق تسةارد رلة  إدراك هةذه الرؤيةة ها، والةياغة رؤيةةبداية، وأنه يلأم رل  البلدان القيام بتةلي  أو ار

ط وأكةد رلة  أمهيةة تنأيةأ نحةو املنلومةات اإليليميةة ة ييحبيث تستند إ  ارناهات ارهرتاتي ية الةيت تقةوم رليهةا ارهةرتات
ارتمةةاداً رلةة  إطةةار النمةة  املقةةدم مةةن  الملةةةية الوطنيةةة بارتبارهةةا أولويةةةط وطلةةب مةةن الو،ةةود  ديةةد الثهةةرات، كةة  يف بلةةده

، و ديةةةد مةةةا إرا كانةةةت األدوات الًيمةةةة متةةةوا،رة أم رط وأ ةةةاف أن املنحمةةةة هةةةوف املنحمةةةة ويائمةةةة املتتةةةرات األهاهةةةية
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 ةةرورة وجةةود و ةةدات بةةويارات الملةةةة لةةدرو هةةذه النمليةةة،  وأكةةد للو،ةةودلةةبنل الثهةةراتط تسةةارد البلةةدان يف التملةةد  
اون مةةةع الشةةةركاملط وبنةةةث برهةةةالة طمقنةةةة للو،ةةةود مفادهةةةا أن التقةةةدم هةةةيتةقق خةةةًل النةةةامني القةةةادمنيط إ  التنةةة باإل ةةةا،ة

ف كنمةور  ارتيةاد  للتنةرُّ   ،هانسةتان  إرةداده أل ذ الةلو،ود نسخة مةن منةور  املرتسةمات الملةةية القوريةة وررا رل  ا
 ع بلدان اإليليوطهيتو إرداد مرتسمات مشا ة جلميورليه مدى ،ائدته أل،هانستان، رل  

 إصالح منظمة الصحة العالمية وشؤون البرنامج والميزانية 6.

 : العملية، والحصائل والدروس المستفادة4101 – 4102التخطيط التشغيلي للثنائية  1.6

 4107 – 4102الميزانية البرامجية المقترحة 
 6-ق/16 القرار ش م/ل إ، 6 ملةق-16/3ش م/ل إ  ،16/3ش م/ل إ  ،16/4من جدول األرمال(، الووائق ش م/ل إ  ، ب()أ 4)البند  

ملدير اإليليممل، بند جدول األرمةال املتنلةق بإالةًح املنحمةة ومسةائ  الربنةامج ايدَّم الدكتور ءري بن حيمد، مستشار 
 تقودهةةابوالةةفها رمليةةة تشةةاورية ، 4166وامليأانيةةة، ويةةال إن رمليةةة اإلالةةًح يةةد اهةةتهلها اجمللةةس التنفيةةذ  يف أيار/مةةايو 

طبينة املنحمة ودورها يف ميدان الملةة اآلخذ يف التهريخ بسررةط ويثلةت جمةارت اإلالةًح الثًوةة ناجلة الدول األرضامل مل
واإلدارةط و،يمةةا يتنلةةق باجملةةال األول، ،قةةد تةة خلت األولويةةات الر،ينةةة  ،واحَلوكمةةة ،الرئيسةةية يف الةةربامج و ديةةد األولويةةات

واهةةةةت نني  ةةةةا كقهةةةةاس  ،ركيةةةةأة برنةةةةامج اإلالةةةةًح التقنيةةةةة 4161-4162سةةةةتوى للمنحمةةةةة بشةةةةقن برنةةةةامج النمةةةة  النةةةةام امل
ط وبالنسةبة إ  جمةال احلوكمةةة، ،قةد تنةاول إالةًح املنحمةة احلاجةةة إ  4168-4161و 4162-4162للميةأانيتني الربجميتةني 

الناملية، ،ضًً رن تو يد املمارهات اليت تتبنهةا الل ةان اإليليميةة جهأة الرئاهية توويق الملًت بني الل ان اإليليمية واأل
السةةتط أمةةا ،يمةةا خيةةي جمةةةال اإلدارة ،ةةإن برنةةامج اإلالةةًح يهةةةدف إ   سةةني ،ناليةةة أدوات اإلدارة التنحيميةةة وكفاملهتةةةا 

مل يف اإليلةيو مشةاركة  ديثةه بةالقول إن مةن الضةرور  أن تشةارك الةدول األرضةابن حيمةد ارمتثالط وختو الدكتور  وأدوات
ةةةمةةةن تةةةقنه أن  الةةةذ تامةةةة يف النقةةةاش اجلةةةار   ةةةول اإلالةةةًح،  هةةةاليب رمةةة  املنحمةةةة رلةةة  مجيةةةع أث أوةةةراً كبةةةرياً يف د  حي 

الل نةةةة اإليليميةةةة إ  منايشةةةة مسةةةقلة مةةةا إرا كةةةان اإلالةةةًح يتنةةةاول مةةةن  ارةةةوةةةر ط ودَ املسةةةتويات، وخملوالةةةاً املسةةةتوى الق  
 ق بنم  املنحمةطمنحور ي ور  يضايا رئيسية تتنل

ةةار، املةةدير النةةام لةةويارة الملةةةة النامةةة يف لبنةةان، اهةةتنتاجات وتوالةةيات مسةةتمدخة مةةن منايشةةة  ويةةدخم الةةدكتور وليةةد رمخ
ط ويةال الةدكتور رمخةار إن 4162املدير اإليليمةمل يف تةهر أيلول/هةبتمرب  ادارت رل  طاولة مستديرة بشقن املو وع نحمه

ع يف بنةل جمةارت اإلالةًح، مةن يبية  طوةيط امليأانيةة وإدارة الةربامج وامل اتةةبط شة أ م م  املنايشةة أتةارت إ  إ ةراي تقةدُّ 
ج املتبةع تملةاردياً يف طوةيط امليأانيةة وترهةيخ   املشةاركون بتةدريو الةنه  وتنأيأاً ألور اإلالًح رلة  املسةتوى الق وةر ، أواَلة

وةر ،  يةد مةن الويةت أمةام مر لةة التخوةيط رلة  الملةنيد الق  امليأانية يف ا وط وارهرتاتي يات الملةية الوطنية وإتا ة مأ 
ورية و سةني ا ةربات التقنيةة ملةوظفمل املنحمةة وإرةادة كما أوال  املشاركون بأيادة يواع امليأانية امل رخس للمخململات الق  

مل وارختملةارات رةرب النحر يف السقف املفروا رل  امليأانيةط ولَفةت الةدكتور وليةد رمةار ارنتبةاه إ   ةرورة تو يةد األءةا
 بسطاملنحمة مبا ين س برنامج النم  النام، وتفادياً للَّ 
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 المناقشات
أوىن اث  مجهورية إيران اإلهةًمية رلة  امل تةب اإليليمةمل ألخةذه بأمةام املبةادرة يف إالةًح طوةيط امليأانيةةط وأتةار إ  

خةًل الشةب ات ا االةة بالفئةات، وتلةأل ا االةة  النملية التشاورية الواهةنة الةيت بةدأت رلة  نوةاق املنحمةة ب املهةا مةن
مب ارت الربامج، وإ  مشاركة احل ومات يف املنايشات الةيت يةت يف  تلةف احملا،ة ، األمةر الةذ  أدى إ  منايشةة مجيةع 

تتةةرات، النتةةائج منايشةةة مستفيضةةة، وبيةةان مناملهةةاط وأتةةار هةةيادته إ  احلاجةةة إ  القيةةام مبأيةةد مةةن النمةة  يف مةةا يتنلةةق بامل
ورل  وجه ا ملوص النحر يف متترات األدامل اليت تن س بش   أ،ضة  اإلهةهام املباتةر مةن املنحمةة مقارنةة باإلجنةايات 

الملةةنوبة الرئيسةةية يف الويةةت الةةراهن، رلةة  الةةرغو مةةن اتبةةاع منه يةةة التخوةةيط ، واثةة  رلةةأل بو ةةوح الةةيت  ققتهةةا البلةةدان
ه باحلاجة إ  ربط الوويقة ومتترات يياس اإلجنةاي بملةورة أكةرب بالوظةائف السةت الرئيسةية ونوَّ  القائمة رل   قيق النتائجط

 رلةة  البلةةةدانمفهةةوم الرتكيةةأ  إ يةةةاملللمنحمةةةط ،تقويةةة  ضةةور املنحمةةةة وتنأيةةأ يةةدراهتا، رلةة  املسةةةتوى الق وةةر ، مةةن أجةة  
أمةا  وةر طات ييمةة رلة  املسةتوى الق  و سني جودة مةا تقةوم بةه املنحمةة مةن أرمةالط كمةا يتولةب األمةر طملةيي مةوارد ر

  ييمتهةا اإل ةا،ية يف النةاملني من  يت الت لفةة، ،قةد أتةار هةيادته إ  كةون منحمةة الملةةة النامليةة منحمةة تقنيةة، تتمثَّة
ييةادة التقنيني  اط واذا يتوجب رل  املنحمة النحر يف الق  مواردها البشرية من أج  التخوةيط ارهةرتاتي مل الملةةمل، و 

وأ ةةةاف أن القةةةدرة  رلةةة  تنميةةةة القةةةوى الناملةةةة الملةةةةية والتخوةةةيط الةةةوظيفمل للمةةةوارد البشةةةرية يف اجملةةةال الملةةةةملط النمةةة 
احلاليةةة رلةة  توالةةيف الو ةةع الةةراهن للمةةوارد البشةةرية تقةةدم الةةورة للو ةةع احلةةاا، إر أن هنةةاك  اجةةة إ  و ةةع توينةةات 

وأنةةه مةةن الوا ةةح أن القةةدرة  ،نةةني اررتبةةار يف امليأانيةةةوال ةةوارث ب ومسةةتقبليةط وأتةةار إ  أن جيةةب أخةةذ  ةةارت الوةةوار 
ة ر ت فيةان يف الو ةع احلةاا ااي ليةة للنمة  التنمةو  املنةتحو للمنحمةة، واملقةدرة املتوا ةنة للتملةدخ  للتةةديات املسةت دَّ 

أن التوهُّةةةع يف الةةةذ  ترتفةةةع ،يةةةه  ةةةاطر احلةةةارت الوارئةةةةط وأ ةةةاف أن الةةةدول األرضةةةامل اتفقةةةت رلةةة  ميأانيةةةة واينيةةةة، إر 
ة امليأانية كان نتي ة للشراكات، وارهت ابة للفاتةيات واأليمةاتط ب بنمليةة التخوةيط مةن القارةدة إ  القمةة، مشةرياً ور َّ

إ  احلاجةةة ملشةةاورات وطنيةةة مةةن أجةة   سةةني هةةذه النمليةةةط وركةةر هةةقف امليأانيةةة بوالةةفه إتةة الية يف مةةا يتنلةةق بتمويةة  
 ةول  وييةت رمليةة التخوةيط لةه أمهيةة يف  ديةد األولويةات، موالبةاً يف  ايةة  ديثةة بإيضةاحم الملندوق الناململط ويةال إن ت
 ور ط نديد اهرتاتي ية التناون الق  

 وامليأانيةةةةةة املقرت ةةةةةة للثنائيةةةةةة  4162-4162مثَّةةةةةن اثةةةةة  املهةةةةةرب طةةةةةرح الووةةةةةائق ا االةةةةةة بةةةةةالتخويط التشةةةةةهيلمل للثنائيةةةةةة و 
، منوهةةةاً بةةةبنل الةةةدروس املسةةةتفادة مةةةن رمليةةةة التخوةةةيط للنقةةةاشوالتخملةةةيي ارهةةةرتاتي مل حليةةةأ امليأانيةةةة  4161-4168

التشةةةهيلملط كمةةةا أتةةةاد بةةةالتب ري باألرمةةةال التةضةةةريية لل نةةةة اإليليميةةةة، وإتةةةراك ويارات الملةةةةة، وتبةةةو   ةةةج ينولةةةق مةةةن 
ةةةةار بأيةةةةادة امليأانيةةةةة املخململةةةةة القارةةةةدة إ  القمةةةةة يف طوةةةةيط امليأانيةةةةةط ورةةةةربَّ رةةةةن تقييةةةةد بةةةةًده  ريةةةةرتاح الةةةةدكتور وليةةةةد رمَّ

يثيةةة  املنحمةةةة يف البلةةةدان ور،ةةةع كفةةةاملة م اتبهةةةاط وتةةةدد رلةةة  أمهيةةةة أن تتةلةةة  رمليةةةة إرةةةداد وتقويةةةة للم اتةةةب الق وريةةةة، 
مليأانيةةة الرباجميةةة امليأانيةةة باملرونةةة لضةةمان اهةةتيناب مةةا ي سةةَت د مةةن طةةوارو وتهيةةريات يف أولويةةات البلةةدانط ويف مةةا يتنلةةق با

، ايةةرتح إجةةرامل تقيةةيو لألوةةر اإلجيةةايب اةةذا الةةنه ج كةة  هةةتة أتةةهر )بةةدرً مةةن هةةنة(، رلةة  غةةرار إجنةةاي 4168-4161للثنائيةةة 
 األنشوة الربناجميةط

 تةددت منةاا وييةرة الملةةة النراييةة رلة  أمهيةة القيةةام مبراجنةة دوريةة للميأانيةة الرباجميةة بالتنسةيق مةع ويارات الملةةةةطو 
لو ةةةةع أولويةةةةات وطنيةةةةة تتسةةةةق مةةةةع  4162-4162وأتةةةةارت إ  نربةةةةة ويارة الملةةةةةة النراييةةةةة يف تنأيةةةةأ النمةةةة  يف الثنائيةةةةة 

اجملةارت رات األولويةةة الةةيت أيرَّهتةةا الل نةةة اإليليميةةة يف ويةةت هةابق، ورالةةدت املةةوارد املاليةةة الًيمةةة لتنفيةةذ هةةذه األولويةةات 
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اجلأمل األكةةةةرب مةةةةن التمويةةةة ، ر،تةةةةًة انتبةةةةاه املنحمةةةةة إ  يويةةةة  اجلوانةةةةب التقنيةةةةة اةةةةذه الوطنيةةةةة، مشةةةةريًة إ  اهتمةةةةام الةةةةويارة بةةةة
األولوياتط كما هلَّوت الضةومل رلة   ةرورة ارهةتفادة مةن مةوارد املنحمةات واملتهسةات املننيةة األخةرى، والتنسةيق يف مةا 

ةةةدت مناليهةةةا رلةةة  إرهةةةامل آليةةةة ،نَّالةةةة  رختيةةةار املةةةوظفني للنمةةة  يف املنحمةةةة رلةةة  بينهةةةا، مبةةةا يضةةةمن رةةةدم اريدواجيةةةةط وأكَّ
أهةةاس ال فةةاملة بالتنسةةيق مةةع ويارات الملةةةةط ونوَّهةةت بالشةةراكات الفارلةةة لةةويارة الملةةةة النراييةةة مةةع املنحمةةات الدوليةةة، 

 ورل  رأهها منحمة الملةة الناملية، لتنأيأ الرراية الملةية األوليةط

وةر، ملةومال إن التخوةيط التشةهيلمل مةع التخوةيط املرت ةأ رلة  الق  يف ال اإلنسةانيةيال مناا ويير الملةةة وا ةدمات و 
مةن خةًل إتةراك السةلوات الملةةية الوطنيةة  4162-4162باهتخدام   ج ينولق من القاردة إ  القمة، بةدأ يف الثنائيةة 

ي ةةةةةة يف و ةةةةةع يائمةةةةةة باألولويةةةةةات الرئيسةةةةةية للسياهةةةةةات وارهةةةةةرتاتي يات وا وةةةةةط الملةةةةةةية الوطنيةةةةةة، والةةةةةيت  ةةةةةددت نت
مةن  %71للمنايشات املتنمقةة الةيت يةت مةع الفةرق الدارمةة التابنةة ملنحمةة الملةةة النامليةةط ويف هةذه الثنائيةة هةيتو توجيةه 

ة الةيت تسةت د خةًل لةَّ م  ة( لألولويةات الة%41م النسبة البايية )خدَ ستَ املوارد إ  اجملارت اليت    ديدها ،نليا، وهوف ت  
طار رم  يائو رل   قيق النتةائج، تضةمنت املخرجةات واملن ةأات و،قاً إلالثنائيةط وأ اف أنه يد   و ع خوط النم  

ج ينولةةق مةةن القارةةدة إ  القمةةة، اةةا أدى إ   سةةني التخوةةيط املسةةتهد،ة، وارهةةتندادات يف الويةةت املناهةةب، وتبةةو   ةة
 خوةةوةكةةان   4162-4162ن طوةةيط امليأانيةةة للثنائيةةة إتةةيا مةةع ا وةةط الملةةةية الوطنيةةةط ويةةال اوالرتكيةةأ رلةة  األولويةةات ي

لألمةةام حنةةو  سةةني رمليةةة التخوةةيط التملةةارد  مةةن القارةةدة إ  القمةةة يف الثنائيةةة القادمةةة، مبةةا يتفةةق وإالةةًح املنحمةةةط 
 ةةةةا هتتملةةةةدى إ يةةةةث  4168-4161ة وأتةةةةار مناليةةةةه إ  أن الملةةةةومال تةةةةدرو بشةةةةدة رمليةةةةة التخوةةةةيط التشةةةةهيلمل للثنائيةةةة

وأكةد رلة  درةو بةًده إلنشةامل نحةام ،نةال للمنلومةات الملةةية  لتةديات وارتبارات منينة يت اإلتارة إليها يف التقريةرط
نةةات، ي ةةون مةةدروما بةةنحو للرالةةد ين بالبيأ دَ سنَ م  ةيقةةدم بيانةةات دييقةةة يف الويةةت املناهةةب لنمليةةات التخوةةيط والتنفيةةذ الةة

والبةةوث امليدانيةة، مةن خةًل  الن ح و الملةةيةث تنم  رل     املش ًتط وركر مناليه احلاجة إ  تنأيأ والتقييو وحبو 
ي يف تنفيةةذ التةةدخًت رات األولويةةة، و ديةةد التةةةديات، وإدخةةال ةرَ م  ةم الةةبنةةامل يةةدرات املةةوارد البشةةرية رلةة  تقيةةيو التقةةدُّ 

دة سنَ م  ةرات يف جمةال اإلدارة الةةد  إ  احلاجةة أيضةا إ  بنةامل الق ةالتةسةينات الًيمةة الةيت تسةتهدف  ة  املشة ًتط وأتةار 
رات اإلداريةةة رةةن طريةةق اهةةتخدام بيانةةات املنلومةةات املتنلقةةة بةةاإلدارة الملةةةية واملنلومةةات د  نةةات مةةن خةةًل تنأيةةأ الق ةةبالبيأ 

 املنبثقة من البةوث من أج  تقييو وتنفيذ ا دمات الملةيةط

ا تياجةةات الةةذ  يسةةتند إ  هج األكثةةر تنحيمةةاً يف التخوةةيط مةةن القارةةدة إ  القمةةة، الةةن  أوةةىن اثةة  أ،هانسةةتان رلةة  و 
ةةير  و  البلةةدان ، الةةيت يةةت و،قةةا لتوجيهةةات 4162-4162أ رلةة  األولويةةات الرئيسةةيةط وأ ةةاف أن رمليةةة التخوةةيط للثنائيةةة كأ

 تةةةا  إ  بةةةرغو رلةةةأل ،هانسةةةتان أإ  أن  ية وأكثةةةر تركيةةةأاط وأتةةةار وةةةر ، كانةةةت أكثةةةر اهةةةرتاتياملنحمةةةة رلةةة  املسةةةتوى الق  
الثنائيةةةة احلاليةةةة والثنائيةةةة وةةةة التشةةةهيلية ملنحمةةةة الملةةةةة النامليةةةة وويارة الملةةةةة النموميةةةة يف ا يأانيةةةة ملهةةةقف أكثةةةر مرونةةةة 

تشةةةهد أيمةةةات اتةةةدة، وتتنةةةدد  ةةةا األولويةةةات و ط ويةةةال إن بةةةًده رات دخةةة  تةةةديد ارخنفةةةاا، 4168-4161املسةةةتقبلة 
تةةدخًت  تلفةةة ذ يةةتو التخوةةيط السةةريع لتنفيةةذ احلاجةةة للبنةةل األ يةةان ، وهةةو مةةا اهةةتدر  وبالملةةةة والوةةوار  املرتبوةةة
وأ ةاف أن مةةا يةةدرو للتفةةاؤل  اإلجةةراملات البريويراطيةةةط، بسةةبب يف أ يةةان كثةرية، تنفيةذ تلةةأل التةةدخًت  نوأةةوالةةيت ت   اةا،

لةة األمري يةة للتنميةة الدوليةة، والوكالةة اليابانيةة للتنةاون الةدوا، والوكالةة وجود ،رالة هةاحنة لتنبئةة املةوارد احملليةة تو،رهةا الوكا
ال نديةةةة للتنةةةاون الةةةدوا، والبنةةةأل الةةةدوا، رةةةًوة رلةةة  التمويةةة  الةةةذ  يقدمةةةه الملةةةندوق النةةةاململ مل ا،ةةةةة اإليةةةدي والسةةة  

القةدرات التقنيةة ملنحمةة الملةةة النامليةة، ط ويضع كثري من املةاحنني وقةتهو يف والتمنيعواملًريا، والتةالف الناململ للقا ات 
املتا ةةة املةةوارد  لتهيئةةةسةةو باملرونةةة للميأانيةةة ومةةا تتبنةةه مةةن إجةةراملات يف إدارة األمةةوالط إر أن هنةةاك  اجةةة أكةةرب لسةةقف يتخ 
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وأ ةةاف أن  ، للمسةةاردة يف  ةةمان تنفيةةذ هةةلس ملختلةةف الةةربامج واألنشةةوة الوطنيةةةطأ يانةةاً  خوةةط اةةا، وغةةري امللةةةمَ احملتَ 
، مبةا يف رلةأل إرةداد الن ح و الملةةيةهناك  اجة إ  درو تقو أكرب وأيوى رل  املستويني الدوا والوطو يف جمارت مث  

الةةةةد والتقيةةةةيو )نحةةةةو هياهةةةةات وخوةةةةط يوةةةةاع الملةةةةةة، والتمويةةةة  الملةةةةةمل، و ةةةةمان اجلةةةةودة ومرايبتهةةةةا )اررتمةةةةاد(، والرَ 
يةال وإجياياً،  )اللوائح الملةية الدولية(طوبئة وث(، وارهتنداد والتقهب لألمنلومات اإلدارة الملةية، واملسو ات، والبة

لتةةو،ري خةةربامل مةةن منحمةةة الملةةةة  األهاهةةيةهنةةاك  اجةةة إ  طملةةيي مأيةةد مةةن األمةةوال مةةن امليأانيةةة إن اثةة  أ،هانسةةتان 
 النامليةط

اا املةةدير اإليليمةةمل واملةةديرة النامةةة يف هةةذا الةةيت يبةةذوراليةةة التةةقوري أتةةاد منةةاا وييةةر الملةةةة الَقوةةر  بةةاجلهود احلثيثةةة و 
رمةة  املنحمةةةط وأرةةرب رةةن تقييةةد بةةًده للتوالةةيات الةةيت خرجةةت  ةةا منايشةةة املائةةدة املسةةتديرة الةةيت ر  األولويةةة يف اجملةةال 

ةةد رلةة  احلاجةةة إ  تنفيةةذها رلةة  املسةةتويني الق وةةر  واإليليمةةمل رلةة    ةةدم اهتضةا،ها املةةدير اإليليمةةمل  ةةول اإلالةةًح، وأكَّ
 هواملط

ت رلةةة  مةةةا   تنفيةةةذه يف الفةةةرتة املا ةةةية يف كمةةةا أتةةةادت اثلةةةة البةةةةرين بةةةاجلهود الةةةيت يبةةةذاا امل تةةةب اإليليمةةةمل، وأونَةةة
الةةد، اجملةةارت الةةثًث الرئيسةةية لإلالةةًح؛ وهةةمل  ديةةد األولويةةات، واحلوكمةةة، واإلدارةط وأكَّةةدت رلةة  أمهيةةة التقيةةيو والرَ 

 ط  بلدان اإليليوع دول اإليليو، وتضا،ر اجلهود يف ما بينها من أج  ر،نة الملةة يف واحلاجة إ  التواال  والتنسيق م

التةسةةينات الةةيت  وأمثةةرتت بقمهيةةة خاالةةةط إن يضةةية إالةةًح منحمةةة الملةةةة النامليةةة يةةد  حيَةةاملةةدير اإليليمةةمل يةةال و 
إجيةةايب انن ةةس رلةة  امليأانيةةة، تةةقوري رةةن  4162-4162ت  ةةا املنحمةةة للثنائيةةة لةةت رلةة  رمليةةات التخوةةيط الةةيت ياَمةةدخ  أ  
بةةدمل ال لربنةةامج النمةة ط وأتةةار إ  كةةان التخوةةيط أكثةةر تركيةةأا، وكةةان هنةةاك تفارةة  أ،ضةة  يف طوةةيط امليأانيةةة وتنفيةةذ ،نخةةو 

للتخوةيط  ويةتمأيةداً مةن ال ن املنحمةة هةوف تسةتهرقأ املةدير اإليليمةملط وأ ةاف 4168-4161التخوةيط للثنائيةة رملية 
جةةةرامل مشةةةاورات أوهةةةع مةةةع الةةةدول األرضةةةاملط وتنمةةة  املنحمةةةة جاهةةةدة يف جمةةةال تنةةةاوب النةةةاملني التشةةةهيلمل مةةةع  ةةةمان إ

وا ةةدة وريةة مةةن النةاملنيط وكةةان تنأيةةأ يةدرات امل اتةةب الق  حلشةةد وانتقةااو، داخةة  اإليلةيو، منتأمةةة بةذل املأيةةد مةةن اجلهةد 
كةةذلأل  سةةني وقةةة البلةةدان يف هةةذا الةةدرو و  ،التقةةو للبلةةداننتةةائج اإلالةةًح، وهتواالةة  املنحمةةة  سةةني درمهةةا مةةن أهةةو 
ورية، وهوف تستمر هةذه النمليةة، مةع مرارةاة أ ةا ط ولقد   بالفن  ارنتهامل من تنأيأ يدرات ردد من امل اتب الق  التقو

ر يف  تا  إ  املواردط وأتةار إ  التوجةه اجلديةد يف اإليلةيو بتةوية  املةوارد مةن امل تةب اإليليمةمل، متكةداً رلة  تةوخمل احلةذ
إرادة طملةيي هةذه املةوارد، إر يتولةب رلةأل إجةرامل مواينةة دييقةة بةني األولويةات لضةمان رةدم تةقور الةربامج رات األولويةة 

 متكةةةداً أن، 4168-4161وريةةةة يف الثنائيةةةة ييةةةادة ميأانيةةةة امل اتةةةب الق  املةةةدير اإليليمةةةمل إ  ه ونةةةوَّ  هةةةلباً بإرةةةادة التخملةةةييط
يف مةةا ما هنةةاك ترتةةيد أوهةةع نوايةةا يف النفقةةات، ور هةةيَّ وأ ةةاف أن  اإلالةةًحطرمليةةة رلةةأل أ ةةد النناالةةر األهاهةةية يف 

ملوارد البشةرية الةيت  ققةت مسةتوى أرلة  مةن ال فةاملة التقنيةة، مةع  ةمان توظيةف املةوارد املتا ةة رلة  حنةو أمثة ط يتنلق بةا
إالةةةًح منحمةةةة   ةةةول األو ؛ سةةةتديرةقةةةدت منايشةةةتان للمائةةةدة امل نةةةة اإليليميةةةة، ر  يف هةةةياق اإلرةةةداد للخ وأتةةةار إ  أنةةةه 
ةة ةةول الثانيةةة و  الملةةةة النامليةةة كبةةار اثلةةمل الةةدول للنةةامني السةةابقني مبشةةاركة   اً ، وتضةةمنتا اهتنرا ةةوب للوةةوار يضةةية التقهُّ

، رلةة  وجةةه ا ملةةوص، ،ائةةدة كبةةريةط اةةذا ارهةةتنرااويةةد كةةان  طاألرضةةامل، وكبةةار أرضةةامل أمانةةة املنحمةةة، واثلةةمل املنحمةةة
أن هنةاك توالةيات هامةة خاالةة  لملةةة يف لبنةان، مضةيفاً ويارة املةدير اإليليمةمل الةدكتور وليةد رمةار، املةدير النةام لةر ا َ وتَ 

ني ارتبارات هامةة تتنلةق حبيةأ ني املنايشتَ ج رن هاتَ يد انبثقت رن املنايشة الثانية للمائدة املستديرةط ونتَ  وب للووار بالتقهُّ 
ةةةة لةةةةة يف  ديةةةةةد أن املنحمةةةةة رلةةةةة  وقةةةةة مةةةةن أن الركةةةةائأ الثًوةةةةةة لإلالةةةةًح واملتمثأ يليمةةةةمل املةةةةةدير اإلد امليأانيةةةةة وهةةةةقفهاط وأكخ



 
 
 

 ع-16/63 إم/ل  ش
 28 الملفةة
 

ت النمليةةةةةات اإلداريةةةةةة واارهةةةةةات ارمتثةةةةةالط وأ ةةةةةاف أنةةةةةه   إرةةةةةداد الةةةةةدرئ  يَ مةةةةةة، واإلدارة، يةةةةةد رةةةةةأَّ األولويةةةةةات، واحلوكَ 
 طأن تتوا،ر التقارير يف هذا الشقن يريباً اإلرتادية، وأن النم  هوف يستمر مع املراكأ املتخململة يف امليأانية، رل  أم  

 مه منحمته للدول األرضامل يف اإليليوطم اث  منحمة الروتار  الدولية أرياماً  ول الدرو املاا الذ  تقدأ يدَّ و 

املةةديرة النامةةة رلةة  امل تةةب اإليليمةةمل لتنفيةةذه التوالةةيات الةةيت وردت يف تقريةةر املراجنةةة املاليةةة، ر،تةةة ارنتبةةاه إ   تأونَةةو 
مةه الةدول األرضةامل ت بالةدرو الةذ  تقدأ الدور ااام الذ  تضولع به الدول األرضامل واألمانةة يف هةذا الملةددط كمةا أتةادَ 

يف التقريةةرط وأ ةةا،ت أ ةةا هةةوف تنةةرا التوالةةيات الةةيت خرجةةت  ةةا منايشةةة املنحمةةة يف تنفيةةذ التوالةةيات الةةواردة  لنمةة 
بسةقف ت احلاجة إ  التةلمل باملرونةة يف مةا يتنلةق ويالت إن البلدان نايشَ  ،ريق السياهات النامليةط رل املائدة املستديرة 

مليأانيةة  ة  تنحةر ،يهةا الةدول األرضةامل يف ت إ  أن املنحمة تنرا امليأانية الرباجمية مشفورة حبا،حة ا يأ امليأانيةط وأتارَ و 
 ية َقةةدَّم ويةةت املوا،قةةةأن منحةةو التمويةة  ر ت أن السةةبب ورامل تسةةمية ذ يةةأ امليأانيةةةذ هةةو مجنيةةة الملةةةة النامليةةةط وأو ةةةَ 
ا ويودت املنحمةةة الةةدول األرضةةامل مبنلومةةات  ةةول الفئةةات الةةيت جةةرى يويلهةة مةةوالطاألمل تلقأةة يةةث ي ةةون ذ يأةةأاًذ يةةتو ،يةةه 

دت رلةة   اجةةة املنحمةةة إ  مواالةةلة رملهةةا درو إ  اجملةةارت الةةيت  تةةا  إليةةهط وتةةدخ الةةبال امةة ، مبةةا ا نهةةا مةةن  ويةة  
وأ ةةا،ت  وريةةة يف هةةذا الملةةددطت رلةة  التأامهةةا ال امةة  بتةةو،ري املأيةةد مةةن األمةةوال للم اتةةب الق  دَ لتةسةةني الشةةفا،ية، وأكخةة

د أن امليأانيةةةةة املخململةةةةة ي ةةةةوريةةةةة، بةَ تامةةةةاً بتةةةةو،ري املأيةةةةد مةةةةن املةةةةوارد للم اتةةةةب الق   أن ،ريةةةق السياهةةةةات النامليةةةةة ملتةةةةأم التأامةةةةاً 
ويالةت يوية ط وكالةة وكالة تقنية وليست همل ، ألن منحمة الملةة الناملية نسبياً  ورية هت ون دائماً متوا نةللم اتب الق  

جةاملت  ،مةن خةار  امليأانيةةذ ذأمةوارً  ت سةم  ، والةيتمةن األطةراف الفارلةة رلة  مسةتوى البلةداناليت تقيت األموال  إن بنل
كيةةف تتنامةة  املنحمةةة مةةع األمةةوال مةةن خةةار  امليأانيةةة   واملوةةروح اآلن هةة والسةةتالثنائيةةة مةةع املةةاحننيط المفاو ةةات ة لل ةةنتي

 بةةهالقيةةام األمةةر األ،ضةة  الةةذ  مبقةةدورها  ويالةةت إنط نيرلةة  مسةةتوى البلةةدان نتي ةةة للمفاو ةةات الثنائيةةة مةةع املةةاحنالةةواردة 
هو بنامل يدراهتا رل  التفاوا رل  مستوى البلدان مبةا يسةمح باتسةاق األمةوال مةع األولويةات وا وةط الملةةية الوطنيةةط 

تةو،ري املةوارد بشةقن إدارة األمةوال الةيت تتلقاهةا و رلة   القةدرةأ ةا تتفةاوا بشةقن تتقكد من البلدان طالبة إياها أن و ذرت 
القةادرة رلة   املةوارد البشةرية أ يانةاً  وريةة ر يتةوا،ر اةاط وأتةارت إ  أن امل اتةب الق  ورالةدهاامج الةرب دارة البشرية الًيمةة إل

َمةة رةرب ارتفاييةات الثنائيةة إدارة األموال الضةخمة ة إدارة هةذه األمةوال أن تتةو  املنحمةة مهمخةيف ت البلةدان ط ،ةإرا رغبَةاملقدَّ
ةارد للمنحمةة  ة  تسةتويع القيةام  ةذه املهمخةالضخمة، ،نليها أيضاً أن تتقكد مةن تةوا،ر املةو  دة رلة   ةرورة التةلةمل ةط متكأ

الةةدول األرضةةامل أن تةةوايف املنحمةةة مبةةا تةةراه مةةن توجهةةات يف مةةا مةةن وطلبةةت  األمةةوالطتلةةأل بالشةةفا،ية يف التنامةة  مةةع كةة  
ملننيةةةة بالربنةةةامج وامليأانيةةةة يتنلةةةق بقضةةةية تنةةةاوب النةةةاملني وانتقةةةااو، والتنبةةةري رةةةن هةةةذه التوجهةةةات الةةةرا ة أمةةةام الل نةةةة ا

انتقةةةال النةةةاملني بارتبةةةاره أ ةةةد النناالةةةر  وأكةةةدت رلةةة  أمهيةةةةواإلدارة، ولةةةدى اجمللةةةس التنفيةةةذ  ومجنيةةةة الملةةةةة النامليةةةةط 
 األهاهية يف بنامل القدرات رل  مجيع مستويات املنحمةط
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ط ويةال إن الةدول غةري الفارلةة اجلهةات مةع املشةاركة إطةاررةرا الةدكتور ءةري بةني حيمةد، مستشةار املةدير اإليليمةمل، 
دهةةةتور منحمةةةة الملةةةةة النامليةةةة مةةةنح املنحمةةةة الملةةةً ية إليامةةةة روابةةةط ،نالةةةة للتنةةةاون واحلفةةةال رليهةةةا لةةةيس مةةةع اايئةةةات 

ة ،ةسب، ول ن أيضاً مع اجملمورةات املهنيةة واملنحمةات األخةرى رلة  النةةو الةذ  تةراه مناهةباًط احل ومية املننية بالملة
ويف إطةةار خوةةة اإلالةةًح، اهتنر ةةت املنحمةةة تناو ةةا مةةع هةةذه اجملمورةةات وأرةةدَّت مسةةودة إطةةار املشةةاركة مةةع اجلهةةات 
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السةتني جلمنيةة الملةةة النامليةة بتةديةد رةدد الفارلة غةري الةدولط وأتةار إ  ييةام الةدول األرضةامل خةًل الةدورة السةابنة و 
مةةةن القضةةةايا ملأيةةةد مةةةن اإليضةةةاح يف مةةةا يتنلةةةق بإطةةةار املشةةةاركةط ويةةةال إن الل نةةةة اإليليميةةةة مةةةدروة ملنايشةةةة القضةةةايا املثةةةارة 

السادهةة  ومسودة إطار املشاركة، ولر،ع تقرير  ول مداورهتا إ  مجنية الملةة النامليةة يف دورهتةا املقبلةة مةن خةًل الةدورة
 والثًوني بند املئة للم لس التنفيذ ط

 المناقشات
 موميةةيف باكسةتان إن تقةدمي الررايةة الملةةية الن والتنسةيق والةنحوالملةية الوطنية  للخدماتيالت مناا وييرة الدولة 

اجلهةات الفارلةة ن دور إاملننيةة، ور تسةتويع احل ومةة أن تفنة  رلةأل و ةدها، و رلة  األطةراف نتمةد ي ةاً اليوم يتولةب    
ت أن الةةةدول األرضةةةامل حباجةةةة ملنايشةةةة و ديةةةد مبةةةادو إرتةةةادية تةةةاملة لتفارةةة  غةةةري الةةةدول هةةةام يف هةةةذا الملةةةددط وأ ةةةا،َ 

وا ةةةة لتقيةةيو  طةةرقمنحمةةة الملةةةة النامليةةة مةةع اجلهةةات الفارلةةة غةةري الةةدول، مةةع الرتكيةةأ رلةة  حنةةو خةةاص رلةة   ديةةد 
أن طمليي األموال من اجلهات الفارلة غري الةدول يقلة  تضةارب اململةاحل،   ، مشريًة إب تضارب اململاحلاملخاطر، وننُّ 

األخةرى األمةو املتةةدة منحمةات  تنامة وينومل مسا ة ملنحمة الملةة الناملية للنم  باهتقًلية ومرونةط وطلبت مراجنة 
 من أ،ض  املمارهاتطوارهتفادة مع اجلهات الفارلة غري الدول للمقارنة 

ت أن التنةةاون مةةع بةةةرين رةةن أمهيةةة التنةاون مةةع املنحمةةات غةةري احل وميةةة واجملتمةع املةةدي، ول نهةةا ركةةرَ  ةدوت اثلةةة الو 
 ةةةرورة و ةةةع ييةةة  بشةةةقن ت أ ةةةا تتفةةةق مةةةع مةةةا القوةةةاع ا ةةةاص والشةةةركات ا االةةةة يثةةةري مشةةة لة تضةةةارب اململةةةاحلط وركةةةرَ 

أن يفةرأق إطةار املشةاركة بةني اجملتمةع املةدي وطلبةت أيضةاً إرتادات وبروتوكورت  دد أهاليب التنام  مةع هةذه اجلهةاتط 
اةةةذه اجلهةةةات  ر تسةةةمحيرت ةةةت أن يةةةتو رلةةةأل يف إطةةةار اتفاييةةةات رامةةةة او  رةةةد املشةةةاركة،والقوةةةاع ا ةةةاص مةةةن  يةةةث يوا

 طلدى املنحمةاملتبنة  لياتواآلشرو  و،ق الاملشاركة والتناون، ول ن ، متكدة رل  أمهية القرارالنع بالتدخ  يف رملية 

وخوةةةة  ةةةديث الملةةةةية سياهةةةة منملةةةوص رليةةةه يف اليةةال اثةةة  النةةةراق إن املشةةةاركة مةةةع اجلهةةةات الفارلةةةة غةةةري الةةةدول و 
وةةر  وجمةةالس الررايةةة الملةةةية يف آليةةة التنسةةيق الق  يت لةة   اً أهاهةةي اً دور لقوةةاع ا ةةاص بةةالنراق، مشةةرياً أن ل القوةةاع النةةام

التنةاون املشةرتك بةني القوارةات يف يتضةح يف نحمةات غةري احل وميةة، و األولية، واليت يشارك ،يها  الياً القواع ا ةاص وامل
 وأكد رل  احلاجة إ  مأيد من الرتكيأ رل  هذا التناونط ج الةة األهرةطإدارة الربامج ويف    

سةةةن  للتنةةةاون مةةةع ؛ تلةةةأل الةةةيت تأن هنةةةاك نةةةورني مةةةن السةةةلوات احل وميةةةة املنحمةةةة الدوليةةةة للمسةةةتهلألركةةةر اثةةة  و 
مرتبوةةة ر ترغةب يف التنةاون إر إرا كانةةت هةذه املنحمةات ، وتلةةأل الةيت تمةع املةدي واجلمنيةةات غةري احل وميةةمنحمةات اجمل

املسةةتولية رلة  رةةاتق منحمةةة ويةةال إن هةذا التةةةد  يضةع ط ة أو منبثقةةة رنهةا، وهةةو النةوع الةةذ  ينتشةر يف اإليلةةيوحل ومةبا
وطالةةةةب املنحمةةةةة أن تنمةةةة ، يف إطةةةةار الدبلوماهةةةةية  ااطاملنحمةةةةات يف جمةةةةال م ا،ةةةةةة األمةةةةر لةةةةدرو هةةةةذه الملةةةةةة النامليةةةةة 
 بني اجملتمع املدي واايئات احل ومية وتتكد رل  أمهية أنشوة اجملتمع املدي يف القواع الملةملط يربط الملةية، ك سر 

ت الفارلةة و األنشوة الرامية إ  تنأيأ التواال  مةع اجلهةايال اث  التةالف الدوا ملنحمات املر   إن التةالف درَّ و 
أن لل هةات الفارلةة غةري الةدول دوراً رئيسةياً يف مجيةع جوانةب اتفةق رلة  مةا يية  غري الدول و سني الشفا،ية واملسةامللةط و 

ب بتقكيةد منحمةة الملةةة النامليةة رلة  أن اجلهةات الفارلةة غةري الةدول اةا دور أهاهةمل يف مسةةاردة الملةةة النامليةة، ور َّة
منحمةةة الملةةةة النامليةةة وأتةةار إ  أمهيةةة  ةةمان ًع مبهامهةةا يف تةةو،ري الملةةةة لل ميةةعط منحمةةة الملةةةة النامليةةة يف ار ةةو

جيةب أن ويةال إنةه ط اهةتناداً إ  منةايري متسةقة ومًئمةة رية ومملدايية اجلهات الفارلة غةري الةدول الةيت تتنةاون منهةاو شر م
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كة يف أنشةةوة منحمةةة الملةةةة النامليةةة رلةة  يةةدم غةةري الةةدول ،رالةةة املشةةار لة مةةن بةةني األطةةراف الفارلةةة تهَّ م  ةلل هةةات الةةي تةةاح 
املسةةاواة ودون  يةةأط ويف هةةذا الملةةدد، ،ةةإن نشةةر التفاالةةي  الوا ةةةة رلنةةاً بشةةقن مشةةاركة منحمةةة الملةةةة النامليةةة، مبةةا يف 
رلةةأل اجلةةداول الأمنيةةة وأوراق املشةةاورات وارجتمارةةات، مةةن تةةقنه أن يسةةه  املشةةاركة الفنخالةةة رةةن طريةةق  ةةمان الوالةةول 

 للرد رليهاط الووائق يف ويت كافم إ  

ط أتار األمني النةام ر ةاد األطبةامل النةرب إ  تةاريخ التنةاون الووية  مةع امل تةب اإليليمةمل يف جمةال اإلغاوةة اإلنسةانيةو 
ويةةال إنةةه رلةة  الةةرغو مةةن أن ا ةةاد األطبةةامل النةةرب لديةةه مةةوارد ويةةدرات كا،يةةة، ،إنةةه حباجةةة إ  درةةو يف السةةا ة السياهةةية 

  احلركة والوالول والنق  إ  البلدان املتضررةط وأتار إ  أن ا اد األطبةامل النةرب رلة  اهةتنداد لةدرو بنةامل يةدرات لتسهي
النةةاملني الملةةةيني يف املنةةاطق املتضةةررة مةةن خةةًل املنهةةد النةةريب للتوةةوير املهةةو املسةةتمر، والةةذ  ا ةةن أن يقةةدم دورات 

وأكةةد رلةة  دور منحمةةة الملةةةة النامليةةة يف جمةةال  اتةةرة أو رةةرب ارنرتنةةتطيملةةرية يف طململةةات أهاهةةية رةةرب احملا ةةرات املب
 هية اإلنسانية وتسهي  خدمات اإلغاوةطاالدبلوم

، وطخةد امل تةب اإليليمةمل ارتملةارت السةابقنيأنةه رلة  مةدى النةامني  الملةة النامة لشرق املتوهةطاث  تب ة  ويال
املنحمةات غةري احل وميةة اإليليميةة، وايةرتح اثة  الشةب ة دور بتنأيةأ  اً التأامةوالتنسيق مع القواع غري احل وممل، كمةا أظهةر 

قةةد اجتمةةاع مةةن أجةة  ب بنمأيةةداً مةةن التنسةةيق بةةني تةةب ة تةةرق املتوهةةط للملةةةة النامةةة ومنحمةةة الملةةةة النامليةةة، وطالةة
 كطرَ ص التناون املشتةَ اهت شاف و ديد ،رَ 

متهسةة تنليميةة  63جامنةة رربيةة و 471و خ إنشامل ار اد الذ  يض ةنبذة رن تاري ا اد اجلامنات النربيةركر رئيس و 
أن ا ةاد اجلامنةات النربيةة هةو أ ةد روا،ةد جامنةة الةدول النربيةةط كمةا نةوخه بقنشةوة طلبةة اجلامنةات ، مشةرياً إ  متخململةة

املختةةربات وغريهةةاط وةب والملةةيدلة و ملةةةية وكليةةات الاملتنلقةة بتنأيةةأ الملةةةة وم ا،ةةة األمةةراا و االةةة طلبةةة ال ليةات ال
هذه األنشوة بةني ار ةاد وامل تةب اإليليمةمل يف إطةار اتفاييةة تنةاون هةي ون تهسمل رل  إ فامل الوابع املويال إنه يرجو 

ان أو رئاهةة ا ةاد اجلامنةات النربيةة يف رمخة اا مةردود كبةريط ووجةه الةدروة لنقةد اجتمةاع مةع املةدير اإليليمةمل هةوامل يف مقةرخ 
 مل يف القاهرة من أج  تقنني التناون بني الور،نيطيف امل تب اإليليم

أ ةةةد دور القوةةةاع ا ةةةاص يف تقةةةدمي ا ةةةدمات النًجيةةةة، ول ةةةن جيةةةب رلينةةةا الةةةتةفي يف ين ةةةر ن ر در يةةةال اثةةة  األو 
ة يف النمة ، وجيةب مرارةاة دراهةة مملةادر ا وةر يف التنةاون مةع هةذه داالتنام  مةع بنةل جهةات القوةاع ا ةاص غةري اجلة

 اجلهاتط

ت رلةة  نوةةاق واهةةع مةةع املنحمةةات غةةري احل وميةةة غةةري اااد،ةةة للةةربح يف تقةةدمي اثةة  أ،هانسةةتان أن بةةًده تةةاركَ  ركةةرو 
مشةةرياً إ  إيامةةة بنةةل  يف تقةةدمي ا ةةدمات الملةةةية، إ  إتةةراك القوةةاع ا ةةاص الرحبةةمل، وتسةةن   اليةةاً ا ةةدمات الملةةةية

رلة  نوةاق أوهةع ر تةأال أمةراً منقةداً، ارني النةام وا ةاص الشةراكات بةني القوةط وأو ةح أن شراكات رل  نواق الةهريال
 أ،هانستان إ  درو من منحمة الملةة الناملية يف هذا اجملالطمتكداً رل   اجة 

إن  ر  إ  الةدور البةاري للنيةادات ا االةة يف تقةدمي الررايةة الملةةية يف اإليلةيوط ويةالأتار اث  ار اد الةدوا للسة خ و 
رمة  ويارات الملةةة، و رمة  النيةادات بتةقيةق الت امة  بةني هناك  اجة للدرو من منحمة الملةة الناملية يف مةا يتنلةق 

 واهت شاف اجلوانب األخًيية يف النًية بني النارة األدوية والقواع الملةمل ا اصط
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ةةة بنةةةنيذ تخَ مجيةةةع اآلرامل املورو ةةةة هةةةت  إن املةةةدير اإليليمةةةمل  ويةةال ملنحمةةةة ة امل تةةةب اإليليمةةةمل د رلةةة  جديَّةةةاررتبةةار، وأكخ
األولويةات  بشةقنتنأيةأ النمة  الملةةمل يف و االةة  ،يف التناون مع املنحمات غري احل ومية واجملتمع املةديالملةة الناملية 
بةادرة م مةن ا ةاد اجلامنةات النربيةة، وركةر أن امل تةب اإليليمةمل هةيقخذ يمةام املاملقةدَّ املقرتح بةق رليهةاط وأتةاد ا مس املتفَ 

 طالتااع مع املنحمات غري احل ومية واجملتمع املدي يف الربع األول من النام وهَّ ويدرو رجتماع م  

 4100-4111استعراض تنفيذ قرارات اللجنة اإلقليمية  3.6
 66/وويقة إرًمية 16ش م/ل إ من جدول األرمال(  61)البند 

-4111حم ةةةور، مةةةدير إدارة الةةةربامج، البنةةةد ا ةةةاص باهةةةتنراا تنفيةةةذ يةةةرارات الل نةةةة اإليليميةةةة  جةةةواد ا الةةةدكتوررةةةرَ 
ط ويةةال إن رمليةةة ارهةةتنراا تةةقيت يف إطةةار يةةرار املراجنةةة ورمليةةة الرالةةد واهةةت ابًة لنمليةةة إالةةًح املنحمةةة، مشةةرياً 4166

لتوالةةةيات املسةةةتقبلية ومًملمتهةةةا واهةةةت ابتها، إ  أن ااةةةدف منهةةةا هةةةو التوالةةةية بتةةةدابري للمسةةةاردة رلةةة   ةةةمان انتقةةةامل ا
يف هةةياق املبةةادرات الرئيسةةية لألمةةو املتةةةدة ورمةة  األطةةراف أ ةةا تةةقيت و  ،واتسةةايها مةةع ارناهةةات ارهةةرتاتي ية اإليليميةةة

ت رةةةن نتةةةائج، ومنهةةةا توالةةةية َضةةةالفارلةةةة رات الملةةةلة يف جمةةةال الملةةةةة النموميةةةةط وأتةةةار إ  أن رمليةةةة ارهةةةتنراا يخَّ 
لة لرالةةد تنفيةةذ القةةرارات، وتوالةةية بتوهةةيع نوةةاق رمليةةة ارهةةتنراا لتشةةم  السةةنوات التاليةةة لنةةام دخةةال آليةةة للمسةةاملَ بإ

 ط4111و 6111ومراراة إم انية تهويتها لألروام بني راممل  4166

 المناقشات
 جدول أرمال الل نة اإليليميةط ح إ ا،ة املراجنة املنتحمة للقرارات إ أوىن اث  أ،هانستان رل  املبادرة وايرَت 

وةر  ا ةةن أن يةتو بالتنسةيق مةةع اثلةمل منحمةة الملةةةة ركةر اثة  النةراق أن مراجنةةة تنفيةذ القةرارات رلةة  املسةتوى الق  و 
 تنفيذ القراراتطاحلملول بانتحام رل  اآلرامل  ول أمهية واهرتر  انتباه احلضور إ  الناملية يف البلدان، 

 سةب احلالةةط وايةرتح  أتةهرح مةن وًوةة إ  هةتة و ، رل  ،رتات تةرتاالقراراتتنفيذ ية مراجنة أمهل  ر روَ اث  يَ كد أو 
الةةيت ينبهةةمل تنفيةةذها، وايةةرتح أيضةةاً إم انيةةة ارهةةتنانة بتنبيهةةات يف الةةورة ألةةوان  القراراتبةة ةة  بلةةد ل يةةةتذكري إرهةةال رهةةائ  

 ر يف التنفيذطرل  مستوى التقخُّ لتدل  )أخضر، أالفر، أبر(

طالةةت مستشةةار املةةدير اإليليمةةمل إ  أن مراجنةةة القةةرارات كانةةت متةفحةةة، وأن التوالةةية بإ ةةامل هةةريان القةةرارات  أتةةارو 
طاملةا ظة  هنةاك املأيةد مةن  انتحةام املراجنةة لةن ي ةون ا نةاً ، منوهةاً بةقن لقةرارات الةيت كانةت مهملةة رلة  حنةو وا ةحا،قط 

اإليليميةةة يف السةةنوات األخةةريةط ان رةةدد القةةرارات الملةةادرة رةةن الل ةةا افةةط وأتةةار إ  اخنالقةةرارات الةةيت رفةةا رليهةةا الةةأمن
أ رلة  توهةيع اإلطةةار الةأمو ملراجنةة القةةرارات وتنفيةذ آليةةة  نةةة اإليليميةة هةةرتكأ ا وةوات املقبلةة للخ  ويةال يف ختةام  كلمتةةه أن
 ملرايبة تنفيذ القراراتط
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 أمور أخرى 7.

 ة العالمية في دورتهااألهمية لإلقليم التي اعتمدتها جمعية الصحالقرارات والمقر رات اإلجرائية ذات  1.7
 والثالثين بعد المئة والخامسةوالثالثين بعد المئة  الرابعةوالستين والمجلس التنفيذي في دورتيه  السابعة

 استعراض مسو دة جدول األعمال المبدئي للمجلس التنفيذي في دورته السادسة والثالثين بعد المئة

 6امللةق  ،16/7ش م/ل إ ، 16/7( من جدول األرمال(، الووائق ش م/ل إ ب)أ،  1 )البند

 دورهتةا يف النامليةة الملةةة مجنيةة ارتمةدهتا الةيت القةرارات إ  ارنتباه جواد حم ور، مدير إدارة الربامج،الدكتور  اهرتَر 
  ةول تقةارير وتقةدمي اإليليمةمل، امل تةب هةينفذها اليت اإلجراملات اهتنراا رل  األرضامل الدول و ثخ  ،والستني السابنة
والثًوةةني بنةةد  السادهةةةمسةةوَّدة جةةدول األرمةةال املبةةدئمل للم لةةس التنفيةةذ  يف دورتةةه ورةةرا أيضةةاً  طة كةة  منهةةااهةةت اب
 رليهاطإبدامل املً حات ، وطلب املئة

 المناقشات
مب ةةةراً اطةةةة  ةةةول بنةةةود جةةةدول األرمةةةال مةةةذكرات إ  امل تةةةب اإليليمةةةمل ت اثلةةةة البةةةةرين رةةةن تقةةةديرها إلرهةةةالأرربَةةة

ينايشةةةها الةةةيت رات الملةةةلة  املو ةةةوراتإدرا  أمهيةةةة  النقاتةةةات أكثةةةر ،ارليةةةة، مشةةةددًة رلةةة ت ةةةون  ةةة  ًطةةةًع رليهةةةا ل
ه بشةةةقن تلةةةأل دور اإليلةةةيو ولتو يةةةد آرامل وجهةةةودللتقكيةةةد رلةةة  بةةةني الةةةدول األرضةةةامل طر هةةةا للنقةةةاش اجمللةةةس التنفيةةةذ  و 

 طاملو ورات

اجمللس التنفيةةذ  كممثلةةة رةةن بةة نةةة الربنةةامج وامليأانيةةة واإلدارةيف اجتمارةةات جلبًدهةةا  أنشةةوةاثلةةة مملةةر رةةن  توَ  ةةدَّ و 
 رل  دول اإليليوط نتائ ها يف التةضري اذه ارجتمارات وررااجلهود اليت تبذاا و ترق املتوهط إيليو 

منحمةةةة  ملمةةةع اثلةةةالتخوةةةيط نأيةةةأ التنةةةاون يف وأمهيةةةة ت، ق لل لسةةةاتأرةةةرب اثةةة  النةةةراق رةةةن تقةةةديره للتةضةةةري املسةةةبَ و 
نةةأي دور ط ويةةال إن رلةةأل بإم انةةه أن يل ا ةةربات بةةني البلةةدان يف تنفيةةذ القةةراراتوأمهيةةة تبةةاد  النامليةةة يف البلةةدان، الملةةةة 

 بلدان اإليليو بني بايمل أياليو املنحمةط

، باإل ةا،ة األجهأة الرئاهيةجلسات  رقد ية يب د اجتمارات تنسيقية ا،رتا ق  ح اث  مجهورية إيران اإلهًمية رَ ايرَت و 
وريةة يف جنيةف   يف ارجتمارات التةضريية يف الملباح الباكرط وا ةن أيضةاً للبنثةات الق  احلاا املتمثخ  التقليدإ  اهتمرار 

 واملةةةةداخًتل املنلومةةةةات، وا ةةةةن للمراكةةةةأ املتناونةةةةة تقةةةةدمي الةةةةدرو يف مراجنةةةةة الووةةةةائق يف تبةةةةاد  تقخةةةةذ يمةةةةام املبةةةةادرة أن 
 يف هذا الملددطهي ون له ،ائدة مشرتكة لتبادل املنلومات ، منوأهاً بقن توا،ر أداة والقرارات

رةن إر ابةه بةالتوور امللةةول و امل تةب اإليليمةمل، جانةب لتةضري والشةفا،ية مةن حلسن ا امتنانهر رن وَ ب اث  يَ أررَ و 
ةةةةرط والتةضةةةةري اةةةةا رجتمارةةةةاتاألهةةةةاليب املتبنةةةةة يف ايف  مةةةةن كثةةةةرة  ،اإليلةةةةيوبالشةةةة اوى الةةةةيت طاملةةةةا وردت، يف هةةةةذا  وركخ

 أمهية مراجنة هذه القرارات ومستوى تنفيذها يف ك  بلد من بلدان اإليليوطمتكداً رل  القرارات ويلة تنفيذها، 

جمةدداً رلة  د ط وأكَّةاملورو ةة للنقةاشالقوية والفنخالة يف القضايا  اأتاد املدير اإليليممل بالدول األرضامل رل  مشاركتهو 
ذكرات ويةةال إن امل تةةب اإليليمةةمل هيواالةة  تأويةةد البلةةدان مبةةاألجهةةأة الرئاهةةية، منايشةةات يبةة  اإل اطةةة مةةذكرات أمهيةةة 
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 ، مشةةةرياً إ  أنبالنسةةةبة لإليلةةةيوا االةةةة مهيةةةة األكةةةذلأل البنةةةود رات جةةةدول األرمةةةال و ااامةةةة رلةةة  بنةةةود بشةةةقن ال ةاإل اطةةة
ًً بويةةت كةةافم  يبةة  ارجتمارةات ة اطةةاإلمةةذكرات رلة  هتةملةة  الةدول األرضةةامل  رةن جلسةةات اإل اطةةة اليوميةةة  ، ،ضةة

 أونامل رقد ارجتماراتط

والتدريب في  للبحثترشيح إحدى الدول األعضاء لعضوية مجلس التنسيق المشترك للبرنامج الخاص  2.7
 مجال أمراض المناطق المدارية

 2املقرر اإلجرائمل  ،16/61( من جدول األرمال( ش م/ل إ أ) 8)البند 

والتةةةدريب يف جمةةةال  للبةةةةثجملةةةس التنسةةةيق املشةةةرتك للربنةةةامج ا ةةةاص رتخةةةةت الل نةةةة اإل يليميةةةة أ،هانسةةةتان لنضةةةوية 
 ط4167و   كانون األول/ديسمرب  4162ملدة أربع هنوات بدملاً من كانون الثاي/يناير  أمراا املناطق املدارية

 مجلس الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا ترشيح إحدى الدول األعضاء لعضوية 3.7

 2املقرر اإلجرائمل  ،16/66( من جدول األرمال( ش م/ل إ ب) 8)البند 

أيدت الل نة اإليليمية طلب األرضامل اإليليميني احلاليني يف جملةس الملةندوق النةاململ بشةقن ارنتقةال مةن رمليةة إدارة 
املنحمةةة إ  آليةةة راتيةةة ونقةة  رمليةةة ترتةةيح إ ةةدى الةةدول األرضةةامل لنضةةوية جملةةس الفئةةات املسةةتهد،ة يف إطةةار مسةةتولية 

، ومةةا 4168كةةانون األول/ديسةةمرب   36و ةة   4162كةةانون الثاي/ينةةاير   6الملةةندوق النةةاململ ملةةدة وةةًث هةةنوات بةةدملاً مةةن 
 بندها، إ  هذه اآللية اجلديدةط

والتنسيق التابعة للبرنامج الخاص للبحوث ترشيح إحدى الدول األعضاء لعضوية لجنة السياسات  4.7
 والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البشري

 1املقرر اإلجرائمل  ،16/64( من جدول األرمال( ش م/ل إ  ) 8)البند 

 جلنةةةة السياهةةةات والتنسةةةيق التابنةةةة للربنةةةامج ا ةةةاص للبةةةةوث والتوةةةويررتخةةةةت الل نةةةة اإل يليميةةةة أ،هانسةةةتان لنضةةةوية 
و ةةةة   4162كةةةةانون الثاي/ينةةةةاير  6ملةةةةدة وةةةًث هةةةةنوات بةةةةدملاً مةةةةن  والتةةةدريب رلةةةة  البةةةةةوث يف جمةةةةال اإلجنةةةةاب البشةةةةر 

 ط4168كانون األول/ديسمرب  36

 جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة والبعثة الدراسية الخاصة بها 5.7
 7/وويقة إرًمية 16ش م/ل إ )أ( من جدول األرمال(  1)البند 

(، إلهةهامها يف لبنةان)لةدكتورة ربلةة حميةو السةبارمل إ  ا 4162جائأة متهسة الدكتور رل  تو،يق توتةة لنةام  منح  
 الملةة النمومية يف املنوقة اجلهرا،ية اليت خدم ،يها الدكتور توتة املنحمةط

 م شرق المتوسطري في إقليجائزة دولة الكويت لمكافحة السرطان، واألمراض القلبية والوعائية، والسك   6.7
 1/وويقة إرًمية 16ش م/ل إ )ب( من جدول األرمال(  1)البند 

 ر  يف إيلةةيو تةةرق املتوهةةطدولةةة ال ويةةت مل ا،ةةةة السةةرطان واألمةةراا القلبيةةة الورائيةةة والسةة خ جةةائأة متهسةةة  مةةنح  
 طتهسةبنامًل رل  توالية جلنة امل خالد الملاحل )ال ويت( لدكتورل
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 الدورات المقبلة لل جنة اإلقليميةمكان وموعد عقد  7.7
 7 اإلجرائمل ، املقرر64/وويقة إرًمية 16ش م/ل إ من جدول األرمال(  66)البند 

الل نة اإليليمية دروات وردت إليها من ال ويت، ويور، ودولة اإلمةارات النربيةة املتةةدة يبة  اننقةاد الةدورة،  يشتان
دولةة اإلمةارات النربيةة املتةةدة ،يمةا رةدا ودروتني من مجهورية إيران اإلهًمية وباكستان وردتا إليها أونامل اننقاد الدورةط و 

اإليليميةةة مةةن يبةة ، وكانةةت اجتمارةةات الل نةةة هةةبق اةةذه البلةةدان اهتضةةا،ة الةةيت ذ يسةةبق اةةا اهتضةةا،ة الل نةةة اإليليميةةة، 
، مجهوريةةة 6181، يوةر يف 6171تةاا: ال ويةت يف نةةو الرلة  المةرة اهتضةا،ت ،يهةا هةذه البلةدان الل نةة اإليليميةة آخةر 

ط ويةةد وا،قةةت مجهوريةةة إيةةران اإلهةةًمية ويوةةر واإلمةةارات النربيةةة املتةةةدة 6111، باكسةةتان يف 4111ية يف إيةةران اإلهةةًم
ا ذ تتوالةة  الل نةةة لتوا،ةةق يف اآلرامل، ،قةةد طلبةةت إ  املةةدير اإليليمةةمل التشةةاور مةةع مَّ ةرلة  تقجيةة  درواهتةةا ألرةةوام مقبلةةةط ولةة

لسةةةتني والثالثةةةة والسةةةتني، وإر هةةةوف ت نقةةةد الةةةدورة املقبلةةةة يف مقةةةر ال ويةةةت وباكسةةةتان بشةةةقن اهتضةةةا،ة الةةةدورتني الثانيةةةة وا
 ط 4162تشرين األول/أكتوبر  7إ   2امل تب اإليليممل بالقاهرةط ويررت الل نة رقد دورهتا املقبلة يف الفرتة من 

 الجلسة الختامية .8
 استعراض مشاريع القرارات والمقررات والتقرير 1.8

 ، يف جلستها ا تامية، مشاريع القرارات واملقررات، وتقرير الدورةطاهتنر ت الل نة اإليليمية
 اعتماد القرارات والتقرير   2.8

 ارتمدت الل نة اإليليمية القرارات وتقريرها لدورهتا احلادية والستنيط
 اختتام الدورة  3.8

وأرلنت اختتام ت رها حل ومة اجلمهورية التونسية رل  اهتضا،ة دورهتا احلادية والستني  أرربت الل نة اإليليمية رن
 الدورةط

 القرارات والمقررات .9
 القرارات 0.9

 4104التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام   1–ق/20 ش م/ل إ

 ،الل نة اإليليمية

بند ما اهتنر ت التقرير السنو  للمدير اإليليممل رن أرمال منحمة الملةة الناملية يف إيليو ترق املتوهط لنام 
1؛4168-4161للثنائية  املقرت ة ، والتقارير املر لية اليت طلبتها الل نة اإليليمية، وامليأانية الرباجمية4163

 

                                                 
1
، 16/8 إ م/ل ش، 16/1ش م/ل إ ، 1-6/ووةةةائق إرًميةةةة 16ش م/ل إ ، 16/2ش م/ل إ ، 6ملةةةةق  16/3ش م/ل إ ، 16/3ش م/ل إ ، 16/4ش م/ل إ   

 4/منايشات تقنية 16 إ م/ل ش
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بشقن اإلالًح اإلدار  ملنحمة الملةة الناملية،  1-/ق21يرارات الل نة اإليليمية ش م/ل إوإر تستذكر 
الن ح و بشقن تقوية  3-/ق21، وش م/ل إ4164بشقن التقرير السنو  للمدير اإليليممل لنام  6-/ق11إ م/ل وش

بشقن إنقار  ياة األمهات  1-/ق11بشقن التهوية الملةية الشاملة؛ وش م/ل إ 4-/ق11، وش م/ل إالملةية
بشقن ارهرتاتي ية اإليليمية لتةسني نحو تس ي  األ وال املدنية واإل ملاملات احليوية  8-/ق11م/ل إ واألطفال؛ وش

؛ ويرار مجنية الن ح و الملةيةبشقن َرال د الو ع الملةمل وارناهات الملةية وأدامل  7-/ق11، وش م/ل إ4162-4161
الملةية وال وارث وتنأيأ مرونة  بشقن تنأيأ القدرات الوطنية يف جمال إدارة الووارو 61-12الملةة الناملية   ص ع

بشقن التقهب للووارو وارهت ابة  4-/ق28وش م/ل إ 4-/ق24؛ ويرارات الل نة اإليليمية ش م/ل إالن ح و الملةية
بشقن التقرير السنو  للمدير اإليليممل لنام  6-/ق21اا والندوق التضامن اإليليممل يف  ارت الووارو، وش م/ل إ

 ؛4166

 ات امليأانية التشهيلية األربنة؛التوييع غري املتناهب للتموي  بني يوارقلق ب يتً  وإر  

 ملستوى القور ؛إ  ا جهود املدير اإليليممل الرامية لتةوي  املوارد من املستوى اإليليممل تقرخ  وإر  

تنيد تقكيد التأامها بالسنمل إ  بلوغ التهوية الملةية الشاملة اهتناداً إ  ي َيو الرراية الملةية األولية ومبادئها،  وإر  
 ارتماد َ جم متندد القوارات؛ب، يف خدمات الةية ميسورة الت لفة ورالية اجلودةاحلق وب

تترات املاملدنية واإل ملاملات احليوية، ويف إرداد تس ي  األ وال  ن ح وو ع م ةَري يف تقييو ةم التً ي التقدُّ  وإر  
 هاهية خًل النامني املا يني؛األ

ب للووارو يساورها القلق أيضًا إيامل   و األيمات و ارت الووارو السائدة يف اإليليو وردم كفاية التقهُّ  وإر  
 ويدرات ارهت ابة اا؛

 املدير اإليليممل رل  تقريره رن أرمال املنحمة يف اإليليو وتثو رل  تركيأ التقرير رل  اجلوانب النملية؛ تشكر  .6

ت رليها الل نة اإليليمية يف دورهتا يَ يف اجملارت األهاهية ا مسة رات األولوية اليت الدَّ م ةَري ةالم بالتقدُّ  تقرُّ  .4
 التاهنة وا مسني؛

اليت تنومل بنبمل وقي  من و،يات األمهات واألطفال يف تنفيذ الدول األرضامل  أ ريتهالذ  م رل  التقدُّ  تثني  .3
 خوط تسريع الوترية؛

 ؛)امللةق  ذا القرار(اإلطار اإليليممل لن ح و املنلومات الملةية واملتترات األهاهية  تُِقرُّ  .2

  ؛3102التقرير السنو  للمدير اإليليممل لنام  تعتمد .2

 الدول األرضامل أن: إ  تطلب .1
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يف اررتبار  ةً خذآ ية إالًح منحمة الملةة الناملية،تشارك مشاركة كاملًة يف احلوار اجلار   ول رمل   1.6
 ورية؛رل  الربامج الق   هذه النملية تقوري

والستني  الناملية الثامنةاجمللس التنفيذ  يف دورته السادهة والثًوني بند املئة ومجنية الملةة  لدىتدرو    4.1
    طلأيادة كبرية يف نسبة امليأانية املخململة للقواع املتنلق بالدرو التقو للبلدان

 إ  اآليت:الدول األرضامل تدعو أيضاً    .8

تنفيذ اإلطار اإليليممل لن ح و املنلومات الملةية، ور،ع تقارير منتحمة بشقن املتترات األهاهية بدملاً من    7ط0
 ؛3102رام 

النحر يف تنفيذ إطار النم  اإليليممل بشقن اررتقامل بالتهوية الملةية الشاملة يف إيليو ترق املتوهط،   7ط3
 للتهوية الملةة الشاملة تستند إ  إطار النم  اإليليممل؛وطنية إرداد وتنفيذ خارطة طريق و 

 الدول األرضامل رل : تحث   .7

 ب للووارو وارهت ابة اا؛السابقة  ول التقهُّ اطار اإلجراملات الًيمة لتنفيذ القرارات   8ط0

ب نع ويوع  ارت الووارو واأليمات، والتخفيف من أورها، والتقهُّ مل الن ح و الملةيةرات د  تقوية ي    8ط3
، مع الرتكيأ وارهت ابة اا، والتنايف منها، باتأباع  ج متندد القوارات يرارمل الملةة كمنحومة مت املة

 ؛أيأ الق د رات التقنية يف جمال التقه ببوجه خاص رل  تن

جسيمة واختبار، ارتفاييات بني البلدان لتبادل املساردات يف  الة ويوع طارئة  رقدتنأيأ، وم  أم ن    8ط2
 البلد املتضرر رل  التنام  منها؛درة تت اوي ي  

من ميأانية منحمة  %0املسامهة يف الندوق التضامن يف  ارت الووارو بتخمليي نسبة ر تق  رن    8ط4
 الملةة الناملية املخململة للبلدان، إ  جانب أ  مسامهات طورية أخرى م  أم ن؛ 

، واإلمدادات الوبية، احليويةاملسامهة يف إنشامل مركأ إيليممل لإلمدادات اللوجستية بهرا طأين األدوية   8ط2
 بداية  ارت الووارو؛  يفتضررة واجملتمنات واملندات األخرى بالهة األمهية اليت يلأم نشرها يف البلدان امل

انتداب هترمل ا ربامل، يف بوهائ  أمهها إرداد كوادر وطنية من ا ربامل يف جمال إدارة الووارو واملسامهة،    8ط2
  ارت الوواروط من أج  ارنتشار السريع يفارهت ابة السرينة،  يف جمال رباملمن ا ائمة يإرداد 

 املدير اإليليممل ما يلمل: إ  تطلب .1

 إصالح المنظمة:



 
 
 

 ع-16/63 إم/ل  ش
 21 الملفةة
 

ارمتثال ررب وأدوات إدارة الربامج املنحمة ا االة بوكفاملة أدوات  جنارةموااللة جهوده من أج   سني    9ط0
 تو،ري الدرو التقو الناجع للدول األرضامل؛و تنأيأ الشفا،ية ملوااللة اإليليو 

لتناوب املوظفني وانتقااو يف  تلف مستويات املنحمة، وليس داخ  اإليليو  ةكامل  خوةالدروة لتنفيذ    9ط3
 ،ةسب؛ 

َري يف نة اإليليمية يف دورهتا القادمة  ول للخ  تقريرر،ع    9ط2  ةةةةة اإليليميةةرار الل نةةةةذ يةةةتنفي التقدُّم الةم ة 
ييادة مستوى ارترتاكات املقدَّرة طلب من الدول األرضامل النحر يف إم انية الذ   6-/ق29م/ل إ ش

 إ  املنحمة َررب ييامها بنم  مجارمل لدى األجهأة الرئاهيةط

 التأهُّب للطوارئ واالستجابة لها:

من ان، إنشامل ،ريق دون إيليممل للدرو يف  ارت الووارو يف رمَّ من  امل َتَسَبة البنامل رل  ا ربة اإلجيابية   9ط4
 إيليمية، و،ق النمار  واملمارهات املتبنة يف أياليو املنحمة األخرى؛إنشامل م اتب دون أج  

األجهأة املننية باملنحمة  اهتنداد مان إنشامل ،ريق اهتشار  منو بالتقهُّب للووارو وارهت ابة اا، و   9ط2
للووارو واأليمات من خًل املتابنة الوويقة مع الدول األرضامل بشقن تنفيذ القرارات رات المللة، 

اإليليممل لإلمدادات اللوجستية  واملركأن اإليليممل يف  ارت الووارو، إنشامل الندوق التضام   :و ديداً 
إيليمية للخربامل القادرين رل   يائمةو ع و  األمهية؛ البالهةلضمان التخأين املسبق لإلمدادات الوبية 

 تلبية ار تياجات املفاجئة لًنتشار السريع يف  ارت الوواروط

مع التركيز بشكل خاص على اللوائح الصحية  يات والفرصالتحد   -العالمي  الصحياألمن  2–ق/20 ش م/ل إ
 (4111الدولية )

 ،الل نة اإليليمية

يات والفرص، مع الرتكيأ بش   خاص رل  التةدخ  -الورية التقنية بشقن األمن الملةمل الناململ ت بندما اهتنر َ 
  2(؛4112اللوائح الملةية الدولية )

بشقن اهت ابة الملةة النمومية رل  النواق الناململ  61-22وإر تستذكر يرارات مجنية الملةة الناملية   ص ع
د للنوام  البيولوجية وال يميائية أو املواد النووية اإلتنارية دام املتنمَّ للةدوث الوبينمل أو اإلطًق النر مل أو ارهتخ

-21بشقن النهج ارهرتاتي مل لإلدارة الدولية للمواد ال يميائية، و  ص ع 62-21 ع ص اليت تتور رل  الملةة، و 
بشقن التقهب لألنفلونأا اجلائةة، ويرارات  2-12بشقن تنديًت النحام األهاهمل ايئة الدهتور الهذائمل، و  ص ع 61

، وش البشرية ومواجهتها األنفلونأاارهتةراتي ية اإليليمية لًهتنداد جلائةة بشقن  3-/ق23الل نة اإليليمية ش م/ل إ

                                                 
2
 6/منايشات تقنية 20 ش م/ل إ :الوويقة ريو   
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بشقن القدرات األهاهية الوطنية الًيمة  2-/ق21بشقن ارهتنداد للووارو وجما تها، وش م/ل إ 4-/ق28م/ل إ
 ط(4112)اللوائح الملةية الدولية  لتنفيذ

مجيع الدول األطراف باللوائح الملةية التأام وإر تدرك أن األمن الملةمل الناململ واإليليممل والوطو ينتمد رل  
ب جلميع رن وهرات يف التقهُّ  تمرا ،ريوس اإليبور يف غرب أ،ريقيا يد كشف ،اتيةذها، وأن ي( وتنف4112الدولية )

 اا؛  األخوار وارهت ابة

ورالده واإلبًغ به من جانب الدول األرضامل  (4112الدولية ) وإر تدرك أيضًا أن تقييو تنفيذ اللوائح الملةية
 م للدول األطراف يف هبي  الو،امل بارلتأامات واحلفال رليها؛ني للدرو املقدَّ أهاهية يف التخويط والتنسيق السليمَ  ركائأ

البالهة للملةة اجلديدة و التهديدات ووارو يف كثري من أجأامل اإليليو و جرامل  الة الوإر يساورها تديد القلق 
املست دة  تهديداتالب الدول األطراف جملا ة ردم تقهُّ  ، وجراملروام الثًوة املا يةاألة يف اإليليو رل  مدار يالنموم
 الدوليةيف القدرات األهاهية الًيمة لتنفيذ اللوائح الملةية  ا وريةاألمن الملةمل كما يت ل  يف الثهرات  رل 
 (؛4112)

 الدول األطراف رل  ما يلمل: تحث   1.

( 4112ت السابقة جلمنية الملةة الناملية والل نة اإليليمية بشقن اللوائح الملةية الدولية )القرار لارمتثال  6.6
 يف هياق األمن الملةمل الناململ؛ 4161 وارلتأام رءياً بالو،امل باادف احملدد يف  أيران/يونيو

و ع تنفيذ اللوائح  من أهو األولويات الوطنية وطمليي امليأانية الًيمة واملوارد البشرية وغريها من  4.6
 ستية؛واللوج األالول التشهيلية

ا رَ بهَ   مان توا،ر آلية يوية للتنسيق بني القوارات تتميأ بتمثي  ر،يع املستوى من مجيع األطراف املننية 3.6
 التن ي  بتنفيذ اللوائح؛

د أ داث الملةة النمومية وارهت ابة اا، مبا يف رلأل رالُّ ت أج  التناون ررب احلدود من أيتنأ موااللة  2.6
متنددة األطراف بشقن الوياية من السراية الدولية للمرا أو  وأترتيبات ونائية  وأإبرام اتفاييات 

 من اللوائح؛ 28م ا،ةتها يف املنابر الربية و،قاً للمادة 

اإلجرامل الناج  لتقييو تام  لقدراهتا رل  التنام  مع أ  و،ادة حمتملة حلارت اإليبور، بوهائ  منها  2.6
 ؛اهتخدام يائمة التةقق اليت ي دأمت أونامل الل نة اإليليمية، لتةديد الثهرات الرئيسية والتملد  اا

 إ  املدير اإليليممل ما يلمل: تطلب 2.

الة للتنسيق بني درو البلدان يف إرداد خوط مت املة للتقهب وارهت ابة، ت ست م  بآليات ،نَّ  6.4
 القوارات املتنددة؛
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 ل؛تش يع احلوار بني الدول األطراف وتيسريه لتةسني مستوى التناون ررب احلدود وتنأيأ الدرو املتبادَ  4.4
وإرداد تقرير هنو  تولع وتقويتها، حلفال رليها ي يف بنامل القدرات األهاهية وام احملرَ موااللة رالد التقدُّ 

 رليه الل نة اإليليمية والدول األطرافط

تنفيذ اإلعالن السياسي الصادر عن الجمعية العامة توسيع نطاق األمراض غير السارية:  4–ق/20 ش م/ل إ
 لألمم المتحدة

 ،الل نة اإليليمية

الوياية املنو ب السياهمل الملادر رن اجلمنية النامة لألمو املتةدةبندما اهتنر ت الورية التقنية  ول تنفيذ اإلرًن 
اجتماع اجلمنية النامة الر،يع املستوى املنو بارهتنراا والتقييو  وروفًا رل ، من األمراا غري السارية وم ا،ةتها

 3؛3104يف الوياية من األمراا غري السارية وم ا،ةتها الذ  ر قد يف يوي/يوليو  الةم ةَريالشاملني للتقدُّم 

ر،يع املستوى املنو بالوياية البشقن اإلرًن السياهمل رجتماع اجلمنية النامة  22/3تستذكر يرار األمو املتةدة  وإر  
التأامات الدول  ول  3-/ق29م/ل إمن األمراا غري املندية )السارية( وم ا،ةتها، ويرار الل نة اإليليمية ش 

 ؛اهتناداً إ  إطار رم  إيليممل األرضامل إيامل تنفيذ اإلرًن السياهمل

الذ  يولب إ  املدير اإليليممل  ديث إطار النم   4-/ق21تستذكر أيضًا يرار الل نة اإليليمية ش م/ل إ وإر  
 اإليليممل وإرداد متترات رملية؛

االة بالتأامات رؤهامل الدول واحل ومات الواردة يف اإلرًن السياهمل، اهتنادًا إ  تدرك أن خارطة الوريق ا  وإر  
الركائأ األهاهية املو ةة يف ارهرتاتي ية الناملية للوياية من األمراا غري السارية وم ا،ةتها اليت ارتمدهتا مجنية 

 اا غري السارية؛سياهة الوطنية لألمر ال، ر تأال تسرتتد  ا 3111الملةة الناملية يف رام 

 الر،يع النامة اجلمنية رجتماع ا تامية بشقن الوويقة A/RES/68/300يرار األمو املتةدة تستذكر أيضًا  وإر  
)السارية( وم ا،ةتها،  املندية غري من األمراا الوياية يف يةرَ م  ةال مللتقدُّ  الشاملني والتقييو بارهتنراا املنو املستوى
 4ط3108و 3104نومل األولوية جملمورة من ارلتأامات احملددة يمنيًا من الدول األرضامل لتنفيذها بني راممل ي الذ 
، أخذًا بنني اررتبار األهداف الناملية 3132يف و ع أهداف وطنية لتةقيقها يف ، 3102حبلول رام  ،ما للنحرهيخ  ور

 5الوورية التسنة لألمراا غري السارية؛

 يساورها القلق إيامل ردم ا توامل الوويقة ا تامية رل  رنملرم للرالد واملسامللة وجممورة من املتترات النملية وإر  
ور  يف تنفيذ خارطة الوريق رل  املستوى الق   الةم ةَريم لتقييو التقدُّ ان للتوبيق يف  تلف املوايع داخ  البلدالقابلة 

ملنحمة   أن األمني النام لألمو املتةدة واملديرة النامةهيمَ  اا كانسياهمل، ا االة بارلتأامات الواردة يف اإلرًن ال

                                                 
3
 0تنقيح  20/2ش م/ل إ  
 A/RES/68/300من القرار  21و،قاً للفقرة  4
 A/RES/68/300من القرار ( 0)أ( ) 21و،قاً للفقرة  5
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يف تنفيذ اإلرًن السياهمل والوويقة  الةم ةَريم لل منية النامة بشقن التقدُّ  3107ر،ع تقرير يف من  الملةة الناملية
 ا تاميةط

ذ ي ن كا،يًا وكان متباينًا من بلدم  ية وم ا،ةتهايف الوياية من األمراا غري السار  الةم ةَريم التقدُّ  أنتدرك  وإر  
 رورة رهتمرار اجلهود وييادهتا من أج   ر تأال هناكأنه ، و هذه األمراا وطبينتها الملنبةتنقيد  ألهباب منها، آلخر

 6به من األمراا غري الساريةطبلوغ راذ خالم من ربمل ا ن ننُّ 

يف ر،ع مستوى الورمل الناململ واإليليممل  ول جسامة املش لة وتقوية  اإليليمملتر ب بتواال  جهود املدير  وإر  
 ؛النم  الناململ يف مواجهة األمراا غري السارية

 ذا القرار( بشقن التأامات الدول األرضامل إيامل تنفيذ  ةالنسخة احملدَّوة من إطار النم  اإليليممل )املر،ق تعتمد .6
 واحل ومات الواردة يف اإلرًن السياهمل؛التأامات رؤهامل الدول ب ا االةخارطة الوريق 

 الدول األرضامل رل  أن: تحث .4
تنتق  من ارلتأام إ  النم  من خًل تسريع وترية تنفيذ التدخًت ارهرتاتي ية الواردة يف النسخة  1.2

 ؛هذا التنفيذ طار النم  اإليليممل وتوهيع نواقاحملدَّوة من إ
 بشقن تسويق األغذية واملشروبات غري ال ةولية لألطفال؛ النامليةمنحمة الملةة ذ تواليات نفأ ت   2.2
درو مبادرة املدير اإليليممل حلماية الملةة النمومية وتنأيأ أمنا  احلياة الملةية، مع تركيأ خاص رل  ت 3.2

، تلأل اليت تستهدف األطفال ر هيخماو    للمنت ات غري الملةية،مواجهة املمارهات الت ارية اليت تروأ 
 ليت ر يتو التملدأ  اا  الياًطوا

 درو إتراك األ،راد يف الوياية من األمراا السارية وم ا،ةتها  دف تنأيأ الرراية الذاتية؛تش أع وت 4.2

ورة من بند املئة أن يدرو املديرة النامة إلرداد جمم والثًونييف دورته السادهة  التنفيذ من اجمللس وتطلب  .3
ي رل  املستوى مةرَ ة  م اليف دورهتا الثامنة والستني، لتقييو التقدُّ  الملةة النامليةجلمنية املتترات النملية لر،نها 

ملنحمة  ن األمني النام لألمو املتةدة واملديرة النامةالوطو، يف تنفيذ اإلرًن السياهمل، وهو ما هوف ا أ 
ة بشقن الوياية من األمراا لل منية الناملًجتماع الر،يع املستوى  3107يف تقريرمها ر،ع  من الملةة الناملية

 ط3108السارية وم ا،ةتها املقرر اننقاده يف 

  مل:ما يل اإليليمملإ  املدير  وتطلب .2

بند املئة للم لس التنفيذ ، والدورة الثامنة والستني  والثًونيد اجتماع رل  هام  الدورة السادهة ق  رَ  4ط0
النسخة احملدَّوة من إطار النم  اإليليممل واملتترات بجلمنية الملةة الناملية، إل اطة الدول األرضامل 

 النملية اليت ارتمدهتا الل نة اإليليمية لشرق املتوهط يف دورهتا احلادية والستنيط 

                                                 
 A/RES/68/300من القرار  02و،قاً للفقرة  6
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مم يف تنفيذ ارلتأامات الواردة يف النسخة ته من تقدُّ الدول األرضامل يف إجرامل تقييو وافم ملا أ ريَ  درو 4ط3
 دة  يف التقييو؛  للف وات احملدَّ احملدخوة من إطار النم  اإليليممل، والتملدخ 

 إنشامل آليات لتبادل ا ربات واملمارهات اجليدة بني البلدان بش   متواال  ؛ 4ط2

اجلمنية النامة يف رام  هوف نريه الذ  الشام  الثاي لًهتنراايف اهتنداداهتا  ل األرضاملالدو درو  4ط4
 ورية وتنفيذهاطإرداد خرائط الوريق الق  و ، ومن بينها إرداد وتتبع البيانات  ول املتترات النملية، 3108

والثالثة والستني، والرابنة والستني،  ول  نة اإليليمية يف دوراهتا الثانية والستني، ر،ع تقارير هنوية للخ  4ط2
  الدول األرضامل يف جمال الوياية من األمراا غري السارية وم ا،ةتها، اهتناداً إ  بَ م ةَري من ي  ةم الالتقدُّ 

 طاملتترات النملية

 المقر رات 4.9
  انتخاب هيئة المكتب (0المقرر اإلجرائي )

 )تونس( حممد الملاحل بن رمخار  الدكتورمناا  : الرئيس
 )النراق( مناا الدكتورة رديلة بود : نائب الرئيس
 ()باكستان مناا السيدة هايرا أ،ض  تارار : نائب الرئيس

 وانت خب الدكتور رلمل بن طالب بن رلمل اانائمل )ر مان( رئيساً للمنايشات التقنيةط
 رل  ايتةراح رئيس الدورة، يرَّرت الل نة تش ي  جلنة الملياغة من األرضامل التالية أءاؤهو: وبناملً 

 )البةرين( الدكتورة مرمي اجلًمهة
 )مجهورية إيران اإلهًمية( حمسن أهد  رر الدكتور 

 (املهرب) السيد ربد الربن رلو 
 )أ،هانستان( السيد الدكتور حممد تو،يق مشن 

 )تونس( نبي  بن الاحل الدكتور
 )امل تب اإليليممل لشرق املتوهط( الدكتور ءري بن حيمد
 )امل تب اإليليممل لشرق املتوهط( الدكتور جواد حم ور
 )امل تب اإليليممل لشرق املتوهط( الدكتورة هيفامل ما مل
 )امل تب اإليليممل لشرق املتوهط( الدكتور مثني الدخيقمل
 )امل تب اإليليممل لشرق املتوهط( الدكتور هامر جبور
 )امل تب اإليليممل لشرق املتوهط( الدكتور ننيمة القملري

 )امل تب اإليليممل لشرق املتوهط( السيدة جني ني ولسون

 إقرار جدول األعمال   (4المقرر اإلجرائي )

 الستنيطأيرَّت الل نة اإليليمية جدول أرمال دورهتا احلادية و 
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 3100-3111استعراض تنفيذ قرارات اللجنة اإلقليمية  (2المقرر اإلجرائي )

 ما يلمل:يررت الل نة اإليليمية 
 موااللة درو رملية اهتنراا القرارات رل  املستوى اإليليممل  سب تواليات الل نة ا االة؛ ط0
ذ،ئةةة إ ةةامل  نةةة اإليليميةةة  ةةمن يةةراراً، كمةةا ر ر  ةةت خةةًل الةةدورة احلاديةةة والسةةتني للخ  79اإليقةةاف التةةام لسةةريان  ط3

 الملً يةذ؛
 الد القرارات السارية ور،ع تقارير منتحمة بشقن تنفيذها؛إدخال آلية للمسامللة لرَ  ط2
 بشقن تنفيذ هذا املقرر اإلجرائملطر،ع تقارير منتحمة إ  الل نة اإليليمية  ط4

ترشــــيح إحــــدى الــــدول األعضــــاء لعضــــوية مجلــــس التنســــيق المشــــترك للبرنــــامج  (4المقرر اإلجرائي )
 للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية الخاص

أ،هانستان لنضوية جملس التنسةيق املشةرتك للربنةامج ا ةاص للبةةث والتةدريب يف  رل  ترتيح يليميةالل نة اإل وا،قت
كةةةانون األول/ديسةةةمرب  20و ةةة   3102كةةةانون الثاي/ينةةةاير   0جمةةةال أمةةةراا املنةةةاطق املداريةةةة ملةةةدة أربةةةع هةةةنوات بةةةدملاً مةةةن 

 ط3108

إحـــدى الـــدول األعضـــاء لعضـــوية مجلـــس الصـــندوق العـــالمي لمكافحـــة  ترشـــيح (5المقرر اإلجرائي )
 اإليدز والسل والمالريا

أيدت الل نة اإليليمية طلب األرضامل اإليليميني احلاليني يف جملس الملةندوق النةاململ بشةقن ارنتقةال مةن رمليةة إدارة 
إطةةار مسةةتولية املنحمةةة إ  آليةةة راتيةةة ونقةة  رمليةةة ترتةةيح إ ةةدى الةةدول األرضةةامل لنضةةوية جملةةس الفئةةات املسةةتهد،ة يف 

ومةةا ، 3107كةةانون األول/ديسةةمرب   20و ةة   3102كةةانون الثاي/ينةةاير   0الملةةندوق النةةاململ ملةةدة وةةًث هةةنوات بةةدملاً مةةن 
 إ  هذه اآللية اجلديدةط بندها،

إحدى الدول األعضاء لعضوية لجنة السياسات والتنسـيق التابعـة للبرنـامج  ترشيح (2المقرر اإلجرائي )
 الخاص للبحث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البشري

رتخةةةةت الل نةةةة اإل يليميةةةة أ،هانسةةةتان لنضةةةوية جلنةةةة السياهةةةات والتنسةةةيق التابنةةةة للربنةةةامج ا ةةةاص للبةةةةث والتوةةةوير 
و ةةةة   3102كةةةةانون الثاي/ينةةةةاير   0جمةةةةال اإلجنةةةةاب البشةةةةر  ملةةةةدة وةةةةًث هةةةةنوات بةةةةدملاً مةةةةن والتةةةةدريب رلةةةة  البةةةةةوث يف 

 3107كانون األول/ديسمرب  20
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جائزة دولـة الكويـت لمكافحـة السـرطان، واألمـراض القلبيـة والوعائيـة، والسـكري  (7المقرر اإلجرائي )
 في إقليم شرق المتوسط

ويةةت مل ا،ةةةة السةةرطان واألمةةراا القلبيةةة الورائيةةة والسةة خر  يف إيلةةيو بنةةامًل رلةة  توالةةية جلنةةة متهسةةة جةةائأة دولةةة ال 
اجلةةةائأة هةةذا النةةام وأن تقبةةة  توالةةية الل نةةة بشةةةقن تنقةةيح منةةايري اختيةةةار  َ  ةةبتةةرق املتوهةةط، يةةررت الل نةةةة اإليليميةةة 

 الفائأينط 

 مكان وموعد عقد الدورات المقبلة لل جنة اإلقليمية (8المقرر اإلجرائي )

ةةةةةةةد دورهتةةةةةةةا الثانيةةةةةةةة والسةةةةةةةتني يف بلةةةةةةةدم جةةةةةةةار  ارتفةةةةةةةاق رليةةةةةةةه، يف الفةةةةةةةرتة مةةةةةةةن  اإليليميةةةةةةةةل نةةةةةةةة يةةةةةةةرخرت ال   8 إ  2َرق 
 ط3102تشرين األول/أكتوبر 
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 (0) الملحق

 األعمالجدول 
  افتـتاح الدورة .0

  انتخاب هيئة امل تب ( أ)
 6تنقيح  – 16/6 إ م/ل ش إيرار جدول األرمال ( ب)

  شؤون البرنامج والميزانية .4
: النمليةةةةة، واحلملةةةةائ  والةةةةدروس 3102-3104التخوةةةةيط التشةةةةهيلمل للثنائيةةةةة  ( أ)

 املستفادة
 16/4 إ م/ل ش

 16/3 إ م/ل ش 3107-3102امليأانية الربجمية املقرت ة  ( ب)
 6لةق امل -16/3ش م/ل إ

 3102التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لسنة )أ(  .4
 تقارير مرحلية حول:

 16/2 إ م/ل ش

 6 وويقة إرًمية/16 إ م/ل ش تل  األطفال اهتئملال (ب )
 4 وويقة إرًمية/16 إ م/ل ش مبادرة التةرُّر من التبو (  )
الملةةية النامليةة واألهةداف  ،املتنلقة بالملةةةبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية  (د )

 3102 رام بند
 3 وويقة إرًمية/16 إ م/ل ش

ارهةةةةرتاتي ية اإليليميةةةةة رهةةةةت ابة القوةةةةاع الملةةةةةمل لفةةةةريوس النةةةةوي املنةةةةارمل  (ه )
 3102-3100البشر  

 2 وويقة إرًمية/16 إ م/ل ش

 2 وويقة إرًمية/16 إ م/ل ش إنقار  ياة األمهات واألطفال (و )
يف  رهو مًمح مستقب  الملةةة يف إيلةيو تةرق املتوهةط: تنأيةأ دور املنحمةة (ي )

 ط تقرير مر لمل رن منتملف املدة 3102-3103الفرتة 
 1 وويقة إرًمية/16 إ م/ل ش

  التقنية: مناقشاتال .2

األمةن الملةةمل النةاململ: التةةديات والفةةرص، مةع تقكيةد خةاص رلة  اللةةوائح  (أ )
 الملةية الدولية

 6 منايشات تقنية/16 إ م/ل ش

 4 منايشات تقنية/16 إ م/ل ش التقهب حلارت الووارو وارهت ابة اا (ب )
  الورقات التقنية: .1

األمةراا غةةري السةةارية: تنفيةةذ اإلرةةًن السياهةمل الملةةادر رةةن اجلمنيةةة النامةةة  (أ )
 3104لألمةةةو املتةةةةدة، ومتابنةةةة  ةةةول اجتمةةةاع األمةةةو املتةةةةدة يف يوي/يوليةةةو 

 ملراجنة التقدُّم احملَري

 16/2 إ م/ل ش

 16/1 إ م/ل ش 3102-3103: التقدُّم احملَري واآل،اق املستقبلية الن ح و الملةيةتقوية  (ب )

 16/8 إ م/ل ش تنأيأ ن ح و املنلومات الملةية (  )
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  جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي  .2
القةةةةةرارات واملقةةةةةررات اإلجرائيةةةةةة رات األمهيةةةةةة لإليلةةةةةيو الةةةةةيت ارتمةةةةةدهتا مجنيةةةةةة  (أ )

الملةةةةةة النامليةةةةة يف دورهتةةةةا السةةةةابنة والسةةةةتني واجمللةةةةس التنفيةةةةذ  يف دورتَةي ةةةةةه 
 والثًوني، وا امسة والثًوني بند املئةالرابنة 

 16/7 إ م/ل ش

والثًوةةةني بنةةةد سادهةةةة الاهةةةتنراا مسةةةوَّدة جةةةدول األرمةةةال املتيخةةةت للةةةدورة  (ب )
 للم لس التنفيذ  ملنحمة الملةة الناملية املئة

 6امللةق  -16/7 إ م/ل ش

 16/1 إ م/ل ش إطار املشاركة مع اجلهات الفارلة غري الدول (  )
  الترشيحات: .7

ترتةةةيح إ ةةةدى الةةةدول األرضةةةامل لنضةةةوية جملةةةس التنسةةةيق املشةةةرتك للربنةةةامج  (أ )
 ا اص للبةث والتدريب يف جمال أمراا املناطق املدارية

 16/61 إ م/ل ش

ترتةةةيح إ ةةةدى الةةةدول األرضةةةامل لنضةةةوية جملةةةس الملةةةندوق النةةةاململ مل ا،ةةةةة  (ب )
 اإليدي والس  واملًريا

 16/66 إ م/ل ش

إ ةةةدى الةةةدول األرضةةةامل لنضةةةوية جلنةةةة السياهةةةات والتنسةةةيق التابنةةةة  ترتةةةيح (  )
للربنةةةةةةامج ا ةةةةةةاص للبةةةةةةةوث والتوةةةةةةوير والتةةةةةةدريب رلةةةةةة  البةةةةةةةوث يف جمةةةةةةال 

 اإلجناب البشر 

 16/64 إ م/ل ش

 8 وويقة إرًمية/16 إ م/ل ش تقرير ارجتماع الثاي لل نة التقنية ارهتشارية للمدير اإليليممل .7
  الجوائز  .9

 7 وويقة إرًمية/16 إ م/ل ش والبنثة الدراهية ا االة  ا متهسة الدكتور رلمل تو،يق توتةجائأة  (أ )
دولةةةةةةة ال ويةةةةةةت مل ا،ةةةةةةةة السةةةةةةرطان، واألمةةةةةةراا القلبيةةةةةةة والورائيةةةةةةة، جةةةةةةائأة  (ب )

 والس ر  يف إيليو ترق املتوهط
 1 وويقة إرًمية/16 إ م/ل ش

 61 إرًمية وويقة/16 إ م/ل ش جائأة البةوث يف جمال متًيمة داون (  )
 66 وويقة إرًمية/16 إ م/ل ش 3100-3111استعراض تنفيذ قرارات اللجنة اإلقليمية  .01
 64 وويقة إرًمية/16 إ م/ل ش مكان وموعد عقد الدورات المقبلة للجنة اإلقليمية .00
  ىأمور أخر  .04

  الجلسة الختامية .04
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 (4) الملحق

 قائمة مبدئية بأسماء السادة الممثلين،
 والمناوبين، والمستشارين، للدول األعضاء والمراقبين

 
 السادة ممثلو أعضاء اللجنة اإلقليمية، والمناوبون، والمستشارون  .0

 أفغانستان
 سعادة الدكتور أحمد جان نعيم ممثل الدولة

 نائب ويير الملةة للسياهات والتخويط
 ويارة الملةة النمومية

 كابُل

 تو،يق مشن الدكتور  المناوب
 النامدير امل

 الرراية الملةية األولية والويائيةإدارة 
 ويارة الملةة النمومية 

  كابُل

 يادر يادرالدكتور  انالمستشار 
 رام السياهات والتخويطمدير 

 ويارة الملةة النمومية
 كابُل

 الدكتور إمال لويف 
 مستشار ويير الملةة النمومية

 ويارة الملةة النمومية
 كابُل

 البحرين

 الدكتورة مريم الجالهمة الدولة ممثل
 وكي  الويارة املسارد للرراية األولية والملةة النامة

 ويارة الملةة
 المنامة
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 ةخلي  أبو طرادالسيد  المناوب
 مستشار

 هفارة البةرين
 تونس

 اااجر  إبراهيو الدكتورة مرمي المستشارون
 مديرة إدارة الملةة النامة

 ويارة الملةة
 المنامة

 هند احلوحيمل أنيسةالسيدة  
 مديرة إدارة النًيات النامة والدولية

 ويارة الملةة
 المنامة

 ممل حممود الملفخارالدكتورة  
 مشاورة طب األهرة

 ويارة الملةة
 المنامة

 جيبوتي
 معالي الدكتور قاسم إسحاق عثمان ممثل الدولة

 ويير الملةة
 ويارة الملةة

 جيبوتي

 الدكتور حممد مهيوب  ا  المناوب
 مستشار ،و
 ويارة الملةة

 يجيبوت
 مصر

 ممثل الدولة

 

 عادل حسن عدويمعالي الدكتور 
 ويير الملةة والس ان
 ويارة الملةة والس ان

 القاهرة
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 هنادة السفري أان مشر،ة المناوب
 هفري مملر لدى تونس
 السفارة اململرية، تونس

 منال بد  حممود السيد ةالدكتور  المستشارون
 األطفال جامنة رني مشسأهتارة طب 

 رضو الل نة القومية مل ا،ةة الفريوهات ال بدية
 ويارة الملةة والس ان

 القاهرة

 
 مرادمملوف  الدكتورة الفامل 

 املديرة النامة إلدارة النًيات الملةية ا ارجية
 ويارة الملةة والس ان

 القاهرة

 
 حممد ربد احلميد جنيد  حممدالدكتور 

 األمراا الساريةاملدير النام إلدارة 
 ويارة الملةة والس ان

 القاهرة

 
 غادة حممد نملر الدين رتوانالدكتورة 

 الدرو التقو مل تب الويير
 ويارة الملةة والس ان

 القاهرة

 
 السيد باهر ربد الملمد

 طالب ب لية طب يملر النيو
 جامنة القاهرة

 ةالقاهر 
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 ربد الملمد باهوالسيد  
 طالب ب لية طب يملر النيو

 جامنة القاهرة
 القاهرة

 جمهورية إيران اإلسالمية

 سيد حسن غازي زاده هاشمي معالي الدكتور ممثل الدولة
 ويير الملةة والتنليو الويب
 ويارة الملةة والتنليو الويب

 طهران

 الدكتور رلمل أكرب هايار  المناوب
 نائب ويير الملةة للملةة النمومية

 ويارة الملةة والتنليو الويب
 طهران

 المستشارون
 

 الدكتور حمسن أهد  رر 
 دير النام للشتون الدوليةامل

 ويارة الملةة والتنليو الويب
 طهران

 رلمل أكرب هاجدوهتالدكتور  
 مستشار

 جامنة كرمان للنلوم الوبية
 ويراة الملةة والتنليو الويب

 طهران

 حممد مهد  جوياالدكتور  
 مدير مركأ م ا،ةة األمراا

 والتنليو الويبويارة الملةة 
 طهران

 أمري  سني تقيانالدكتور  
 نائب لشتون النًيات الدولية
 ويارة الملةة والتنليو الويب

 طهران
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 السيد كوروش ننيممل 
 رئيس إدارة املراهو

 إدارة النًيات الدولية
 ويارة الملةة والتنليو الويب

 طهران

 السيد خوهرو الاحلمل 
 م تب مناا الويير

 والتنليو الويبويارة الملةة 
 طهران

 السيد رلمل يا مل 
 رضو الربملان اإليراي

 طهران
 العراق

 عديلة حمود ةمعالي الدكتور  ممثل الدولة
 الملةة ةويير 

 ويارة الملةة
 بغداد

 الدكتور رمأ  رهول منملور المناوب
 مدير الملةة الدولية

 ويارة الملةة
 بغداد

 الدكتور حممد جرب  وي  المستشارون
 مدير رام دائرة الملةة النامةمناون 

 ويارة الملةة
 بغداد

 رلمل حممود  سنالدكتور  
 يسو اإل ملائياتمدير 

 دائرة التخويط
 بغداد
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  ايم بود  سن الدكتور 
 ويارة الملةة

 بغداد

 السيد رلمل بود  سن 
 ويارة الملةة

 بغداد 

 األردن
 بشير القصيرالدكتور  ممثل الدولة

 األوليةمدير الرراية الملةية 
 ويارة الملةة

 عمَّان

 الكويت
 علي سعد العبيدي معالي الدكتور ممثل الدولة

 ويير الملةة
 ويارة الملةة

  الكويت

 الدكتورة ماجدة حممد القوان المناوب
 الويارة املسارد لشتون الملةة النامة وكي 

 ويارة الملةة
 الكويت

 نبد اااد الالدكتور حممود  اجمل  ونالمستشار 
 واملستشار القانوي للويارةلشئون القانونية الويارة املسارد لوكي  

 ويارة الملةة
 الكويت

 الدكتورة ر اب ربد اهلل الوطيان 
 لرراية الملةية األوليةل املركأية دارةاإل ةمدير 

 ويارة الملةة
 الكويت
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 الدكتورة هند ربد النأيأ الشومر 
 رئيسة م تب اإليدي واملنلومات

 ويارة الملةة
 الكويت

 الدكتور جمب  ربد اهلل الن ار 
 رئيس املركأ اإليليممل لنائلة التملانيف الدولية

 ويارة الملةة
 الكويت

 الدكتورة درل جواد الودراي 
 مستشار ،و مب تب وكي  الويارة املسارد لشتون اجلودة والتووير

 ويارة الملةة
 الكويت

 الدكتورة رمي غاي  الفليج 
 تقييو، إدارة التخويط واملتابنةمرايب املتابنة وال

 ويارة الملةة
 الكويت

 الدكتور باه  بود الملباح 
 اختملاالمل أول، أنف وأرن و ن رة، مستشف  يين

 ويارة الملةة
 الكويت

 الدكتورة ياءني ردنان ربد الهفور 
 رئيس يسو التدريب والتووير، اإلدارة الفنية

 ويارة الملةة
 الكويت

 الدكتورة مرمي ربد اهلل الدويرجمل 
 اارس رام أول ب، إدارة التهذية واإلطنام

 ويارة الملةة
 الكويت



 
 
 

 ع-16/63 إم/ل  ش
 84 الملفةة
 

 السيد ربد النأيأ جمرش الرتيد  
 مدير إدارة م تب الويير

 ويارة الملةة
 الكويت

 الدوهر  حممد السيد ،يمل  
 النًيات النامة واإلرًم إدارةمدير 

 ويارة الملةة
 الكويت

 أبد رشو  الحفري األهتار  
 ه رتري مب تب الويير

 ويارة الملةة
 الكويت

 لبنان

 الدكتور وليد عم ار ممثل الدولة
 املدير النام

 ويارة الملةة النامة
 بيروت

 الدكتور ياهر هليمان ربيان المناوب
 مستشار مناا ويير الملةة النامة

 ويراة الملةة النامة
 بيروت

 السبارملالدكتورة ربلة حميو  المستشار
 احلااللة رل  جائأة توتة

 بيروت

 ليبيا
 صاحب السعادة الدكتور رضا المنشاوي العوكلي ممثل الدولة

 ويير الملةة
 ويارة الملةة

 طرابلس 
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 الدكتور ،ر  احلمر  حممد المناوب
 ويارة الملةة

 طرابلس
 الدكتور هاذ حممد يونس انالمستشار 

 ويارة الملةة
 طرابلس

 الدكتور راممل ،ر  نملر
 ويارة الملةة

 طرابلس

 المغرب
 معالي الدكتور حسين الوردي ممثل الدولة

 ويير الملةة
 ويارة الملةة

 الرباط
 رلو بلهييت  لملالدكتور ربد الن المناوب

 األمني النام
 ويارة الملةة

 الرباط

 رلو ربد الربن  السيد المستشارون
 مدير التخويط واملوارد املالية

 ويارة الملةة
 الرباط

 الدكتور أبد بوداق 
 مدير مديرية املستشفيات والرراية املتنقلة

 ويارة الملةة
 الرباط
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 هشام الرب  الدكتور 
 غري السارية األمراارئيس يسو 

 مديرية الوبائيات وم ا،ةة األمراا
 ويارة الملةة

 الرباط

 ُعمان
 معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي ممثل الدولة

 ويير الملةة
 ويارة الملةة

 مسقط
 الدكتور رلمل بن طالب بن رلمل اانائمل المناوب

 وكي  ويارة الملةة لشتون التخويط
 ويارة الملةة

 مسقط
 بن ربد اهلل النلو  ريس السيد  المستشارون

 مدير م تب الويير
 ويارة الملةة

 مسقط

 هنيد بن  ارب اللم مل الدكتور 
 شتون الملةيةمدير رام ال
 ويارة الملةة

 مسقط

 رلمل بن رامر الضو  الدكتور 
 للخدمات الملةيةاملدير النام 

 املنوقة الشريية
 ويارة الملةة

 مسقط

 السيد بد بن هاذ النلو  
 إدارة التمريل رئيس

 مستشف  الربامل
 ويارة الملةة

 مسقط
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 باكستان
 معالي السيدة سايرا أفضل تارار ممثل الدولة

 الوطنية،وييرة الدولة، ويارة خدمات الملةة 
 اللوائح والتنسيق
   ومة باكستان

 إسالم آباد

 رائشة رايا ،اروقالسيدة  المناوب
 املفو ة من رئيس الويرامل مل ا،ةة تل  األطفال

   ومة باكستان
 إسالم آباد

 أهد  ا،ي الدكتور المستشارون
 مدير رام، ويارة خدمات الملةة الوطنية،

 اللوائح والتنسيق
   ومة باكستان

 آبادإسالم 

 مالأل حممد الايف الدكتور 
 مدير الربامج، ويارة خدمات الملةة الوطنية،

 اللوائح والتنسيق
   ومة باكستان

 إسالم آباد

 الدكتورة ،ار ة بوجيت 
 الس رترية األو 

 البنثة الدائمة لباكستان
 جنيف

 
 

 فلسطين
 معالي الدكتور جواد عواد ممثل الدولة

 ويير الملةة
 ويارة الملةة

 نابلس
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 الدكتور أهند رمًو  المناوب
 نائب ويير الملةة املسارد للشتون الملةية

 ويارة الملةة
 نابلس

 قطر
 معالي السيد عبد اهلل بن خالد القحطاني ممثل الدولة

 ويير الملةة النامة
 األمني النام، اجمللس األرل  للملةة

 الدوحة
 الدكتور الاحل رل  املرأ  المناوب

 النام للشتون الوبيةمسارد األمني 
 اجمللس األرل  للملةة

 الدوحة
 الدكتور حممد بن بد آل واي المستشارون

 مدير إدارة الملةة النامة
 اجمللس األرل  للملةة

 الدوحة

 السيد ربد اللويف رلمل النبد اهلل 
 مدير إدارة النًيات الملةية الدولية

 اجمللس األرل  للملةة
 الدوحة

 يةملالدكتور بد ريد الرم 
 مدير إدارة األمراا السارية

 اجمللس األرل  للملةة
 الدوحة

 الدوهر اهلل حممد  ربدالسيد  
 تتون املر   مدير

 اجمللس األرل  للملةة
 الدوحة
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 إجربت ه يلين سالسيد  
 رئيس املستولني التنفيذيني

 يمة اربت ار الناململ للملةة
 مركأ يور الوطو للمتيرات

 الدوحة

 مورسني  السيد  
 رئيس و،د

 يمة اربت ار الناململ للملةة
 مركأ يور الوطو للمتيرات

 الدوحة
 المملكة العربية السعودية

 الدكتور محمد بن حمزة بكر خشيم ممثل الدولة
 نائب ويير الملةة للتخويط والتووير

 ويارة الملةة
 الرياض

 الدكتور حممد بن رمر باهليمان المناوب
 للرراية الملةية األوليةوكي  ويارة الملةة 

 ويارة الملةة
 الرياض

 الدكتور ر،نت بن ،يمل  احل يو ناالمستشار 
 املدير النام إلدارة م ا،ةة األمراا السارية

 ويارة الملةة
 الرياض

 بنت روا املوري  السيدة  ملة 
 املدير النام إلدارة النًيات الدولية

 ويارة الملةة
 الرياض
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 الصومال
 علي محمد محمودمعالي الدكتور  ممثل الدولة

 ويير الملةة وا دمات اإلنسانية
 ويارة الملةة وا دمات اإلنسانية

 احل ومة الفيدرالية للملومال
 مقديشو

 أبد الادق حممدالدكتور  المناوب
 ويير الملةة
 ويارة الملةة

 بونتالند

 مان ريس  أبديهل الدكتور المستشاران
 ويير الملةة
 ويارة الملةة
 صوماليالند

 الدكتور ربد  روا إبراهيو 
 ويير الملةةمستشار 

 ويارة الملةة
 مقديشو

 السودان
 بحر إدريس أبو قردةالدكتور  ممثل الدولة

 ويير الملةة
 ويارة الملةة ار ادية

 الخرطوم
 الدكتور طًل الفا   مهد  المناوب

 املدير النام
 الرراية الملةية األولية
 ويارة الملةة ار ادية

 الخرطوم
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 املنأ الويب أبدالدكتور  المستشارون
 املدير النام

 ويارة الملةة ار ادية
 الخرطوم
 مًر بشري أبدالدكتور 

 مديرية املوارد البشرية
 ويارة الملةة ار ادية

 الخرطوم

 ربد اهلل هيد أبد رثمانالدكتور  
 مدير منهد الملةة النامة

 ويارة الملةة ار ادية
 الخرطوم

 الدكتورة هارة حممد رثمان 
 آلية التناون القور  –أخملائية املتابنة والتقييو 
 ويارة الملةة ار ادية

 الخرطوم 
 سيد مسند  او  النيبال

  )م تب الويير(الس رتارية 
 ويارة الملةة ار ادية

  الخرطوم
 )ارتذرت رن احلضور( الجمهورية العربية السورية

  

 تونس
 األستاذ محمد الصالح بن عم ارمعالي  ممثل الدولة

 ويير الملةة
 ويارة الملةة

 تونس
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 الدكتور نبي  بن الاحل المناوب
 املدير النام إلدارة الملةة

 ويارة الملةة
 تونس 

 األهتار نور الدين راتور المستشارون
 مدير رام املرالد الوطو لألمراا اجلديدة واملست دة

 ويارة الملةة
 تونس

 يناداألهتار ،ائأ  
 م لف مبهمة بديوان ويير الملةة

 ويارة الملةة
 تونس

 السيدة رو ة بن مريوق 
 مديرة رامة للمملاحل املشرتكة

 ويارة الملةة
 تونس

 الدكتورة هنية بن الشيخ 
 مديرة التناون الفو

 ويارة الملةة
 تونس

 اآلنسة إيناس ،راد  
 م لفة مبهمة بديوان ويير الملةة

 ويارة الملةة
 تونس

 السيدة را،لة الدرجمل 
 مديرة الرراية الملةية األهاهية

 ويارة الملةة
 تونس
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 الدكتور  سن بن هاذ 
 مدير الدراهات والتخويط

 ويارة الملةة
 تونس

 د الوهاب  فيحةرب الدكتوراألهتار  
 ويارة الملةة

 تونس

 اإلمارات العربية المتحدة
 العويسمعالي السيد عبد الرحمن بن محمد  ممثل الدولة

 ويير الملةة
 ويارة الملةة

  أبوظبي

 السيد ناالر خليفة البدور المناوب
 ساردويارة الملةة امل وكي 

 ويارة الملةة
  أبوظبي

 الدكتور  سني حممد الراند انالمستشار 
 ساردويارة الملةة امل وكي 

 ويارة الملةة
 أبوظبي

 الدكتور جاهو حممد كليب
 مدير الرراية الملةية األولية

 الملةةويارة 
  أبوظبي

   )ارتذرت رن احلضور( الجمهورية اليمنية
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 المراقبون .3
 )املرايبون من الدول األرضامل يف منحمة الملةة الناملية من خار  إيليو ترق املتوهط(

 تركيا

 
 السيد دوجان دي من

 اإلدارة النامة للنًيات ا ارجية والنًيات مع ار اد األورويب
 ويارة الملةة

 أنقرة

 )املرايبون املمثلون ملنحمات األمو املتةدة(

 «الفاو»منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

 
 بينويت هوراانأالسيد 
 الفاو منسأق

 امل تب دون اإليليممل لشمال أ،ريقيا
 تونس

 التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع

 رثمان الدكتورة هند ا ويب 
 أج  اللقا ات والتمنيعالتةالف الناململ من 

 جنيف

 السيدة آن كرونني 
 التةالف الناململ من أج  اللقا ات والتمنيع

 جنيف

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 
 دانا هاتشييتالسيد 
 برنامجمستول 

 إدارة التناون التقو
 الوكالة الدولية للواية الذرية

 فيينا
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 اإليدز والعدوى بفيروسهبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة 

 الدكتورة يامينا ت ار 
 املدير اإليليممل للربنامج للشرق األوهط ومشال أ،ريقيا

 القاهرة

 البنك الدولي

 
 الدكتور إينس بارس

 مدير يواع الملةة والتهذية والس ان
 إدارة التنمية البشرية

 إيليو ترق املتوهط ومشال أ،ريقيا
 البنأل الدوا

 واشنطن
 العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالرياالصندوق 

 السيدة مجانة النوواي  
 مديرة امللفات املالية يف الملندوق 

 ،ريق النم  املنو بالشرق األوهط ومشال أ،ريقيا 
 الملندوق الناململ مل ا،ةة اإليدي والس  واملًريا 

 جنيف

 السيد روبرت طومسون 
 جمللس الملندوقأخملائمل احلوكمة، الدوائر ارنتخابية 

 اجمللس  م تب تتون 
 الملندوق الناململ مل ا،ةة اإليدي والس  واملًريا

 جنيف

 السيد جوييف هريتوك 
 املدير اإليليممل للشرق األوهط املتوهط ومشال أ،ريقيا

 الملندوق الناململ مل ا،ةة اإليدي والس  واملًريا
 جنيف
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 «اليونيسف»منظمة األمم المتحدة للطفولة 

 الدكتور دوجًس نوب  
 مستشار إيليممل للملةة يف اليونيسف

 جنوب آهيا يونيسف
 كتاماندو

 اإلنمائي ألمم المتحدةابرنامج 

 الدكتور كريستوف هاملمان 
 ،ريق م ا،ةة اإليدي/الملةة والتنمية ألوروبا رئيس

 ألمو املتةدة يف اهونبولاربنامج املركأ اإليليممل لو 
 اسطنبول

 ربد الر يو الدكتور الفاتح 
 أخملائمل هياهات

 م ا،ةة اإليدي/الملةة والتنمية
 املركأ اإليليممل بالقاهرة

 امل تب اإليليممل للدول النربية
 القاهرة

 صندوق األمم المتحدة للسكان )المكتب اإلقليمي للدول العربية(

 الدكتورة مها الندو  
 املستشار التقو للملةة اإلجنابية

 للس انالندوق األمو املتةدة 
 القاهرة

 وكالة األمم المتحدة إلغاثة تشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(

 الدكتور رلمل خضر 
 القائو بقرمال نائب مدير إدارة الملةة

 املقر الرئيسمل لوكالة األونروا
 عمَّان
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 المنظمة العالمية لألرصاد

 السيد أط منري  
 املندوب الدائو

 الناملية لألرالاد املنحمة
 تونس

 ( ومية والوطنيةغري احلاملرايبون املمثلون للمنحمات الدولية احل ومية و )
 بنك التنمية األفريقيمجموعة 

 يوهانا دوخان السيدة 
 أخملائمل أول يف ايتملاديات الملةة
 القسو الملةمل بإدارة التنمية البشرية

 جممورة بنأل التنمية األ،ريقمل
  تونس

 ،راوراجان دوريار السيد  
 كبري مستوا التقمني الملةمل وباية الملةة

 القسو الملةمل بإدارة التنمية البشرية
 جممورة بنأل التنمية األ،ريقمل

 تونس
 لزهايمراالمنظمة الدولية لمكافحة مرض 

 السيدة دايان منملور 
 لأهاارااملنحمة الدولية مل ا،ةة مرا 

 بيروت 
 الدوائية واألجهزة الطبية )أكديما(الشركة العربية للصناعات 

 األهتار الدكتور  تار  امد تهاب الدين 
 املدير النام

 الشركة النربية للملنارات الدوائية واألجهأة الوبية
 عم ان
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 االتحاد العربي للمنظمات غير الحكومية للوقاية من اإلدمان

 
 خالد الاحلالدكتور 

 األمني النام
 غري احل ومية للوياية من اإلدمانار اد النريب للمنحمات 

 القاهرة

 منظمة العمل العربية

 
 رابح مقدي هنادة السيد 

 مدير املركأ النريب لإلدارة للنم  والتوظيف
 تونس

 اتحاد األطباء العرب
 الدكتور أهامة رهًن 

 املدير النام
 ا اد األطبامل النرب

 القاهرة

 اتحاد الصيادلة العرب

 إبراهيورلمل الدكتور  
 األمني النام

 ا اد المليادلة النرب
 دمشق

 حممد األغحف غويتالدكتور  
 ا اد المليادلة النربرئيس 
 الرباط

 احلمروي بدوانالدكتور  
 رضو

 تونسا اد اليادلة 
 تونس
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 االتحاد العربي للصناعات الدوائية واألجهزة الطبية

 ردنان بدوانالدكتور  
 رئيس جملس ار اد

 النريب للملنارات الدوائية واألجهأة الوبية ار اد
 عم ان

 اتحاد الجامعات العربية

 مملوف  البشريالدكتور  
 راممسارد األمني 

 ا اد اجلامنات النربية
 عم ان

 المنظمة الدولية للمستهلك

 الدكتور يهري برو 
 اث  املنحمة الدولية للمستهلأل

 بيروت
 شبكة الصحة العامة لشرق المتوسط

 مهند النملورالدكتور  
 املدير التنفيذ 

 تب ة الملةة النامة لشرق املتوهط
 عم ان

 المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي

 بشري حممد السفيايالدكتور  
 رئيس إدارة األمراا السارية

 الرياض

 تحالف االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  ايم بن أيوب ة ودادالدكتور  
  الف ارتفايية اإلطارية بشقن م ا،ةة التبو

 تونس
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 األمانة العامة للمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر

 األهتار ربد اهلل بن حممد ااأاع 
 األمني النام

 املنحمة النربية للهًل األبر والملليب األبر
 الرياض

 مؤسسة همدارد

 منري أبدالدكتورة ماهنيو  
 مديرة  ترب مهدارد )الويفمل(
 متهسة مهدارد، باكستان

 كراتشي

 السيدة ،اطمة الأهرامل منري أبد 
 مديرة  ترب مهدارد )الويفمل(
 متهسة مهدارد، باكستان

 كراتشي

 إقليم شرق المتوسط -إمباكت 

 
 الدكتور أبد طرابلسمل

 إمباكت إيليو ترق املتوهط
 الرياض

 لمنظمات المرضىالتحالف الدولي 

 الدكتور هيد  سني جفر  
 رضو اجمللس الرئاهمل يف التةالف الدوا ملنحمات املر  

 الهور

 السيدة ياءني رتيد 
 التةالف الدوا ملنحمات املر  

 الهور
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 المجلس الدولي لمكافحة اضطرابات عوز اليود

 الدكتور رأ الدين تريف  سني 
 إ،ريقيا، و وا املتوهطاملنسق اإليليممل للخليج، ومشال 

 اجمللس الدوا مل ا،ةة ا ورابات روي اليود
 الخوير/ُعمان

 االتحاد الدولي للسك ري

 
 رادل السيدالدكتور 

 املدير اإليليممل
 إيليو الشرق األوهط – ر ار اد الدوا للس خ 

 سوهاج/مصر

 الرابطة الدولية لألوبئة

 
 السيدة  بيبة بن رمضان

 أورية القلب، كلية الوب، تونسرئيسة يسو حبوث 
 جتمارمل يف الملةةراملرالد الوطو للتفاوت ا ةورئيس
 تونس

 الطب االتحاد العالمي لرابطات طالب

 يهرة ييناا ةالسيد 
 طهران

 السيد حممد رر،او  
 تونس

 الجمعية اللبنانية لإلدارة الصحية
 

 الدكتور نبي  يرنف 
 الملةيةرئيس اجلمنية اللبنانية لإلدارة 

 بيروت

 الرابطة الدولية للطبيبات
 الدكتورة غناهيا مار  دومينيأل 

 الرئيسة الفخرية جلمنية الوبيبات الدولية
 باريس
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 الصندوق السعودي للتنمية
 األهتار ناالر بن كريد  السبينمل 

 الملندوق السنود  للتنمية
  الرياض

 لجمعيات منتجي األدوية االتحاد الدولي 

 ربد القادر احلسناو الدكتور  
 نائب الرئيس الويب والتنحيممل

 تونس

 الدكتور ياييت جورهمل 
 رضو و،د ار اد الدوا جلمنيات منت مل األدوية

 مؤسسة الروتاري/الروتاري الدولية

 وف ر يلهؤ السيد ربدالر  
 رئيس جلنة الروتار  إليليو ترق املتوهط للم ا،ةة املنأَّية لشل  األطفال

 بيشاور
 االتحاد الخليجي لمكافحة السرطان

 
 خالد أبد الملاحل الدكتور

 األمني النام
 ار اد ا لي مل مل ا،ةة السرطان

 الكويت
 الجمعية الطبية العالمية

 
 جنيب تابوي الدكتور

 األمني النام
 رضو اجلمنية الوبية الناملية

 تونس

 االتحاد من أجل المكافحة الدولية للسرطان
 مارك كيلرالدكتور  

 مدير إدارة املنلومات والشتون الدولية
 ار اد من أج  امل ا،ةة الدولية للسرطان

 جنيف
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 العالمي لجمعيات علم األمراض والطب المختبرياالتحاد 
 جامأ  موجان يوالملالدكتور  

 رميد كلية الوب
 كلية طب الشرق األد 

 إسطنبول

 االتحاد العالمي لجمعيات الصحة العمومية

 
 الدكتور بأة الادم

 ار اد الناململ جلمنيات الملةة النمومية
 تونس

 
 السيد كرمي ربد الوا د

 ار اد الناململ جلمنيات الملةة النمومية
 تونس

 االتحاد العالمي للقلب

  بيب يمرة الدكتور 
 ار اد الناململ للقلب

 تونس

 المنظمة العالمية ألطباء األسرة
 الدكتور حممد طراونة 

 رئيس املنحمة الناملية ألطبامل األهرة بإيليو ترق املتوهط
 عمَّان

 الضيوف/المتحدثون/المراقبون اآلخرون
 األهتار ميخائي  مارموت 
 الدكتور جميد رأيت 
 األهتار الدكتور ،يليب جيمس 
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 (4) الملحق

 الدكتور عالء الدين العلوان كلمة
 إلقليم شرق المتوسطلمنظمة الصحة العالمية  المدير اإلقليمي

 إلى
 لشرق المتوسط جنة اإلقليمية لمنظمة الصحة العالميةن لل  يالدورة الحادية والست

 4102تشرين األول/أكتوبر  44-09تونس، الجمهورية التونسية، 

 مناا الدكتور أبد بن حممد بن ربيد السنيد  –مناا الدكتور حممد الملاحل بن رمخار  – الملمناا األهتار تو،يق اجلً
 والسادة، السيدات   النامة، املناا، املديرة   أالةاب  

أَء   يجملَ أ   أن  للخ نة  اإليليمية ط ويويب  ا والستني  احلادية   الدورة   ب و مجينًا يف ر اب   بَ أن أر أ أَودُّ يف البداية  
إ  مناا  موالول   هذا النام، والش ر   الدورة   رهتضا،ة   ا ال راة  رل  دروهت   ونسية  الت إ  احل ومة   والتقدير   الش ر   آيات  
 .كراةم   و يا،ةم  من  فاوةم أ اطنا به رل  ما  الملةة   ار، ويير  الدكتور حممد الملاحل بن رمخ أخمل 

 األروام   طيلةَ اخنرَطت التونسية، اليت  يف اجلمهورية   اإليليمية    نة  للخ  احلالية   الدورة   تننقدَ  أن    إنه ملن دوارمل هرور و 
وطو   وارم  حبضور   ،ت  ر  ت، تَ مضَ  يليلةم  أهابيعَ  منذ  ، ملطالملةالقواع   يف تناول إالًح  يف تهيريم جادم  السابقة   الثًوة  
من  املشاركني يف هذا احلوار   ه من جانب  ست  مَ ةإر ايب ما ل ط ويد أوارَ يف تونس بالملةة   املننية   القوارات   مجيعَ  مش َ 
يف هذا  تونس ذو  ذو األرضامل   أرى مأيدًا من الدول   أن   وكلمل أم    طالورح   وجدية   ،األ،ق   واتساع   ،الف رة   مق  ر  

 التوجُّهط

، يةم رُّ باجلميع   كما ينلو  إيليم نا  ، ،خاالةً  أمهيةً  إن اذه الدورة أن خرجنا  ث  ،لو نلبَ  ؛غري رادية قوياتم ، دون تأل 
قواعط ال يف نيالفلسويني، ر َ ت رل  اليت  واملناناة   مدى الضرر  ،يها  الناذ  ، تهَد ةغأخ يواع  يف ك ربَى  إنسانيةم  من مقهاةم 

الفلسويو،  الشنب   مناناة  طفيف  ذاألونرواذ، جهدًا يف و الناملية   الملةة   منه منحمة   الدوا، ويف القلب   اجملتمع    يقل  ذو 
 الراهن   يف الويت  تتملدَّى  نحمةَ املإ  رلأل أن  أ ف  ط نااختملاالات   ت نواقَ وتندَّ ، نات يدرات  ناويَ  ةإر أن هذه املهمخ 

، ،الثالثة   من الدرجة  جسيمةم   ارت طواروم   مس   طارئتان  تنملفان  منها  وهو التملنيف  األرل  بني  ارت  الووارو 
من  يث ردد الناس املتقورينط ،قد   الثانية   الناملية   احلرب   منذ   من يب  الناذ   ذ يشهده   وهذا أمر  ط طاملتوه ترق   إيليو  ب

 من  ارت  الووارو   فتها املنحمة  اليت النخ  رل  اإلطًق   الووارو   همل أو   ارت   ايف هوري اإلنسانية   كانت األيمة  
من ليبيا  يف ك    الملةية   األو اع  ؛ ،املأيد ع  نتويخ رمبا ، وما أخشاه أننا رلأل األيمة يف النراق ط تًالثالثة   الدرجة  من 

ها اونان د  ردَ  البالو   ،بلدان اإليليو   ني مجيع  ومن بَ ط الدوا واجملتمع   للمنحمة   بالوم  يلقم  ، مملدرَ األمر   ، يف وايع  يثأ    واليمن
ه  ، و راً متخخ  بلداً  02واَجه ورشرون بلداً،   ، واألخوار  متفايو   ،الو ع  ط كبريةم   طوارو وأيماتم  ،  ارت  ر يأال بنض ها يواج 

 تثري  املخاوَفطو  النواق   واهنة   والنوايب  اليت يد ترتتب  رليها، لة  احملتمَ  الملةية  
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ي د رات   ردَم كفاية  ران حه  ت  ، اإليبور   لفاتية  يف التملدأ َة الناملي وكذلأل الت ربةَ  ،  للووارونا يف التملدأ نربتَ إن 
ماهخة ، بوجهم  اجة  لذلأل ،احلو وارهت ابة  ااط  ا ورية   النمومية   الملةة   لووارو  يف جمال  التقهُّب  ، مبا ،يه إيليم ناالناذ، 
 ،  آوار ها، واحلدأ من ،ة  دَّ ست َ م  ةالملةية ال رن األخوار   رل  ال شف   النمومية   الملةة   رات  د  ي   إ  تقوية  خاصم

ونا الباح اليوم بإههاب  ول تنأيأ ارهتنداد للتملدأ  لفاتيةاا وارهت ابة   ، وهوف تتةدَّث اإليبور ط لقد  دخ
املديرة النامة بَند   ول املو وع، كما هنتناوله مرخًة أخرى غداً رند منايشة جدول األرمال ا اص باألمن الملةملط 

، ل نهما ذ اإليليمية   أن اطذهتما الل نة   هبقَ  رل  اهتندادنا للووارو، ين اما أور  رَ ال  ير ر التقكيدَ  يف هذا املقام   دُّ وأوَ 
ن اإليليممل التضام   الندوق   إنشاملَ من الدول  األرضامل   اإليليمية   ت الل نة  طلبَ  ،3101 رام ،فمل يةأَأ التنفيذط  بنديدخ ً 

 3103ويف  وطالووار  ارت  املفاجئة أوناملَ  ار تياجات   رل  تلبية   من أج  تنأيأ  ي درة  اإليليوالووارو،  يف  ارت  
من خًل  ،ة إ  املنحمةرَ قدَّ م  ةال مستوى ارترتاكات   ييادة   يف إم انية   النحرَ  األرضامل   من الدول   اإليليمية   ت الل نة  طلبَ 

ج الًيمة ه  والنة   اآلليات   تم خن من إجياد  هن أننا يف هذه الدورة   وي األم   وحيد  ط الرئاهية األجهأة  ةم يف مجاريإجراملاتم 
 .ني  ااامَّ  القرارين هذين   ماً يف تنفيذ  د  ي   ضملخ للم  

مبا اطَذته اململ ة  النربية  السنودية  من  شيدَ ن  أن يفوت نا  وبرغو ما تقدَّم، ،لو خَي   املشهد  من مًمَح إجيابيةم؛ إر ر
 املرا،قة   الوبية   مع البنثات   السنودية   السلوات   وكان تفار   ط ذا الناماج احلَ أههَمت يف جناح  موهو  إجيابيةم  إجراملاتم 
 .مجيع أحنامل الناذ مناملشاركة  من الدول   وإتادةم  تقديرم  مو عَ 

 والسادة، السيدات  

ة  ورييت كمديرم إيليمملم لشرق  املتوهط  مس  هنواتطانلقد  إننا بذلنا اطمئنان وَ أمم  ب  أ  و القول  ويسن   تمَلَفت مدَّ
هتا جمارت وارتربَ  ،3103 رام يف اإليليمية   ت رليها الل نة  يَ اليت الدَّ  ا مس   مًا يف اجملارت  د  ي   ضملخ للم   جهودًا كبريةً 

يف  النم   اهت مال  ، و الن ح و الملةية ا مس؛ وهمل: تقوية   ذكرون هذه األولويات  تولنل و تط لإليليو ةم أولوي رات  
 وارهت ابة   للووارو   ب  ، والتقهُّ غري السارية   األمراا   واألطفال، وم ا،ةة   األمهات   األمراا السارية، والةة   م ا،ةة  

 ه  يات اليت تواج  دنا التةدخ ، ،ةدخ مبنه يةم  من هذه اجملارت جمالم  ك َّ تناولنا  ، تاملةم  منًا رل  رؤيةم  و،ور ارتفاق  ط اا
وأ ط ر  الوريق وخرائط   واتفقنا رل  ارهرتاتي يات  ط هاواهت ابت   املنحمة   يف أدامل   وات  ،نا رل  الف َ ، وتنرَّ األرضاملَ  الدولَ 

 ، ، تن  س ه  تقارير   نبوالنم ط ورام  بند رامم رل  ما أ رَيته الدول  األرضامل  وما  قَّقه امل تب  اإليليممل  من تقدُّمم ط  .نااليت تنتحر   ، واملهام  من إجناياتم  قََّق ما  رل  تفاالي َ  املقبلة   يف األيام   ف  وهوف نتنرَّ  املنحمة  إلي و ك  رامم

 والسادة، السيدات  

يف  النًجية   الملةية   الرراية   املا ية يف جمال   ا مسنيَ  يف السنوات   هائلةً  إجناياتم  األرضامل   الدول   بنل   تقَ لقد  قخ 
ط هاوتنأيأ   الملةة   باية  يف جمال   نفَس الَقدر  من اإلجنايات   ول ننا ذ حنقأق طهوامل د   النام وا اص رل   نيالقوار
جرخامَل يوميًا  ث  اليت  د   رب اإليليو، والو،يات  ة ر  البيئَ  وإمهال   ،ااوامل تلوث   مستويات   من ارتفاع   رل  رلألَ  أدلخ  وليسَ 

 ا ور   الورمل اجملتمنمل بنوام    ويلة  واريدياد املستمر يف روام  ا وورة املسببة لألمراا غري السارية، ، احلوادث  املرورية  
 نارل  إيليم   أوره  يتفاَيو  هو  ،نام  ةرال، رلأل الوايع  الذ  يتسل   إ  املناخ تهريُّ  ، ناهيأَل رن الملةةَ اليت هتدأد   املشرتكة  

وه  ننسأق  مع القوارات  احل ومية   ؟ما ي فمل من جهودم  نبذ ل  مستندون؟ وه   ،ه  حننبسبب  أرا يه  القا لة ط 
 األخرى بش  م كافم من أج   التملدأ  اذه التةدخيات؟ هذه أهئلة أيىنخ أن تنال ارهتمامط
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ل نه ، والتقهي    من ال فاملة   راليةم  رل  درجةم طريج  اختملااليني يف الوب  النًجمل يف يتفوَّق  نا يليمَ كذلأل، ،إن إ
 برامجَ  األرضامل توبيق   ل  الدول  نَ ،، وَّ ةن وَ وم   طالنمومية   الملةة   رات يف جمال  د  ا،تقاراً تديداً إ  الق   ه يفتقر  رات   يف الويت  
رة  يف هذا ط ويد أَخذنا بالفن   يماَم املباد و واررتنامل   النمومية   الملةة   يف جمال   والقيادات   املهنينيَ  إ  تش يع   هتدف  
 الملةة  لتخريج  ييادات   إيليمملم  ، يف برنامجم اإليليمية    نة  الستني للخ  الدورة   من رئيس   بدروم   يث  تَررنا،، السياق  
 ل و الفرالة   تاح  ت   ، وهوفَ النلياو  ة  املتوهويات  اإلدارية  من املستو  ة  النمومية  مستوا الملة، يستهدف  النمومية  

 من أج   التناون من و رل  تنفيذه ط نا احلالية  يف دورت   هذا الربنامج   رل  مًمح   ف  للتنرُّ 

 والسادة، السيدات  

 م ونات   ، وتقوية  الشاملة   الملةية   التهوية   بلوغ   بَ و  مًا الَ د  ي   منضملَ  نبو رل  ما تقدَّم من رم م ل مل رلينا اآلن أن
 طةَ هذه املهمخ  ر  يسأ ت   اليت هوفَ  الن ح و الملةية

 رل  مدار   وَل هذه القضية   دَ لَّ الذ  توَ  رل  الأخو   إ  احلفال   ، هناك  اجة  واألطفال   األمهات   الةة   جمال  يف و 
 طلأللفية   اإلمنائية   من األهداف   وا امس   ني الرابع  ااد،َ  غ  لبلو  النم    وترية   لتسريع   الوطنية   ا وط   ني، وتنفيذ  النامني املا يَ 

، واملتمثأ   يف  ر  املدمأ  الوبامل  رلأل  من دَّ ورلينا أن حنَ  ط الرئة   وأمراا   ر  والسرطان  والس خ  القلب   أمراا  يف اإليليو 
، تناطمل التبو   مث َ  ا ور   روام   من إجراملاتم لتقليي      اآلن يف اإليليو   األرضامل   الدول   ته  ما اطذَ  إنَّ  ويتهفو القول  

 طالناذدول   ا اطذته هائر  ن مريق  ُّ  ،البدي وا مول   ،غري الةيةم  غذائيةم  وم ح  ن   باع  واتخ 

 القادمة   الستُّ  الشهور   وهوف ت ون   طاألطفال   تل    اهتئملال   ة  مهمخ إجناي  نلينا ،، السارية   باألمراا   ويف ما يتنلق  
اليت يتخخذ ها  جراملات  اإلو ط الناململالملنيد  رل   الةم فأع     اذا املرا  التملدخ  يف تاريخ   رل  اإلطًق   األهوُّ  همل الشهور  
د   هذا اإليليو   دأ ط كما رلينا  مان  اهتنداد نا لتنفيذ  اللوائح  3102يف  هيختفمل من الناذ   هذا املرا  كان ما إرا  هوَف   

 أخوار  يث يثأ   ، ،همل يضية  األمن  الملةملُّ،  هذه األيامميع  اجل بالَ     اليت تشهَ  القضية  أما  (ط3112الملةية  الدولية  )
 رات  د  ق  ال رونة  اختباراً مل ،اإليبور و،ريوس التنفسية   األوهط   الشرق   ب ملتًيمة  كورونا املسبأ   مث  ،ريوس   ة  املست دَّ  األمراا  
 هو هتديد   يف الناذ   أن هتديدًا ما يف أ  م انم وتبنث  برهالة  تذكريم الارمةم مفاد ها، ، النمومية   الملةة   يف جمال  املتا ة  
 طأمجع للناذ  

 والسنادة، املناا أالةاب  
 السيدات والسادة،

 والف وات   يات    للتةدخ جاهدًا إ  التملدخ  ، هنيت  األرضامل   إ  الدول   م  قدَّ م  ةال الدرو   نا بتةسني  التأام   يف إطار  
منها  ورية اليت تتناملونَ الق   ب  وامل ات   ،املتوهط اإليليممل لشرق   يف امل تب   لةً اثَّ  ،اراهت   الناملية   الملةة   منحمة   داخ َ 
 من امل اتب   رددم  رات  د  ي   ط واطذنا من اإلدارة السليمة والشفا،ية ،يه مبدًأ يف رملنا، وباَدرنا بتنأيأ  يوميةم  وبملفةم  مباترةً 

أماَمنا  ر يأال   ارت  جموهناك ط  اتب  اإليليممل إ  هذه املستوى من امل املوارد   بنل   بتةوي    ها،تنأيأَ  وهنواال   ، ورية  الق  
 هني يف جمال  واملتمرخ  األكفامل   ا ربامل  كيفية اهتقواب   املثال   ، ومنها رل  هبي    لولم  بشق ا إلجياد   من النم    ال ثري  
ط النمومية   الملةة    لتأويد ك و بالدرو  الًيم 
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التناون  مع القوارات  األخرى يف التملدخ  للتةدخيات   أخرى رل  أمهية   مرةً  كلميت بالتقكيد    واءةوا ا أن أختتوَ 
 مهمخت هاط ويارةم      لو دور ه ،  يواعم  ب  ل     ؛بس  الملةمل و َ  النحام  قتملر  رل  ر ت النمومية   ،الملةة   الملةية ط

  ولَ  هنويةً  ندوةً  ،يةاملا  الثًث   السنوات   رل  مدار   ،اإليليممل   امل تب   اهتضافَ يف هذا اإلطار ، ،قد و 
يات  الملةية  رل  ،ييتنذَّر  الذ   ويف الويت   طالملةية   الدبلوماهية   املستوى ه التملدأ  لذلأل الندد  املتأايد  من التةدخ

، الفارلة   من األطراف   واهعم  طيفم  إ  إتراك   احلاجة  تت لخ  ، و السياهية   واحللول   املفاو ات  رب ي  أمهية  التقو منفرداً، ت
 ،هذا النام هابقم  يف ويتم  ،تواننقدَ ط يف هذا املضمار   الفارلة األطراف   جلمع   مثينةً  ،رالةً  ت هذه الندوات  نا أتا َ ومن ه  
،  حبماسم  ،ها،  ضرَ الملةية   الدبلوماهية    ولَ  الثالثة   الندوة   املستولني من  وكبار   السفرامل  و  الربملانيني من لفيف  ملةولم
 طالملةة  و  ا ارجية   ويارات  

مناا الدكتور أبد السنيد ،  ،اإليليمية    نة  احلاا للخ  إ  الرئيس  والنر،ان   الش ر    الي   هَ إر أن أتوجَّ  ا وذ يبق  
ثاًر رائنًا يف  مُّ    هوادًا بويت  كان جَ ،قد  ط املا مل   النام   طيلةَ  كبريم   من دروم  ه  مَ رل  ما يدَّ  ،مايالن   الملةة   ويير   وم 

النامرة، وإ   تونس   يف ر اب   مثمرةم  إ  دورةم  ع  ط وإنو أتولخ واألنشوة   من املبادرات   رددم تارَك مننا يف و  املستولية،
 طاملقب    النام   طيلةَ  اإليليمية    نة  للخ  اجلديد   مع الرئيس   النم   
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 (2) الملحق

 الدكتورة مارغريت تشان كلمة
 المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية

 إلى
 الدورة الحادية والستين للجنة اإلقليمية لشرق المتوسط

 4102تشرين األول/أكتوبر  44-09تونس، الجمهورية التونسية، 

 هيد  الرئيس، أالةاب املناا، الو،ود ال رام، الدكتور رًمل الدين النلوان، السيدات والسادة،

املر لة اليت ننيشها اليوم ليست ههلة، ر للناذ ور أل  دولة يف أ  من أياليو منحمة الملةة الناملية، وليس  إن
 أدل رل  رلأل من رناوين األخبار املتداولة ك  يوم تقريباًط

املناخمل،  ،هناك الملرارات، والننف الدائر بً منىن، وال وارث الوبينية وال وارث اليت من ال نع اإلنسان، والتهري
 واإلخفاق املت رر ملضادات املي روباتط

كما يتواال  ظهور  ارت متفرية لفريوس كورونا يف هذا اإليليو، ،ضً رن التأايد يف  ملد األمراا غري السارية 
 املأمنة ألرواح الشبابط ولسنا مبنقى رن التهديد املتواال  الذ  تفر ه األمراا املندية اجلديدة واملنبنثةط 

أليام القليلة املا ية ،قط، جاملتنا من راذ املي روبات السريع التهري رهائ  الارمة ليذكرنا بقوتهط ،قد أكدت ويف ا
كما أبلهت النمسا رن أول إالابة لديها بفريوس   طH5N1 مملر ظهور إالابة لوف  ر يع بفريوس إنفلونأا الويور

 كوروناط

من ليربيا،    الة أخرى القادمني أل د املسا،رين  اإليبور بفريوسوأكدت الوريات املتةدة أيضاً أول  الة إالابة 
أل د أ،راد طايو التمريل الذ  تارك يف مناجلتهط كما تقكدت  الة ردوى وانية بني الناملني بالرراية الملةية يوم 

 األربنامل املا ملط

 رل  أرا يهاط اإليبور كما أكدت إهبانيا أول  الة لسراية ،ريوس

يات، ملرايبتهو الشهر املا مل، منحمهو من الناملني باملستشف أوغندياً  11راته،   رأل ما يأيد رل   ويف الويت
 أيلول/هبتمرب جرامل اإلالابة حبم  ماربورغ النأ،ية يف أنهورط 47تنة يوم أرقب و،اة إخملائمل 

 ول ن دروي أبدأ بقمر إجيايبط

 يقيناً أن مديركو اإليليممل يقودكو يف املسارات الملةيةةط وهو أن ويارات الملةة يف هذا اإليليو حمحوظة، وأرى
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ومها  ديداً: الرتكيأ القو  والدائو رل  تقوية الب ىن األهاهية الملةية، واحلاجة رهت مال مهمة  ،ينب  أيملد مسارَ 
 اهتئملال تل  األطفالط

النمومية، ر ا ن أل  جمتمع أن يننو وكما يرى الناذ بقهره  الياً، ،إنه من دون الب ىن األهاهية للملةة 
 بارهتقرار، ور أل  ،ئة ه نية أن  ح  باألمانط

اليت تتسبب ،يها جمتمناتنا يف  بتواترها ويوهتا املتأايدين،، ور توجد دولة لديها القدرة رل   م  الملدمات املتنددة
التهري، أو الملرارات يف ظ  مناخ آخذ  القرن احلاد  والنشرين، هوامل كان رلأل بسبب ظواهر مناخية تديدة يف

 الذ  خير  رن نواق السيورةطللفريوهات املسلةة، أو ار ورابات األهلية، أو ارنتشار املميت واملفأع 

اليت تنملف بقجأامل من غرب أ،ريقيا هي ون اا أور أهوأ ب ثري يب  أن يتةسن الو عط ور يأال  اإليبور ،فاتية
 بقون من أج  اللةاق  ذه الفاتية السرينة التهري اليت تواال  مفاجآهتاط املستولون الملةيون يتسا

 راماًط 37،همل مسقلة رات أبناد متنددة ذ ي ر اا مثي  يف تاريخ هذا املرا الذ  امتد طوال 

 ول ن دروي أخربكو بشململ إجيايب بني كثري من هذه األمور املف نةط

املستولون الملةيون يف تريب  يف النشرين من يوي/يوليو، انتفلني رييا، إ  رغوس،  اإليبور رندما انتق  ،ريوس
 ألمر كان تبه متكد أنه بداية ألهوأ السيناريوهات املأر ة اليت ا ن لنا مجيناً أن نتملورهاط 

مليون  43يث الس ان، وأكثرها هيولة وا،تقاراً للتنحيو، إر يقونها وس همل أكرب املدن األ،ريقية من  إن مدينة رغ
 نسمة يتنقلون باهتمرار منها وإليهاط

 ويد تويع اجلميع انف اراً مدوياً يف ردد احلارت اليت ي رجح أن ي ون من الملنب جداً السيورة رليهاط

يد انتهت، وأن الفريوس  اإليبور ورلأل ذ حيدث مولقاًط ،فمل الوايع، هوف تنلن املنحمة غداً، ب   وقة، أن ،اتية
 يد اختف ، وأن الفاتية يد د  رتط 

 األخبار الرائنة؟ ه،ما األهباب ورامل هذ

إنه برنامج تل  األطفالط ،ني رييا تنفذ وا دة من أكثر بًت اهتئملال تل  األطفال ابت اراً، إر تستفيد من 
 أ  طف  دون تونيوط إغفالردم أ دث الت نولوجيات الر،ينة القائمة رل  األيمار الملنارية لضمان 

 والبلد يسري رل  الوريق الملةيح ناه اهتئملال تل  األطفال من مناطقه احلدودية يب   اية هذا النامط

، يام املستولون الملةيون رل  الفور بت ييف الهرا من الت نولوجيا تقكدت أول  الة إالابة باإليبور ماورند
والب ىن التةتية املستخدمة يف اهتئملال تل  األطفال لًهتفادة منها يف اكتشاف  ارت اإلالابة باإليبور وتتبع 

 املخالوني ااط
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 غري منتاد يف  ايتهاط اً تهدت مننوفاليت هذه يملة جيدة من يملي الملةة النمومية و 

والنديد من البلدان الثرية لديها أ،راد اآلن يف ني رييا، يبةثون الت نولوجيا ذاململنورة يف ني ريياذ بدرو من منحمة 
 الملةة الناملية، لتنأيأ يدراهتا يف جمال تتبع املخالوني  سباً حلدوث أ   الة وا،دةط

 وهذه القملة  م  رهالة أخرى تديدة الو وحط 

قال  تل  األطفال ني رييا، اليت تقيَّدها مشاك  أمنية خورية، أن تفن  رلأل، أ  أن تست وهمل، إرا كان باهتوارة
 ،إن أ  دولة يف الناذ يادرة رل  ،ن  األمر راتهط ،و تو  اإليبور

وأنا رل  رلو بقن املدير اإليليممل هوف يولن و رل  آخر املنلومات  ول الو ع تديد ا وورة لشل  األطفال 
 يف باكستانط 

ويف ما يتنلق باإليبور، ،إن الناذ  قًا متيقي رل  حنو يثري اإلر اب، وتشهد رل  رلأل اإلنذارات ال اربة اليت 
 تقتينا ك  يوم تقريباً من املوارات وغرف الووارو، وأيضا يف بلدان من هذا اإليليوط

 يتنلق بالتقهبطما ليقونه يف  ول ن الناذ أمامه تو  طوي 

 ه اإلخفاق راته الذ  خيشاه املدير اإليليممل بدرجة كبريةطوأيول جمدداً، إن

اإليبور، ،إ و ي رجنون ،اتية رندما خير  رؤهامل دول ورؤهامل ويرامل يف البلدان غري املتضررة بتملرحيات  ول 
 ةذط انتشارها وتدهتا غري املسبويني، وهو حمقون يف رلأل، إ  ذاإلخفاق يف تفني  الب ىن األهاهية للملةة النمومي

لةة إ  تقوية 
 
 طالن ح و الملةيةوأنا أوا،ق رل  رلألط ولواملا أكدت، منذ أول يوم ا يف منمليب، رل  احلاجة امل

يابلية تقور الس ان بق  نوع من كثريًا من الأمنط وترتفع   متنايبة، كان نمليبها اإلمهال لنقود الن ح و الملةية،
 املناخ، رل  حنو  يف  ول الناذطالملدمات احلادة، النانة أيضاً رن تهري 

 ومرة أخرى، أيول إن ويرامل الملةة يف هذا اإليليو حمحوظونط
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 (1) الملحق

 القائمة النهائية لوثائق اللجنة اإلقليمية وقراراتها ومقرراتها
 . وثائق اللجنة اإلقليمية0

 6تنقيح  -16/6ش م/ل إ جدول األرمال
: النملية، والنتائج، والدروس 4162-4162فرتة السنتني التخويط التشهيلمل ل

 املستفادة
 16/4إ م/ل ش

 16/3إ م/ل ش 4168-4161امليأانية الربجمية لفرتة السنتني 
 6ملةق  - 16/3إش م/ل 

 11/2ش م/ل إ  4163 لسنة اإليليممل للمدير السنو  التقرير

غري السارية: تنفيذ اإلرًن السياهمل لل منية النامة لألمو املتةدة،  األمراا
 4162ومتابنة اجتماع املراجنة والتقييو الشامَلني  يف يوي/يوليو 

 16/2ش م/ل إ

َةري واآل،اق املستقبلية الن ح و الملةيةتقوية 
 
 16/1ش م/ل إ 4161-4164: التقدُّم امل

 16/8م/ل إش  تنأيأ ن ح و املنلومات الملةية
القرارات واملقررات اإلجرائية رات األمهية لإليليو اليت ارتمدهتا مجنية الملةة الناملية 
يف دورهتا السابنة والستني واجمللس التنفيذ  يف دورتيه الرابنة والثًوني، وا امسة 

 والثًوني بند املئة

 16/7ش م/ل إ

السادهة يف دورته نفيذ  اهتنراا مسوَّدة جدول األرمال املبدئمل للم لس الت
 والثًوني بند املئة

 6امللةق  - 16/7ش م/ل إ

 16/1ش م/ل إ إطار املشاركة مع اجلهات الفارلة غري الدول

ك للربنامج ا اص للبةث رَ جمللس التنسيق املشتةَ  ترتيح إ دى الدول األرضامل
 ةق املداريَّ والتدريب يف جمال أمراا املناط  

 16/61ش م/ل إ

لس الملندوق الناململ مل ا،ةة اإليدي نضوية جمإ دى الدول األرضامل لترتيح 
 والس  واملًريا

 16/66ش م/ل إ

للربنامج التابنة والتنسيق  اتجلنة السياهنضوية ترتيح إ دى الدول األرضامل ل
 اإلجناب البشر يف جمال ث والتووير والتدريب و ا اص للبة

 16/64ش م/ل إ

رل  اللوائح  التةديات والفرص، مع الرتكيأ بش   خاص –األمن الملةمل الناململ 
 (4112الملةية الدولية )

 6 منايشات تقنية/16ش م/ل إ

 4منايشات تقنية /16ش م/ل إ التقهُّب للووارو وارهت ابة اا  
 6 رًميةإويقة و /16ش م/ل إ تل  األطفال مرا تقرير مر لمل  ول اهتئملال 
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 4/وويقة إرًمية 16 ش م/ل إ ر من التبوتقرير مر لمل  ول مبادرة التةرُّ 
تقرير مر لمل  ول بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية املتنلقة بالملةة، واألهداف 

 4162الملةية الناملية بند رام 
 3 رًميةإويقة و /16 ش م/ل إ

لفريوس الَنَوي تقرير مر لمل  ول ارهرتاتي ية اإليليمية رهت ابة القواع الملةمل 
 4162-4166املنارمل البشر  

 2وويقة إرًمية /16ش م/ل إ

 2وويقة إرًمية /16 ش م/ل إ تقرير مر لمل  ول إنقار  ياة األمهات واألطفال
رهو مًمح مستقب  الملةة يف إيليو منحمة الملةة الناملية لشرق املتوهط: تنأيأ 

 املدخةط تقرير مر لمل رن منتملف 4161-4164دور املنحمة 
 1/وويقة إرًمية 16 ش م/ل إ

 8/وويقة إرًمية 16 ش م/ل إ لمدير اإليليمملل  نة ارهتشارية التقنيةارجتماع الثاي للخ  ول تقرير 
 7وويقة إرًمية /16ش م/ل إ والبنثة الدراهية ا االة  ا تقدمي جائأة متهسة الدكتور رلمل تو،يق توتة

يف إيليو  ر جائأة دولة ال ويت مل ا،ةة السرطان واألمراا القلبية الورائية والس خ 
 ترق املتوهط

 1وويقة إرًمية /16ش م/ل إ

 61وويقة إرًمية /16ش م/ل إ منح جائأة البةوث يف جمال متًيمة داون
 66وويقة إرًمية /16ش م/ل إ 4166-4111مراجنة تنفيذ يرارات الل نة اإليليمية 

 64وويقة إرًمية /16ش م/ل إ م ان ومورد رقد الدورات املقبلة للخ نة اإليليمية 
 . القرارات4 

 6–ق/16ش م/ل إ 4163التقرير السنو  للمدير اإليليممل لنام 
مع الرتكيأ بش   خاص رل  اللوائح  يات والفرصالتةدخ  -األمن الملةمل الناململ 

 (4112الملةية الدولية )
 4–ق/16ش م/ل إ

تنفيذ اإلرًن السياهمل الملادر رن اجلمنية توهيع نواق األمراا غري السارية: 
 النامة لألمو املتةدة

 3–ق/16ش م/ل إ

 . المقر رات اإلجرائية4 
 (6)املقرر اإلجرائمل  انتخاب هيئة امل تب
 (4)املقرر اإلجرائمل  إيرار جدول األرمال

 (3)املقرر اإلجرائمل  4166-4111اهتنراا تنفيذ يرارات الل نة اإليليمية 
ترتيح إ دى الدول األرضامل لنضوية جملس التنسيق املشرتك للربنامج ا اص 

 للبةث والتدريب يف جمال أمراا املناطق املدارية
 (2)املقرر اإلجرائمل 

إ دى الدول األرضامل لنضوية جملس الملندوق الناململ مل ا،ةة اإليدي  ترتيح
 والس  واملًريا

 (2)اإلجرائمل  املقرر
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ترتيح إ دى الدول األرضامل لنضوية جلنة السياهات والتنسيق التابنة للربنامج 
 ا اص للبةث والتووير والتدريب رل  البةوث يف جمال اإلجناب البشر 

 (1)املقرر اإلجرائمل 

جائأة دولة ال ويت مل ا،ةة السرطان، واألمراا القلبية والورائية، والس ر  يف 
 املتوهطإيليو ترق 

 (8)املقرر اإلجرائمل 

 (7)املقرر اإلجرائمل  م ان ومورد رقد الدورات املقبلة للخ نة اإليليمية
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 (2) الملحق

 االجتماعات التقنية
 4102تشرين األول/أكتوبر  09، الجمهورية التونسية، تونس

 الحادية والستون للجنة اإلقليمية إلقليم شرق المتوسطالدورة 

 المقدمة
 التقنيةةةةةةةةةة يف اليةةةةةةةةةوم السةةةةةةةةةابق رجتمارةةةةةةةةةات الل نةةةةةةةةةة اإليليميةةةةةةةةةة احلاديةةةةةةةةةة والسةةةةةةةةةتني، املوا،ةةةةةةةةةق  ارجتمارةةةةةةةةةاتر قةةةةةةةةةدت 

ط وكةةان ااةدف النةةام مةةن ارجتمارةات هةةو منايشةةة املو ةورات رات ارهتمةةام يف الويةةت 3104تشةرين األول/أكتةةوبر  09
احملةري يف مواجهةة تلةأل املو ةورات، ومنايشةة، احلاا، وموا،اة املشاركني بق ةدث املنلومةات  ةول الو ةع الةراهن والتقةدم 

  يثما كان مناهباً، أ  إجراملات اهرتاتي ية مولوب اطارهاط

 المحددات االجتماعية للصحة: التحرُّك َصْوب عمل ملموس في اإلقليم
هدف ارجتماع إ  منايشة دور القواع الملةمل يف ييادة  ركة التهيري يف ما يتمل  بالتملدأ  للم ةددات 

 .جتمارية للملةة يف اإليليوار

 االستنتاجات

األمر الذ  يدرو لتنأيأ النم  رل  احملددات ارجتمارية  هناك تفاوتات وا ةة بني البلدان وداخ  البلد الوا د،
للملةةط ومع رلأل، هناك أيضًا نقي يف البيانات املتوا،رة  ول أوجه اجلور يف الملةة رل  املستوى الوطو ودون 

حملددات ارجتمارية اأيرت الدول األرضامل باحلاجة إ  ارلتأام السياهمل والتناون بني القوارات يف تناول الوطوط ويد 
للملةة ودور ويارة الملةة يف ييادة األنشوةط وطالبت الدول األرضامل بتو،ري توجيهات وا ةة وخوة رملية لتنفيذ 

،من الضرور  مراراة  من بلد آلخر، ولذلألاختًف احملددات ارجتمارية للملةة رل  النم ، وهلوت الضومل 
خملوالية البلدانط وأكدت الدول األرضامل أيضًا رل  احلاجة للتملد  للمةددات ارجتمارية للملةة يف  ارت 

 األيمات، كما طالبت املنحمة بو ع اهرتاتي ية وا ةة وخوة رم  ا نة التنفيذط 

 اإلجراءات المقترحة

 األرضاملمن جانب 
 السياهمل لقيادة النم  بشقن احملددات ارجتمارية للملةة  اط إبدامل ارلتأام 
 درو التناون بني القواراتط 
 تنأيأ نحام املنلومات الملةية والرتالد والبةوث من أج   سني إتا ة البيانات الدارمة لنملية النع القرار. 
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 وتقوم املنحمة باآليت:
 لملةة مملةوبة بإطار رململخ املنة  إلرداد خوط رم  إرداد اهرتاتي ية إيليمية بشقن احملددات ارجتمارية ل  يورية تقخذ بنني اررتبار ارختً،ات بني البلدانط
 ات ارجتمارية للملةة يف  ارت األيماتطدو ع توجيهات وا ةة للتملد  للمةد 
 اي، وو ع إنشامل ،ريق رم  للنم  لتوا األنشوة املرتبوة باحملددات ارجتمارية للملةة، واإلرداد رجتماع بلد

 رؤية وا ةة لتقداها يف الدورة املقبلة لل نة اإليليميةط
  ع و النم  املشرتك بني القوارات، إرداد األدوات املسار دة املًئمة، مبا يف رلأل أدوات التقييو، وتقييو 

 الملةة يف مجيع السياهاتط مراراة النم  و هذا التوجيهات  ول 
  املتةدة يف هبي  التملد  للمةددات ارجتمارية للملةةطتنأيأ الشراكة بني هيئات األمو 
 درو الدول األرضامل لتةسني البيانات املتا ة لديها  ول أوجه اجلور رل  املستوى الوطو ودون الوطوط 

وفيروس   اإليبوال التأهُّب لمواجهة فاشيات األمراض، مع التركيز بوجه خاص على مرض فيروس
  رق األوسط التنفسيةكورونا المسبِّب لمتالزمة الش

 هدف ارجتماع إ  إلقامل الضومل رل  ما يلمل:
 التهديد الراهن الةم ةدق بالملةة النمومية الناجو رن ،ريوس كورونا املسبأب ملتًيمة الشرق األوهط التنفسيةط 
 إ  اإليليوط اإليبور ا ور احملتم  الناجو رن يدوم مرا ،ريوس 
  اإليليو اطارها لتنأيأ تدابري التقهُّب حلماية الةة الس ان يف مواجهة هاتني اإلجراملات اليت تستويع بلدان

 الوارئتَةني  من طوارو الملةة النموميةط

 االستنتاجات

، وأدخى ويتئذم إ  3103ظهر ،ريوس كورونا املسبخب ملتًيمة الشرق األوهط التنفسية كفريوس جديد يف اإليليو رام 
ا تنفسمل  اد ووخيوط ومنذ رلأل احلني أ بلَو رن مئات احلارت، و   اليوم، إالابة ردد يسري من املر   مبر 

اكتشفت إ دى رشرة دولة، من دول اإليليو البالو رددها اونتان ورشرون دولة،  ارت لإلالابة أكدها الفةي 
دوى البشرية املخترب ط ومنذ ظهور ،ريوس كورونا املسبخب ملتًيمة الشرق األوهط التنفسية، اهتمرت  ارت الن

الةم  تسبة أهاهًا يف اجملتمنات يف اررتفاع، كما أ بلو رن ردد كبري من احلارت نتي ة للسراية الثانوية أو السراية يف 
موايع الرراية الملةيةط وتوجد ، وات منر،ية خورية يف ما يتنلق ب يفية انتقال الندوى من احليوانات إ  البشر ويف ما 

اليت تتد  إ  الندوىط ومن هنا، ينبهمل رل  ك  البلدان أن تنأي أنشوة الرتالد والتيقي لديها، يتنلق حبارت التنرا 
وتنم  رل   سني تدابري اإلبًغ رن املخاطر وم ا،ةة الندوى يف املستشفياتط أما البلدان اليت تبلو رن ردد مرتفع 

 البلدان/متنددة البلدان من أج  التملد  من احلارت ينبهمل رليها اهت مال دراهات م ا،ةة  ارت اإلالابة بني
 اذه الف وات املنر،ية ا وريةط
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ور يأال مرا ،ريوس اإليبور اث  هتديدًا مستمرًا للملةة النامليةط ،سررة انتشار الفاتية و  مها ووترية اتسارها 
ناك ا تمالية رنتشار املرا لبلدان غري مسبويةط وطاملا ظلت الفاتية خار  السيورة يف ليبرييا وهرياليون وغينيا، تح  ه

أخرى، مبا يف رلأل بلدان اإليليو، ورلأل من خًل الر ًت اجلوية يف املقام األولط وهناك هتة أهاليب اهرتاتي ية 
رئيسية يد تسارد البلدان رل  تنأيأ تقهبها رل  املستوى الوطو، ومن هذا األهاليب: تنأيأ القيادة والتنسيق؛ و سني 

يف نقا  الدخول؛ و سني الرتالد لتتبع املخالوني ورالدهو؛ وتنأيأ تدابري م ا،ةة الندوى يف املرا،ق الملةية؛ التيقي 
 و سني إم انية الوالول  دمات التشخيي املخترب ؛ ودرو تدابري اإلبًغ باملخاطرط

 اإلجراءات المقترحة
 وكورونا  اإليبور د امليداي للتملد  لفريوهملالتقييو الناج  يف ك  البلدان ملستوى التقهب وتدابري ارهتندا

 وهد الف وات احلالية يف الرتالد وارهت ابة من أج  ييادة التقهبط ،باهتخدام أهلوب منه مل
 املفاجئة وتو،ري الدرو التقو للبلدان اليت  تا  لتقييو التقهب،  ار تياجات ييام املنحمة بتنأيأ القدرة رل  تلبية

 ارت التدريب وترامل اإلمدادات األهاهية، وم ا،ةة الندوى، وإجرامل البةوث امليدانيةطوتقدمي الدرو يف جم

 استئصال مرض شلل األطفال في إقليم شرق المتوسط
يث  اادف من ارجتماع يف منايشة اإلجراملات اجلمارية اليت يتنني اطارها للةد من التهديد الذ  اثله انتشار 

للدول األرضامل، ورهتئملال املرا يف  اية املواف من مجيع بلدان ترق املتوهطط ويث  ،ريوس تل  األطفال الرب  
 هراية ،ريوس تل  األطفال الرب  يف اإليليو  الياً التهديد األكرب لتةقيق اهتئملال تل  األطفال رل  الملنيد الناململط

 االستنتاجات

إيقاف هرايته يف ك  م انط وهوف يملبح تنفيذ تواجه مجيع الدول األرضامل  اطر تل  األطفال إ  أن يتو 
ًً أمرًا بالو األمهية يف باية  ر هيماو  ا وط يف املناطق املتقورة باملرا، يف باكستان، خًل األتهر املقبلة تنفيذًا كام

جهود الدول األرضامل، وهيضمن اهتئملال تق،ة املرا  ائياًط و مان التنفيذ ال ام  لتلأل ا وط إمنا يتولب بذل 
باكستان، من خًل الدروة وغريها من الوهائ ط وا ن  خملوالاً مجارية، تدرو ،يها الدول األرضامل بنضها البنل، و 

أيضًا للبلدان ا الية من تل  األطفال أن تسارد يف باية أنفسها من احلارت الوا،دة والفاتيات من خًل  مان 
املسا،رين منها وإليها يب  السفر   ملنيالس ان، وكذلأل التقكد من ارتفاع جودة الرتالد وارتفاع مستوى املنارة لدى 

 أو لدى والواوط

 اإلجراءات المقترحة
  أن تنم  املنحمة رن كثب مع الدول األرضامل  ول ا وط الرامية إ  )أ( اهتئملال تل  األطفال يف بايمل

 األطفال لضمان ،ارلية ترالد الفريوسطمن تل  ا لو و ع واحلفال رل  اهتمرارية البلدان/املناطق، )ب( 
  اجتمارًا إيليميًا للدول 4162أن تنقد املنحمة، تأامنًا مع اجتمارات اجمللس التنفيذ  يف كانون الثاي/يناير ،

األرضامل ملراجنة التقدم احملري ورطار يرارات مجارية  ول اإلجراملات اإل ا،ية الًيمة لضمان اهتئملال تل  
 بدطاألطفال إ  األ
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 نحو تحقيق استجابة الصحة العمومية لتغيُّر المناخ وتلوث الهواء في إقليم شرق المتوسط
 يثلت أهداف ارجتماع يف اآليت:

  إبراي اآلوار الملةية لتهريُّ املناخ، وتسليط الضومل رل  احلاجة إ   قيق اهت ابة الملةة النمومية لتهريُّ املناخ يف
 اإليليو؛ 

 إ  النم  من أج  إرداد اهت ابة الملةة النمومية لتهريُّ املناخ، مع الرتكيأ رل  تلوث ااوامل؛  الدروة 
 التقكيد رل  الفوائد اليت تنود الملةة رن طريق التملدأ  لتهريُّ املناخط 

 االستنتاجات

وتت ل  تلأل املخاطر يف  الملةة النمومية يف اإليليو، رل تورح يضية تهري املناخ  اطر كبرية )ول ن ا ن توييها( 
املياه أو الهذامل أو ااوامل أو األمراا غري رن طريق الو،يات واإلالابات املرتبوة بالوقس؛ وكو األمراا السارية املنقولة 

السارية، مبا يف رلأل نقي التهذيةط ويهدد تلوث ااوامل الةة الناس يف بلدا و، ر هيما األطفال واملسننيط ودرت 
، وتدابري لدرجة التقور باملخاطراهتنادًا إ  مبدأ ذاملستولية مشرتكة ل نها متباينةذ، إلجرامل تقييو الدول األرضامل، 

الت يخف والتخفيف من أج  باية الةة اإلنسان جرامل تهري املناخط وتقكيدًا رل  ييادة القواع الملةمل،   ارتفاق 
 اإليليوط  يف النموميةالملةة همل أيضا أداة مناهبة لتةسني  رل  أن ارهت ابة املتنددة القوارات لتهري املناخ املولوبة

 اإلجراءات المقترحة
 الدول األرضاملمن جانب 

 تسليط الضومل رل  مع ارهرتاتي يات والسياهات واللوائح القائمة رل  الملةة للتملد  لتهري املناخ،  إرداد
 الملةة البيئية والفوائد اريتملاديةط

  من خًل املشاركة ،ررملجدول أرمال إدراجها رل  املناخ بدًر من  ول نايشات امل الميوو ع الملةة يف ،
 سياهاتط إرداد الال املة ملمثلمل الملةة يف املفاو ات  ول املناخ و 

  رم  خوط و ع ييادة يدرات القواع الملةمل وييادة الورمل والقدرة رل  الت يف مع تهري املناخ، مبا يف رلأل
 ، والتقهب، وارهت ابة لألمراا احلساهة للمناخطلرتالد، واإلنذار املب رل
  معالقواع الملةمل(، والنم  خضرنة )مبا يف رلأل تدابري  دة األور توجيه التدخًت البيئية وتدابري طفيف 

 املياه، والهذامل، والواية، ونورية ااوامل للمةا،حة رل  البيئة وباية الةة اإلنسانطمتنددة مث  يوارات 
 الملةة النامليةمنحمة من جانب 

  ،واآلوار املرتتبة األمن املائملموااللة مجع البيانات الملةية البيئية، وإجرامل تقييمات إيليمية )مبا يف رلأل نورية ااوامل ،
 رل  هًمة األغذية(ط 

 إنشامل  تقهيس ياردة لتقدمي الدرو وبنامل يدرات الملةة النمومية يف البلدان لًهت ابة الفنخالة لتهري املناخ، بدملاً من
 تهري املناخط يف جمال تب ة إيليمية من ا ربامل 
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  جدول أرمال ذالدورة الثانية والستني لل نة اإليليمية لشرق املتوهطذطرل  اهت شاف إم انية إدرا  هذا املو وع 

 إنقاذ حياة األمهات واألطفال
 :إ هدف ارجتماع 

 الضومل رل  التقدم احملري يف تنفيذ املبادرة اإليليمية إلنقار  ياة األمهات واألطفال يف البلدان رات  تسليط
 األولوية لألهداف اإلمنائية لأللفية، ومنايشة هب  ووهائ  اهتدامة ارلتأام  ذه املبادرة؛

  ذ  قق ااد،ني الرابع وا امس من منايشة النة ه ج ارهرتاتي ية  فل و،يات األمهات واألطفال يف البلدان اليت
 األهداف اإلمنائية لأللفية، ور هيما يف البلدان اليت ير حبارت الووارو؛

  املتنلق بملةة األمهات واألطفالط 4162إطًع الدول األرضامل رل  جدول األرمال ملا بند رام 

 االستنتاجات

يف ما يتنلق بتنفيذ إرًن ديب، واحلفال رل  الدرو التقو  أوىن املشاركون رل  اجلهود اليت يبذاا املدير اإليليممل
الًيم لتنفيذ خوط تسريع وترية التقدم يف الةة األم والوف  يف ااد،ني الرابع وا امس من األهداف اإلمنائية لأللفية 

مل الوردة، والذ  أخذ يف يف البلدان رات األولويةط وأكدوا رل  احلاجة إ  املأيد من الرتكيأ رل  الرراية الملةية حلديث
الحهور كقولوية لتسريع وترية خفل مندل و،يات األطفال دون ا امسةط و  تسليط الضور رل  ردم ارهتقرار 
السياهمل وار،تقار إ  املوارد املالية والبشرية املاهرة كتةديات رئيسية يف النديد من البلدان مع ارتفاع ربمل و،يات 

 انب احلاجة إ  إيًمل ارهتمام بملةة األمهات واألطفال يف  ارت األيماتطاألمهات واألطفال، إ  ج

 اإلجراءات المقترحة
 الدول األرضامل

  احلفال رل  ارلتأام السياهمل بتو،ري ار تياجات الملةية لألمهات واألطفال و،قا  ملواليات ك  بلدط 
  ًورلأل بنامل رل  الدروس املستفادة 4162ند رام ملا ب وة التنمية بدمل التخويط لملةة األمهات واألطفال  ضريا ،

 من البلد، ومن البلدان األخرى املماولةط
  مبا يف رلأل التفاوت يف مدى توا،ر ا دمات 4162التخويط ملا بند رام  ، رندالتةديات الرئيسية الشاملةمراراة ،

وإم انية احلملول رليها، وجودة ا دمات الملةية املقدمة لألمهات واألطفال؛ والنقي يف أرداد املوارد البشرية 
 ن ق َذة للةياة؛ 

رراية جودة ال وتديوتويينها ومهاراهتا؛ وردم كفاية املوارد املالية اا يتد  إ  نقي األدوية والسلع امل
 ما يف البلدان اليت تواجه  ارت طواروطهيَّ  رهتقرار السياهمل وانندام األمن، وم ا،ةة الندوى؛ وردم ار

 منحمة الملةة الناملية
 مع الرتكيأ بوجه خاص رل  البلدان التسنة وتوهيع نوايه احلفال رل  الدرو املقدم لملةة األمهات واألطفال ،

وو،يات األمهات واألطفال، والبلدان املتبقية اليت تتولب إ راي  املرا ة  من رات األولوية اليت تنومل بنبمل وقي
 ال ثري من التقدم لتةقيق األهدافط وهذا الدرو يشم :
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 التهوية الشاملة؛  بلوغ تنأيأ الرراية الملةية األولية لألمهات واألطفال لضمان  -
 تنأيأ بنامل القدرات الوطنية لتةسني جودة الرراية الملةية؛   -
 توويق وتبادل التدخًت الناجةة وأ،ض  املمارهات يف اإليليو؛  -
تنأيأ آليات التناون والتنسيق، داخليًا وخارجيًا مع الندوق األمو املتةدة للس ان، واليونيسيف، وغريها من  -

 األطراف املننيةط

 الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي ومكافحته
ييادة ورمل الدول األرضامل بالفرص اجلديدة املتا ة إلركامل اجلهود الوطنية الرامية إ  كان هدف ارجتماع هو 

 طوم ا،ةتهما Cو Bالوياية من التهاب ال بد الفريوهمل 

 االستنتاجات

ية إ   شد التأام أيوى بالوياية من التهاب ال بد ر بت الدول األرضامل جهود منحمة الملةة الناملية الرام
إجنايات يف النديد من الدول األرضامل من  يث التهوية بلقاح التهاب ال بد  تالفريوهمل وم ا،ةتهط ويد  قق

 وبرامج م ا،ةة الندوىط ومن Cو B، والتشخيي املب ر رن طريق برامج التةر  رن التهاب ال بد Bالفريوهمل 
املتويع أن يتةقق أرل  مستوى للتقوري رل  ربمل املرا من خًل مأيج من الوياية )وتشم  هًمة احلقن ونق  الدم( 
والنً  من التهاب ال بد الوبائملط وبنامل رل  رلأل، ،إن إرداد خوط النم  الوطنية الشاملة للوياية من التهاب ال بد 

يةط وهتتيح نحو النً  اجلديدة األكثر ههولة الفرالة إلدما  مناجلة مبملر( ينترب أولو  الفريوهمل وم ا،ةته )ايتداملً 
  ارت التهاب ال بد يف الرراية الملةية األوليةط 

احمللية  ا ملائي الوبائيةوتشم  التةديات اليت تواجهها الدول األرضامل ار،تقار إ  املنلومات ارهرتاتي ية بشقن 
ط ويد واجلمع بينهماود لقامل الت لفة املتوينني ملختلف تدخًت الوياية والرراية رلتهاب ال بد الفريوهمل؛ واألور واملرد

والتةقق املسبق من الً ية ، ةوارهرتاتي ي ةاملنياري اتنحمة بشقن التوجيهدرو املطلبت الدول األرضامل من 
ق مبفاو ات األهنار مع دوائر ، والدرو وبنامل القدرات يف ما يتنلالن ح و الملةيةلفةوص املختربية واألدوية، وتنأيأ ا

 الملنارة الدوائيةط
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 (7) الملحق
 األساسية والمؤشرات الصحية، المعلومات نظم إطار

 0–ق/61 إ ل/م ش للقرار ملحق



املحددات واملخاطر الصحية

امُلحددات الدميغرافية واالجتامعية 
االقتصادية
حجم السكان

النمو السكاين

معدل الخصوبة الكيل

معدل الخصوبة لدى املراهقات )15-19 سنة(

صايف نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية

نسبة السكان دون خط الفقر العاملي

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني البالغني )15-24 سنة(

ن ملياه الرشب الوصول إىل مصدر ُمحسَّ

نة الوصول إىل مرافق اإلصحاح امُلحسَّ

عوامل الخطر
انخفاض الوزن عند الوالدة

االقتصار عىل الرضاعة الطبيعية ملدة 6 أشهر

األطفال دون سن الخامسة املصابون بالتقزُّم

األطفال دون سن الخامسة املصابون بالهزال

األطفال دون سن الخامسة املصابون بفرط الوزن

األطفال دون سن الخامسة املصابون بالسمنة

فرط الوزن )13-18 سنة(

السمنة )13-18 سنة(

فرط الوزن )18 سنة فأكرث(

السمنة )18 سنة فأكرث(

تعاطي التبغ )13-15 سنة(

تعاطي التبغ )15 سنة فأكرث(

عدم كفاية النشاط البدين )13-18 سنة(

عدم كفاية النشاط البدين )18 سنة فأكرث(

ارتفاع سكر الدم )18 سنة فأكرث(

ارتفاع ضغط الدم )18 سنة فأكرث(

األنيميا بني النساء يف سن اإلنجاب

الوضع الصحي

متوسط العمر املأمول والوفيات
متوسط العمر املأمول عند امليالد

وفيات األطفال حديثي الوالدة

ع وفيات الرُضَّ

وفيات األطفال دون سن الخامسة

معدل وفيات األمهات

د  معدل الوفيات حسب السبب الرئييس للوفاة )ُموحَّ

حسب السن(

الوفيات بني 30 و 70 سنة بسبب األمراض القلبية 

الوعائية والرسطان والسكري أو األمراض التنفسية 

املزمنة

معدل الوفيات بسبب اإلصابات الناجمة عن حوادث 

املرور

املراضة
معدل حدوث الرسطان حسب نوع الرسطان

اإلبالغ عن حاالت اإلصابة بالسل 

العدد التقديري لحاالت العدوى الجديدة بفريوس اإليدز
عدد حاالت اإلصابة بفريوس اإليدز التي ُأبِلغ عنها حديثاً

دة باملالريا معدل حدوث حاالت اإلصابة امُلؤكَّ

معدل حدوث حاالت اإلصابة بالحصبة

استجابة النظم الصحية

التمويل الصحي
اإلنفاق الحكومي العام عىل الصحة كنسبة مئوية )%( 

من اإلنفاق الحكومي العام

نصيب الفرد من إجاميل اإلنفاق عىل الصحة

اإلنفاق املبارش من جيوب األفراد كنسبة مئوية )%( من 

إجاميل اإلنفاق عىل الصحة

السكان الذين تكبدوا نفقات كارثية عىل الصحة

السكان الذين يقعون يف براثن الفقر بسبب اإلنفاق 

املبارش من جيوبهم عىل الصحة

القوى العاملة الصحية
كثافة العاملني الصحيني؛ أ( األطباء، ب( املمرضون/

املمرضات، ج( القابالت، د( الصيادلة، د( أطباء األسنان

كثافة الخريجني الُجدد من املؤسسات التعليمية 

امُلعَتمَدة للمهن الصحية

نظام املعلومات الصحية
التغطية بتسجيل املواليد

التغطية بتسجيل الوفيات

األدوية واألجهزة الطبية
إتاحة األدوية األساسية امُلخَتارة يف املرافق الصحية

الكثافة يف كل مليون نسمة لستة أجهزة طبية ُمخَتارة يف 

املرافق الصحية العامة والخاصة

تقديم الخدمات
كثافة مرافق الرعاية الصحية األولية

كثافة األِسَّة يف العيادات الداخلية )املستشفيات(

معدل العدوى بسبب الجروح الجراحية

العدد السنوي لزيارات العيادات الخارجية، لكل فرد 

التغطية بالخدمات
تلبية الحاجة إىل وسائل منع الحمل

التغطية برعاية الحوامل )1+، 4+(

خدمات التوليد عىل يد أشخاص مهرة

التغطية بالجرعة الثالثة من اللقاح املضاد للدفترييا 

والسعال الدييك والتيتانوس )الكزاز(/اللقاح الخاميس 

بني األطفال ممن مل ُيكِملوا عامهم األول

التغطية بالتمنيع ضد الحصبة )الجرعة األوىل(

النسبة املئوية للحاالت امُلشَتبه يف إصابتها باملالريا التي 

خضعت الختبار تشخييص

النسبة املئوية لألفراد الذين ناموا تحت ناموسيات 

ُمعالَجة باملبيدات الحرشية الليلة املاضية

النسبة املئوية للفئات السكانية الرئيسية امُلعرَّضة ملخاطر 

أعىل )متعاطو املخدرات عن طريق الحقن، والعامالت 

بالجنس، والرجال الذين ميارسون الجنس مع الرجال( 

الذين أُجِرى لهم اختبار للكشف عن فريوس اإليدز 

يف الشهور االثني عرش املاضية، وعلموا بنتائج هذا 

االختبار

البالغون واألطفال الذين يحصلون حالياً عىل العالج 

مبضادات الفريوسات القهقرية من بني جميع البالغني 

واألطفال املتعايشني مع فريوس اإليدز

دتها  معدل النجاح يف معالجة حاالت السل التي أكَّ

الفحوص البكرتيولوجية

األطفال دون سن الخامسة، املصابون باإلسهال، الذين 

يحصلون عىل العالج لتعويض السوائل عن طريق الفم

التغطية بخدمات االضطرابات النفسية الشديدة

إطار نظم املعلومات الصحية، واملؤرشات األساسية
ملحق للقرار ش م/ل إ61/ ق–1
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 (8) الملحق
 بشأن در عن األمم المتحدةعمل لتنفيذ اإلعالن السياسي الصا إطار

 قييم التقدم الذي ستحرزه البلداناألمراض غير السارية، بما في ذلك مؤشرات لت
 4108بحلول 

  2-/ق21وش م/ل إ  4-/ق19 ، استناداً إلى القرار ش م/ل إ4102أكتوبر /تشرين األولتحديث 
 4-/ق20 إ م/ل مرفق بالقرار ش

 



مؤرشات عمليةالتدخالت االسرتاتيجيةااللتزامات

يُنتظر من البلدان ما ييل:يف مجال الحوكمة

إدماج األمراض غري السارية يف السياسات وخطط التنمية الوطنية •
بحلول عام 2015، وضع اسرتاتيجية/خطة متعددة القطاعات، ووضع جمموعة من الغايات واملؤرشات الوطنية  •

املنشودة لعام 2025 استنادًا إىل الوضع الوطني وتوجيهات منظمة الصحة العاملية
صات امليزانية للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها بوسائل منها آليات مبتكرة للتمويل، مثل  • زيادة خمصَّ

فرض الرضائب عىل التبغ والكحول، وغري ذلك من املنتجات غري الصحية
إجراء تقييم دوري للقدرات الوطنية يف جمال الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها باالستفادة من  •

أدوات املنظمة

البــلد: 

لديه خطة عمل/اسرتاتيجية تشغيلية وطنية متعددة القطاعات تشمل األمراض غري السارية الرئيسية وعوامل  •
اخلطر املشرتكة املرتبطة هبا 

َوَضع غايات ومؤرشات وطنية حمددة زمنيًا استنادًا إىل توجيهات منظمة الصحة العاملية •
لديه جلنة أو وكالة أو آلية وطنية رفيعة املستوى ومتعددة القطاعات ملراقبة مشاركة القطاعات األخرى بخالف  •

قطاع الصحة واتساق سياساهتا ومساءلتها
قام بزيادة يف خمصصات امليزانية ُتقاس بتتبع واإلبالغ عن النفقات الصحية عىل الوقاية من األمراض غري السارية  •

الرئيسية ومكافحتها، بحسب املصدر ونصيب كل فرد
مؤرشات عمليةالتدخالت االسرتاتيجيةااللتزامات

يف مجال الوقاية من 
عوامل الخطر والحد 

منها

يُنتظر من البلدان ما ييل:

ترسيع وترية تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  )االتفاقية اإلطارية(، والتصديق  •
عىل بروتوكول القضاء عىل االجتار غري املرشوع بمنتجات التبغ

ضامن التغذية الصحية يف مراحل العمر املبكرة ومرحلة الطفولة، بام يف ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية، وتنظيم  •
تسويق املأكوالت واملرشوبات غري الكحولية لألطفال

خفض متوسط استهالك السكان للملح وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العاملية •
القضاء تقريبًا عىل استهالك الدهون املتحّولة واحلد من استهالك األمحاض الدهنية املشبعة •
تعزيز النشاط البدين من خالل هنج يمتد طيلة العمر •
تنفيذ أفضل الصفقات للحد من التعاطي الضار للكحول •

يقوم البلد بتنفيذ اآليت: 

ثالثة تدابري عىل األقل من التدابري الستة للحد من الطلب )MPOWER( املنصوص عليها يف االتفاقية اإلطارية •
املدونة الدولية ملنظمة الصحة العاملية لقواعد تسويق بدائل لبن األم •
توصيات منظمة الصحة العاملية اخلاصة بتسويق املأكوالت واملرشوبات غري الكحولية لألطفال. •
التدابري الرامية إىل احلد من حمتوى امللح يف واحد عىل األقل من األصناف الغذائية األكثر استهالكًا. •
التدابري التنظيمية للقضاء عىل الدهون املتحّولة الـُمنَتجة صناعيًا يف إمدادات األغذية واستخدام األمحاض الدهنية  •

العديدة غري املشبعة بدالً من األمحاض الدهنية املشبعة يف املنتجات الغذائية.
محالت إذكاء الوعي العام بالنظم الغذائية والنشاط البدين عرب وسائل اإلعالم •

مؤرشات عمليةالتدخالت االسرتاتيجيةااللتزامات

يف مجال الرتصد 
والرصد والتقييم

يُنتظر من البلدان ما ييل:

تنفيذ/تقوية إطار الرتصد اخلاص بمنظمة الصحة العاملية لرصد معدالت الوفيات واملراضة، وعوامل اخلطر  •
وحمدداهتا، وقدرات النظام الصحي واستجابته

دمج العنارص الثالثة إلطار الرتصد ضمن نظام املعلومات الصحية الوطني •
د والرصد والتقييم • تعزيز املوارد البرشية والقدرات املؤسسية اخلاصة بالرتصُّ

البــلد: 

لديه نظام عامل إلعداد البيانات املوثوقة حول الوفيات التي تعزى ألسباب حمددة بصفة دورية •
لديه سجل ميداين بحاالت الرسطان بني السكان •
جيري مسحًا تدرجييًا أو مسحًا شاماًل للفحوصات الطبية كل مخس سنوات •
لديه إطار لرصد التغطية الناجعة بمعاجلة ارتفاع ضغط الدم والسكري. •

مؤرشات عمليةالتدخالت االسرتاتيجيةااللتزامات

يف مجال الرعاية 
الصحية

يُنتظر من البلدان ما ييل:

تنفيذ أفضل الصفقات يف جمال الرعاية الصحية  •
حتسني إتاحة الكشف املبكر والتدبري العالجي لألمراض غري السارية الرئيسية وعوامل اخلطر املرتبطة هبا ضمن  •

حزمة الرعاية الصحية األولية األساسية
حتسني إمكانية الوصول لألدوية والتكنولوجيات األساسية املأمونة وميسورة التكلفة وعالية اجلودة اخلاصة  •

باألمراض غري السارية الرئيسية
حتسني إمكانية احلصول عىل خدمات الرعاية امللطفة األساسية •

البــلد: 

يقّدم العالج باألدوية، بام يف ذلك ضبط سكر الدم، وتقديم املشورة لألشخاص املعرضني ملخاطر كربى بغرض  •
الوقاية من األمراض القلبية الوعائية.

اعتمدت حكومته دالئل إرشادية/بروتوكوالت مسندة بالبينات للكشف املبكر والتدبري العالجي لألمراض غري  •
السارية الرئيسية من خالل هنج للرعاية الصحية األولية.

يوّفر األدوية والتكنولوجيات األساسية لألمراض غري السارية الرئيسية وعوامل اخلطر املرتبطة هبا يف املرافق  •
العامة للرعاية الصحية األولية.

إطار عمل لتنفيذ اإلعالن السيايس الصادر عن األمم املتحدة بشأن األمراض غري السارية، مبا يف ذلك مؤرشات لتقييم التقدم الذي 
ستحرزه البلدان بحلول 2018

حتديث ترشين األول/أكتوبر 2014، استنادًا إىل القرار ش م/ل إ 59/ق 2 وش م/ل إ 60/ق 4. ملحق للقرار ش م/ل إ 61/ق 3

مالحظة: األدوات التي أعدتها منظمة الصحة العاملية متوافرة لدعم تنفيذ التدخالت االسرتاتيجية
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