
 
 
 

 اللجنة اإلقليمية
 لشـرق المتوسط

 64/1 إش م/ل 

  الستونو  الرابعةالدورة 
  2017 تشرين األول/أكتوبر 12 - 9 ،باكستان، إسالم أباد

 للدورة الرابعة والستين  جدول األعمال المؤقت المشروح
 طلشرق المتوس جنة اإلقليميةلل  

من جدول األعمال،  2، بما في ذلك التقارير المرحلي ة )البند 2016لعام التقرير السنوي للمدير اإلقليمي  .1
 (64/2 إالوثيقة ش م/ل 

األعمال اليت اضطلع هبا أهم ز على ويرك  . 2017طلع عام مو  2016للمدير اإلقليمي عام  ييغطي التقرير السنو 
 :2012هتا اللجنة اإلقليمية املنعقدة عام املكتب اإلقليمي يف ما يتصل باألولويات االسرتاتيجية اليت أقر  

تقارير مرحلية، يف شكل وثائق إعالمية، تعِرض توضيحات عن  جدول األعمالبنود ن هذا البند من ضم  يتوسوف 
 املواضيع التالية:

 (1/وثيقة إعالمية 64 استئصال شلل األطفال )ش م/ل إ 
  (2/وثيقة إعالمية 64 )ش م/ل إ 2019-2014االسرتاتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة 
  خطة العمل اإلقليمية لتنفيذ خارطة الطريق لتعزيز االستجابة العاملية لآلثار الصحية الضارة النامجة عن تلوث اهلواء

 (3/وثيقة إعالمية 64 )ش م/ل إ
 (4/وثيقة إعالمية 64 )ش م/ل إ 2020-2016قاحات ق املتوسط اخلاصة بالل  ر تنفيذ خطة عمل إقليم ش 
 ش م/ل  2019-2014ة واإلحصاءات احليوية ياالسرتاتيجية اإلقليمية لتحسني نُظُم تسجيل األحوال املدن(

 (5/وثيقة إعالمية 64 إ
 (6/وثيقة إعالمية 64 الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها )ش م/ل إ 
 (7/وثيقة إعالمية 64 توسيع نطاق العمل يف جمال رعاية الصحة النفسية )ش م/ل إ 
 (8/وثيقة إعالمية 64 ( )ش م/ل إ2005ة الدولية )يتنفيذ اللوائح الصح 
 (9/وثيقة إعالمية 64 ( )ش م/ل إ2005ة الدولية )يتقرير جلنة التقييم اإلقليمية عن حالة تنفيذ اللوائح الصح 
 (10إعالمية /وثيقة 64 )ش م/ل إ 2020-2016ة ملكافحة املالريا يتنفيذ خطة العمل اإلقليم 

 (64/3إ)أ( من جدول األعمال، وثيقة ش م/ل  3للوقاية من السرطان ومكافحته )بند  يإطار العمل اإلقليم .2

إىل أن إقليم شرق  2030جة لعام مذن  الـمُ تقديرات الللوفاة يف العامل. وتشري  ةرئيسياألسباب الالسرطان هو ثاين 
ُُ حاالت السرطان يف املعة لعبء السرطان من بني أقاليم د أعلى زيادة متوق  املتوسط سيشه   نظمة الستة. وغالبا  ما ُتشَّ 

تنَّفض معدالت النجاة. وجيس ُد هذا األمر من َث  ، ، و تقل فيها فاعلية العالجحل متأخرة من اإلصابة، ااإلقليم يف مر 
تعزيز اسرتاتيجيات الوقاية من السرطان ومكافحته. وقد ُوضع  إطار العمل اإلقليمي الـُمقرتح للوقاية إىل ة احلاجة الـُملح  
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نين كاملنين وعْبن تشاوٍر وثيٍق مع الدول األعضاء. ويغطي اإلطار ستة جماالت من السرطان ومكافحته على مدى عام  
عالج؛ والرعاية الـُملط فة؛ والرتصُّد والبحث. ويف كل جمال من تلك ر؛ والرئيسية، هي: احلوكمة؛ والوقاية؛ والكشف الـُمبك  

بعدد من مؤشرات الرصد الـُمقرتحة. وإمجاال ،  قرتنة  ُـ ى هبا، ماجملاالت، هناك عدد من التدخالت االسرتاتيجية الـُموص  
د  إطار العمل ليكون أداة تستَّدمها مؤشرا  للرصد. وأُعِ  18تدخال  اسرتاتيجيا  و 26ن مـُسو دة إطار العمل اإلقليمي تتضم  

الدول األعضاء لرتتيب أولويات التدخالت االسرتاتيجية اخلاصة بالوقاية من السرطان ومكافحته، استنادا  إىل أفضل 
 نات املتاحة.البي  

 (64/4 )ب( من جدول األعمال، وثيقة ش م/ل إ 3تغيُّر المناخ والصحة: إطار عمل )بند  .3

تغريُّ لتغريُّ املناخ أحد أكْب هتديدات الصحة العاملية يف القرن احلادي والعشرين. وتشمل اآلثار الصحية املباشرة ميثل 
؛ فضال  األمراض نواقلاألمراض احملمولة بواسطة و  ،اهلواءباملنقولة و  ،املياهباملنقولة و  ،طر املنقولة عْبن الغذاءاَّامل زيادةاملناخ 

واملراضة بسبب  فاةالتغذية؛ والتغريُّ يف انتشار فاشيات األمراض؛ والزيادة الـُمفرطة يف معدالت الو  نقُ زيادة خماطر عن
. القاسية الطقسالنامجة عن ظواهر  لتنفسيةاحلراري وضربات الشمس؛ وتفاُقم االعتالالت القلبية الوعائية وا هناكاإل
إطار العمل الـُمقرتح  سوف يُعر ضُ . و العامليةلصحة ل فرصةأكْب التصد ي لتغريُّ املناخ يف قطاع الصحة العامة اعتبار  كنومي

على اللجنة اإلقليمية يف دورهتا الرابعة والستني للن ظر فيه. ويهدُف إطار العمل إىل تعزيز قدرة النُُّظم الصحية على 
( وضُع سياسات 1اخية. ويتضمن إطار العمل أربعة مكونات رئيسية: نـمُ محاية الصحة من املَّاطر ال بقصندِ الصمود 

تعزيز قدرة النُّظم الصحية على الصمود من أجل و ( 2من أجل محاية الصحة من تغريُّ املناخ؛  ةلقيادلاحلونكمة ومسؤوليات 
احملد دات البيئية  ضبط ة يفطاع الصحأدوار ق عزيزتو ( 3هلا؛  ةواالستجاب لصحية النامجة عن تغريُّ املناخترصُّد اآلثار ا
لإلجراءات د الدعم تعددة القطاعات وحشن املالتدخالت  حفز( 4لصحة، ورصندها، واإلشراف عليها؛ ولواالجتماعية 

 الصحة واملناخ.ب املتعلقة

-2016تفعيل الـُمكوِّن الخاص بصحة المراهقين في االستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل والمراهق  .4
 (64/5 األعمال، وثيقة ش م/ل إ )ج( من جدول 3)بند  2030

اهتماما  خاصا  يف سياسات  ينبغي أن توىل، ولذا سرعة  وتكوينا  اإلنسان  منومراحل  أكثرمن واحدة املراهقة هي 
معدل وفيات املراهقني يف البلدان املنَّفضة الدخل واملتوسطة الدخل يف إقليم  . ويُعتْبالوطنية وبرامج وخطط التنمية

 :نيصحة املراهق يف جمال مل العامليالعاهلدف من اإلرشادات اخلاصة بتسريع  أعلى معدل يف العامل. و ق املتوسط ثاينر ش
امج املعني ة بصحة املراهق، طيط الْب خت على ةالوطني الْبامج يالسياسات ومدير  يرامستساعد  أن ُقطري"ال الدعم تنفيذ"
يف االسرتاتيجية العاملية لصحة املرأة  تعهداهتاالدول األعضاء على ترمجة  حتث املنظمةتنفيذها، ورصندها، وتقييمها. و و 

صحة يف جمال طط اسرتاتيجية وطنية املعني ة خمن خالل إعداد وتنفيذ  ملموسٍ  إىل عملٍ  2030-2016والطفل واملراهق 
 .نياملراهق

)د( من جدول األعمال، وثيقة ش م/ل  3ق المتوسط )البند ر ات الميكروبات في إقليم شمقاومة مضاد   .5
 (64/6 إ

على اهتماما  كبريا  وتلق ت يف اآلونة األخرية ات امليكروبات باعتبارها مشكلة صحية عامة كْبى ظهرت مقاومة مضاد  
ة عوامل رئيسية ُتسهم يف تنامي ظاهرةدف احلد من انتشارها. و الصعيد العاملي هب منها مقاومة مضاد ات امليكروبات،  َث 

برامج القصور الذي يعرتي ات امليكروبات، و د مقاومة مضاد  م، واالفتقار إىل النُّظُم الرصينة لرتصُّ والفهن  غياب الوعين 
وصحة يف قطاعين صحة اإلنسان  الوقاية من العدوى ومكافحتها، فضال  عن إساءة استَّدام مـُقاِومات امليكروبات

ات امليكروبات أضحت مشكلة صحية عامة جديرة باالهتمام، وتعه دت احليوان. وأقر ت بلدان اإلقليم بأن مقاومة مضاد  
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باالستجابة هلا من خالل قطاعات متعد دة وعْبن نطاق من االلتزامات العاملية. وبالرغم من ذلك، تواجه البلدان حتديات 
ُُ قدرهتا على مكافحة مقاومة مضاد  عديدة تعيق  التعاون مع  ، وضعنفُ هبا البيانات املوثوق ات امليكروبات، من بينها نقن

 إنفاذ القوانني اخلاصة مبراقبة استعمال املضادات احليوية. أو قصورُ  قطاعات الغذاء والزراعة والصحة احليوانية، وغيابُ 
ات امليكروبات عْبن ثالث اسرتاتيجيات عالية حة انتشار مقاومة مضاد  اإلقليمية على مكاف نشطةويتعني  أن ترك ز األ

على تغيري السلوك؛ والوقاية  ات امليكروبات واحلث  مبقاومة مضاد   ، وهي: االتصال والدعوة من أجل إذكاء الوعين تأثريال
 ات امليكروبات.من العدوى ومكافحتها؛ وترصُّد مقاومة مضاد  

جرائية ذات األهمية لإلقليم التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في دورتها السبعين القرارات والـُمقر رات اإل .6
)أ( من جدول  4والمجلس التنفيذي في دورتـَْيه األربعين بعد المئة، والحادية واألربعين بعد المئة )البند 

 (64/7 األعمال، وثيقة ش م/ل إ

اليت تت صل و  2017ُتسل ط الورقة الضونء على القرارات والـُمقر رات اإلجرائية اليت اعتمدهتا مجعية الصحة العاملية يف عام 
ط أو تؤثر عليه، وترتبط ارتباطا  مباشرا  باألولويات اإلقليمية. وباإلضافة إىل ذلك، تعرض ساتصاال  مباشرا  بإقليم شرق املتو 

واِت واإلجراءاِت اليت يتواصل اختاذها تنفيذا  للقرارات الـُمحد دة ذات الصلة بتلبية االحتياجات اإلقليمية الورقُة بإجياٍز اخلط
 والُقطرية.

استعراض مـُسو دة جدول األعمال المؤق ت للدورة الثانية واألربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي لمنظمة  .7
 ( 1الملحق  -64/7 إ)ب( من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل  4الصحة العالمية )البند 

سوف تستعرض اللجنة اإلقليمية مـُسو دة جدول األعمال الـُمؤقت للمجلس التنفيذي يف دورته الثانية واألربعني بعد 
 (.2018املئة )الـُمقر ر عقدها يف كانون الثاين/يناير 

تطلُّعًا إلى برنامج مسو دة مذكرة مفاهيم «: على سالمة العالم، وتحسين الصحة، وخدمة الضعفاء الحفاظ» .8
 )ج( من جدول األعمال، مذكرة مفاهيم( 4)البند  2023-2019العمل العام الثالث عشر للمنظمة 

التنظيمي ابة اإلطار ، وسيكون مبث2023-2019 عام سوف يغطي برنامج العمل العام الثالث عشر للمنظمة الفرتة من
الذي تقوم عليه ، فضال  عن كونه األساس االسرتاتيجي 2023-2022 الثنائيةو  2021-2020 للميزانية الْبجمية للثنائية

 العام مع جميء قيادة جديدة ووجود مبادرة إلحداث حتو ل داخل العمل املوارد. وتتزامن عملية إعداد برنامج تعبئة
إجراء عملية تشاورية رصينة من أجل إعداد مـُسو دة برنامج العمل العام وتنقيحها التعجيل باملنظمة. وتقرتح األمانة العامة 

والغرض من مـُسو دة مذكرة املفاهيم  .2018يف وقت مناسب لكي تُرفع إىل مجعية الصحة العاملية العتمادها يف أيار/مايو 
الدول  بني موس عةأثناء اجتماعات اللجنة اإلقليمية، فضال  عن إجراء مشاورات  النقاش والتعليقات حفزهذه هو 

اجتماعات  يفلنقاش على بساط اض مذكرة املفاهيم األعضاء واجلهات الفاعلة غري الدول وموظفي األمانة. وبعد عرن 
الدول األعضاء  بنيملشاورات ، سوف تتواصل ا2017 اللجنة اإلقليمية خالل شهري أيلول/سبتمْب وتشرين األول/أكتوبر

ُد اجتماع عْبن آليات أخرىوسائر الشركاء عْبن املكاتب الُقطرية و  للمجلس التنفيذي  يف تشرين  آخر. وانقرُتح  عقن
للنظر يف مـُسو دة برنامج العمل العام قبل عرضها على اجمللس التنفيذي يف اجتماعه الـُمقر ر عقنده يف   2017الثاين/نوفمْب 

 . 2018الثاين/يناير كانون 
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ترشيح إحدى الدول األعضاء لعضوية لجنة السياسات والتنسيق التابعة للبرنامج الخاص للبحوث والتطوير  .9
 (64/8 )أ( من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ 5والتدريب في مجال اإلنجاب البشري )البند 

، 2018كانون الثاين/يناير   1ة جلنة السياسات والتنسيق التابعة للْبنامج اخلاص، واعتبارا  من يوفقا  لقواعد عضو 
ق املتوسط لتحل حمل أفغانستان، اليت تنتهي ر إلحدى الدول األعضاء بإقليم ش باللجنة سيكون هناك مكان شاغر

شيح إحدى الدول األعضاء لش غنل عضوية . واللجنة اإلقليمية مطالبٌة برت 2017كانون األول/ديسمْب   31عضويتها يف 
 .2020كانون األول/ديسمْب   31وحىت  2018كانون الثاين/يناير   1سنوات، ابتداء  من  3اللجنة ملد ة 

جدول  من 6جنة الفرعية المعنيَّة بالبرنامج الـُمنبثقة عن اللجنة اإلقليمية )البند تقرير حول االجتماع األول لل   .10
 (64/9 األعمال، الوثيقة ش م/ل إ

 6و 5ين عقدت اللجنة الفرعية املعني ة بالْبنامج الـُمنبثقة عن الل جنة اإلقليمية لشرق املتوسط اجتماعها األول يوم  
لت اللجنة ق املتوسط يف القاهرة، مصر. وتشك  ر املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لش مبقر   ،2017نيسان/أبريل 
رشحتهم الدول األعضاء  خْباءُ  ع. وحضر االجتما 2016)) 6-/ق63 لقرار ش م/ل إا مبوجبة بالْبنامج الفرعية املعني  

، وموظفون من منظمة الصحة العاملية. ووافق األعضاء على عامنين للعمل كأعضاء يف اللجنة الفرعية املعني ة بالْبنامج ملدة 
ق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية، واتفقوا على عقند االجتماع ر جنة اإلقليمية لشجدول أعمال الدورة الرابعة والستني لل  

جنة لل  الدورة الرابعة والستني بينل انعقاد ، قُ 2017تشرين األول/أكتوبر  8باد، باكستان، يف أجنة يف إسالم الثاين لل  
 اإلقليمية.

 حتها الدراسيةنْ جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة وم   .11

ل جائزة وافق اجمللس التنفيذي، يف دورته األربعني بعد املائة، على ترشيح الدكتورة يامسني أمحد جعفر )ُعمان( لنين 
. وعليه، سوف ُُتن ح اجلائزة إىل الدكتورة جعفر أثناء الدورة الرابعة والستني 2017مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة لعام 

 جنة اإلقليمية.لل  

 ق المتوسطر لمكافحة السرطان واألمراض القلبية الوعائية والسك ري في إقليم ش جائزة دولة الكويت .12

ة عدم يجنة اإلقليمعن جلنة مؤسسة جائزة دولة الكويت، قر رت الدورة الثالثة والستون لل   صادرةٍ  استنادا  إىل توصيةٍ 
. 2017ق املتوسط لعام ر والسك ري يف إقليم شمننح جائزة دولة الكويت ملكافحة السرطان واألمراض القلبية الوعائية 

 وعضويتها. املؤسسة جلنةوح ونك مة  نطاق  اجلائزة 2017جنة اإلقليمية لعام الدورة الرابعة والستون لل   وسوف تستعرضُ 

 نجائزة البحوث في مجال متالزمة داوْ  .13

جنة الل الدورة الرابعة والستني لل  ن اجتماعها الثاين عشر خسوف تعِقُد جلنة مؤسسة جائزة حبوث متالزمة داون 
استنادا  إىل معايري  ، وذلك2017يف عام  إليها ظر يف الرتشيحات الواردةللن   2017ة يف تشرين األول/أكتوبر ياإلقليم

 االختيار الـُمنق حة.


