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 نبثقة عن  الـم  جنة الفرعية المعنيَّة بالبرامج تقرير االجتماع األول لل  
 اللجنة اإلقليمية

 مقدمة
 عقدت اللجنة الفرعية املعنيَّة بالربامج املنبثقة عن الّلجنة اإلقليمية لشرق املتوسط اجتماعها األول يف  .1

وقد  املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط يف القاهرة، مصر.مبقر ، 2017نيسان/أبريل  5-6
ن و الدورة الثالثة والستالذي اعتمدته  6-/ق63 إ م/ل شالقرار مبوجب اللجنة الفرعية املعنيَّة بالربامج أُنِشئت 

 .(2016)ية لشرق املتوسط جنة اإلقليمللّ 
حتهم الدول األعضاء للعمل كأعضاء يف اللجنة الفرعية املعنيَّة بالربامج ملدة سنتني، حضر االجتماع خرباء رشّ و  .2

على  2و 1يف امللحقني فيه وقائمة املشاركني االجتماع د جدول أعمال رِ وموظفون من منظمة الصحة العاملية. وي  
 التوايل. 

 ملدة سنة واحدة. هبا لربامج أعضاء املكتب التالية أمساؤهم للعمل ة بااملعنيَّ انتخبت اللجنة الفرعية و  .3

 الدكتورة سعاد عبد اجمليد )مصر(   :اللجنة رئيس

 الدكتورة مرمي إبراهيم اهلاجري )البحرين(   :نائب الرئيس

 الدكتور حممد جابر )العراق(   :اللجنة مقرر

 2021 - 2017ل منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط خالل الفترة اعمأ

يف اإلقليم  العامليةالصحة  ةل منظماعمرطة الطريق اليت وضعها املدير اإلقليمي ألاُعرضت اخلطوط العريضة خل .4
ماً يف دُ قُ  ضيّ مُ ـل البُ وسُ اليت حددهتا خارطة الطريق خالل السنوات اخلمس القادمة. وناقش املشاركون األولويات 

خالل األشهر الستة القادمة، مشددين علي أمهية ضمان مراعاة األولويات اللمسات النهائية عليها وضع 
 الوطنية. 

 جنة اإلقليمية لشرق المتوسطالمخطط األولي للدورة الرابعة والستين لل  

لع جنة اإلقليمية. واطّ لربامج موجز جلدول أعمال الدورة الرابعة والستني للّ ة بااملعنيَّ اللجنة الفرعية  ىُعرض عل .5
حات موجزة لكل عن مقرت   باملواضيع املقرتحة ملختلف بنود جدول األعمال، فضالً  قائمة ىاملشاركون عل

لة مع األمانة ب ذلك مناقشة مفصَّ حات. وأعق  موضوع. واستمع أعضاء اللجنة الفرعية إىل عروض موجزة للمقرت  
  ني. أعضاء املكتب املعني  من  ات كانت قد طُِلب تتوضيحتقدمي و 
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رير السنوي للمدير اإلقليمي هي: )أ( التقارير املرحلية يف إطار التقو  عامة؛جماالت  ةحات حتت أربعج املقرت  ندِر وت   .6
هذه اإلقليمية، مبوجب قرار سابق اعتمدته، تقدمي  اللجنة على إذ يتعنيَّ أي مناقشه بشأهنا،  إجراء)ال يلزم 

اللجنة اإلقليمية؛ السابقة على التقنية جتماعات جنة اإلقليمية؛ )ج( االالورقات التقنية للّ  (؛ )ب(تقاريرال
 النقاش واألحداث اجلانبية.  ةحلق )د(

كل جمال من حتت  املواضيع اليت تندرج  ىاللجنة الفرعية املعنيَّة بالربامج علأعضاء وبعد دراسة متأنية، اتفق  .7
 . 3املواضيع املتفق عليها يف امللحق  وترد. امةاجملاالت الع

 ق د ما   س ب ل الم ضي  

وأعضاء املكتب  اللجنة غ اختصاصات رئيسو أعضاء اللجنة الفرعية املعنيَّة بالربامج من األمانة أن تص طلب .8
 جنة الفرعية. والنظر فيها خالل االجتماع املقبل للّ  الستعراضها ،اآلخرين

من  من كل   اثنني نيوبلد 1وفيما يتعلق مبسألة العضوية، اقرُتِح  دعوة مخسة بلدان )بلد واحد من اجملموعة  .9
 3و 2اجملموعتني 

س ُيدع ى هؤالء و . 2020-2019أعضاء يف اللجنة الفرعية املعنيَّة بالربامج للفرتة  لرتشيح( 1
مراقبني، باإلضافة إىل  ةبصف 2018بريل أيف نيسان/الذي سُيعق د األعضاء املقبلون إىل حضور االجتماع 

 ضمان االستمرارية والتناوب السلس للعضوية يف السنة التالية. سيساعد ذلك علي و األعضاء الثمانية احلاليني. 

 /تشرين األول 8يف  ،اللجنة الفرعية املعنيَّة بالربامج على عقد اجتماعها الثاين يف إسالم آباد، باكستان تووافق   .10
اجتماعات  الالزمة لعقدات رتتيباختاذ الجنة اإلقليمية. وميكن ل انعقاد الدورة الرابعة والستني للّ ي، قب2017أكتوبر 

 إذا لزم األمر.  ،إضافية يف الوقت املناسب

   جتماعاختتام اال

القيمة إسهاماهتم أعضاء اللجنة الفرعية املعنيَّة بالربامج على اهتمامهم و الشكر إىل  اللجنة رئيسوجَّه أن  وبعد .11
  االجتماع. اختتامالرئيس أعلن ، جنةللّ  دعممه من ما قدَّ املكتب اإلقليمي على إىل و 

                                                      
إلمارات العربية مان، وقطر، واململكة العربية السعودية، واالبحرين، والعراق، والكويت، وعُ  :2اجملموعة  .ليبيا، واملغرب، وتونسمصر، و  :1اجملموعة   1

اإلسالمية، واألردن، ولبنان، وباكستان، والصومال، والسودان، واجلمهورية العربية أفغانستان، وجيبويت، ومجهورية إيران  :3اجملموعة  .املتحدة، واليمن
 السورية.
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 جدول األعمال .1الملحق 

 اجللسة االفتتاحية .1

 اعتماد الربنامج املؤقت .2

 حملة عامة عن اللجنة الفرعية املعنيَّة بالربامج املنبثقة عن اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط .3

 2017نبثقة عن اللجنة اإلقليمية لعام الـمُ اللجنة الفرعية املعنيَّة بالربامج هيئة مكتب انتخاب  .4

 2021-2017ل منظمة الصحة العاملية يف إقليم شرق املتوسط للفرتة اعمأ .5

السابقة اخلاصة باالجتماعات قرتحات املجنة اإلقليمية، مبا يف ذلك للدورة الرابعة والستني للّ املخطط األويل  .6
 ةواألحداث اجلانبي ،والورقات التقنية ،جنة اإلقليميةللّ 

ن اللجنة اإلقليمية لشرق عمل اللجنة الفرعية املعنيَّة بالربامج املنبثقة عبشأن وتوصيات ُقُدمًا  ُسُبل الـُمضيّ  .7
 املتوسط

 اجللسة اخلتامية .8
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 قائمة المشاركين .2الملحق 

 أعضاء اللجنة الفرعية املعنيَّة بالربامج واملراقبون

2جمروحالدكتور وحيد      أفغانستان
 

 الدكتورة مرمي إبراهيم اهلاجري    البحرين 

 الدكتورة سعاد عبد اجمليد    مصر 

 الدكتور حممد جابر    العراق 

 الدكتور حمسن أسدي الري    مجهورية إيران اإلسالمية

 1الدكتورة ماجدة القطان    الكويت 

 بدر الدين النجار الدكتور       ليبيا 

3الدكتور أسعد حفيظ    باكستان 
 

 أمانة املنظمة 

 املدير اإلقليمي  الدكتور حممود فكري 

 مدير إدارة الربامج  جواد حمجور  الدكتور

 املركز اإلقليمي لصحة البيئةمدير   الدكتور باسل اليوسفي 

 وتعزيزهامديرة ِحْفظ الصحة   مها العوضي  الدكتورة

 الوقاية من األمراض السارية ومكافحتها ةمدير    الدكتورة رنا احلجة 

 تطوير النظم الصحيةمدير   اهلل مريزا ظفار الدكتور 

 األمراض غري السارية والصحة النفسية باإلنابة، ديرامل  ش تموس مهريز الدكتور أ

 مدير الشؤون اإلدارية واملالية القائمة بأعمال آن فان هول كولبريت السيدة 

 برنامج استئصال شلل األطفال واالستعداد حلاالت الطوارئفريق، مدير   سعيد عابد  ةنعمالدكتور 

 تقنية، مكتب املدير اإلقليمي ةمسؤول   الدكتورة عال شديد 

 مساعدة إدارية أوىل، مكتب املدير اإلقليمي    هالة الشاذيل السيدة 

 مساعدة إدارية، مكتب املدير اإلقليمي     ةعفانالسيدة مساح 

  مساعدة فريق، مكتب املدير اإلقليمي    رنا النجار السيدة 

  

                                                      
2
 (.يستطع احلضور )مل 
 .جنة اإلقليميةللدولة العضو اليت تستضيف الدورة الرابعة والستني للّ  ، وممثالً اً بصفته مراقب 3
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 جنة اإلقليميةقائمة بالموضوعات المتفق عليها للدورة الرابعة والستين لل   .3الملحق 

 التقرير السنوي للمدير اإلقليمي التقارير المرحلية في إطار

 مالحظات العنوان المسؤولةالوحدة 

برنامج استئصال 
 شلل األطفال 

  تقرير نظامي  استئصال مرض شلل األطفال يف إقليم شرق املتوسط 

املركز اإلقليمي لصحة 
 البيئة

 - 2019 2014لصحة والبيئة لاالسرتاتيجية اإلقليمية 

 2019عام  تقرير كل عامني حىت :5-/ق60ش م/ل إ 

يف ض تقرير مرحلي رِ عُ 
الثانية  اللجنة اإلقليمية

 والستني

املركز اإلقليمي لصحة 
 البيئة

خطة العمل لتنفيذ خارطة الطريق العاملية بشأن التصد ي لآلثار الصحية النامجة عن 
 على الصعيد اإلقليمي تلوث اهلواء داخل املباين وخارجها

 الرابعة والستني جنة اإلقليميةللّ خطة العمل : تقدمي 1/ ق 63ش م/ل إ 

 

مكافحة األمراض 
 السارية

بشأن تنفيذ خطة عمل إقليم شرق املتوسط اخلاصة باللقاحات، وخطة العمل اإلقليمية 
 ( 2020 - 2016املالريا )

 تقارير دورية تقدمي :9/ق 55ش م/ل إ 

 2017باإلبالغ عن التقدم احملرز كل عامني بدءاً من عام  : أوصت1/ق 62ش م/ل إ 

م  حتديث يف ُقد 
 نْي  اإلقليميتـ  نْي للجنتـ  ا

 ،الثامنة واخلمسني
يف )والثانية والستني 

التقرير السنوي  إطار
 للمدير اإلقليمي(   

املعلومات والبي نات 
 والبحوث

االسرتاتيجية اإلقليمية لتحسني نُظُم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية 
2014 - 2019 

 2019: تقرير كل عامني حىت عام 7/ق 60ش م/ل إ 

جنة م لل  التحديث املقدَّ 
ثانية ال اإلقليمية
 والستني

السارية غري األمراض 
 والصحة النفسية

 ومكافحتها  الوقاية من األمراض غري السارية 

 : تقرير سنوي2/ق 59ش م/ل إ 

 الثانية والثالثة والرابعة والستني جان اإلقليمية: تقرير للّ 3/ق 61ش م/ل إ 

م  حتديث إىل ُقد 
 نْي  اإلقليميتـ  نْي اللجنتـ  

 الثانية والثالثة والستني

السارية غري األمراض 
 والصحة النفسية

 للعملإطاٍر توسيع نطاق العمل يف جمال الصحة النفسية: وضع 

 2017: تقرير إىل اللجنة اإلقليمية كل عامني، بدءاً من 5/ق 62ش م/ل إ 

 

برنامج املنظمة 
 للطوارئ الصحية

 (2005ز من جانب الدول األطراف يف تنفيذ اللوائح الصحية الدولية )حر  مُ ـم الالتقد  

 تقرير سنوي إىل اللجنة اإلقليمية: 4/ق 59ش م /ل إ 

حالة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية تقريراً سنوياً حول م جلنة التقييم اإلقليمية تقد  
 ( من خالل املدير اإلقليمي2005)

 : تقرير سنوي إىل اللجنة اإلقليمية3/ق 62ش م/ل إ 

 

 التقرير السنوي للمدير اإلقليميعرض عقب خاصة جلسة 

املنظمة برنامج 
 للطوارئ الصحية

حاالت الطوارئ اإلنسانية يف اإلقليم، مبا يف ذلك صحة النازحني: أنشطة برنامج 
 منظمة الصحة العاملية للطوارئ الصحية

 

برنامج استئصال 
 شلل األطفال

 باكستانو  أفغانستان حتديث حول برنامج استئصال شلل األطفال يف
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 الورقات التقنية 

اإلقليمي لصحة املركز 
 البيئة

   املنا  والصحةتغري  

السارية غري األمراض 
 والصحة النفسية

  إطار العمل اإلقليمي للوقاية من السرطان ومعاجلته ومكافحته

الصحة حفظ 
 وتعزيزها

تفعيل املكو ن اخلاص بصحة املراهقني يف االسرتاتيجية العاملية لصحة املرأة والطفل 
 2030-2016واملراهق 

 

مكافحة األمراض 
 السارية

  يف إقليم شرق املتوسط مقاومة مضادات امليكروبات

 جنة اإلقليميةالتقنية السابقة لل  جتماعات اال

  لنهوض بالتغطية الصحية الشاملةلالقطاع اخلاص مع شاركة امل م الصحيةظُ تطوير النُ 

املعلومات والبي نات 
 والبحوث 

لبحوث وأخالقيات البحوث لتحسني عملية اختاذ يف جمال االقدرات الوطنية  تطوير
 القرار من أجل الصحة

 

 

  النتائج واآلثار حىت تارخيه -الربنامج املعين باإلدارة الرشيدة لألدوية  م الصحيةظُ تطوير النُ 

 األمراض غري السارية
/ والصحة النفسية
برنامج املنظمة 

 للطوارئ الصحية

: يف حاالت الطوارئ األمراض غري الساريةملعاجلة صحية الدوات األإعداد جمموعة 
 األساس املنطقي والنهج

 

السارية غري األمراض 
 والصحة النفسية

  خطة العمل اإلقليمية ملكافحة التبغ

مكافحة األمراض 
 السارية

  الرتص د املتكامل لألمراض السارية

 النقاش واألحداث الجانبية حلقة

مشرتكة بني 
اإلدارات، بتنسيق من 

م ظُ تطوير النُ  إدارة
 الصحية

 حلقة نقاش أهداف التنمية املستدامة يف إقليم شرق املتوسط

برنامج استئصال 
 شلل األطفال

معلومات حُم دَّثة حول ختطيط االنتقال يف جمال شلل األطفال واالسرتاتيجية 
 ملا بعد اإلشهاد على استئصال شلل األطفال 

 

الصحة فظ ح
 وتعزيزها

  2016تنفيذ توصيات املؤمتر العاملي التاسع لتعزيز الصحة، شنغهاي 

مكافحة األمراض 
 السارية

  اجتماع جانيب للصندوق العاملي

مكافحة األمراض 
 السارية

  قاحات والتمنيعاجتماع جانيب للتحالف العاملي للّ 

 


