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 املُلحق الثالث - االجمتاعات اليت ُعِقدْت يف إقلمي رشق املتوسط
يف عام 2013

عنوان االجتماع، املوقع والتاريخ
الندوة رفيعة املستوى حول متويل الرعاية الصحية يف إقليم رشق املتوسط: امليض صوب تغطية صحية شاملة، القاهرة، مرص، 8 – 22 كانون 

الثاين/يناير 2013
االجتامع االستشاري التقني حول فريوس كورونا اجلديد، القاهرة، مرص، 13 – 15 كانون الثاين/يناير 2013

احللقة العملية التدريبية البلدانية حول ترّصد احلصبة واألمراض األخرى التي يمكن اّتقاؤها باللقاحات، ورصد وتقييم الربامج الوطنية 
للتمنيع، رشم الشيخ، مرص، 13 – 18 كانون الثاين/يناير 2013

مشاورة حول التصدي للامرسات الضارة يف ما يتعلق بصحة املرأة والطفل، القاهرة، مرص، 14 – 15 كانون الثاين/يناير 2013
م املحَرز َصْوب بلوغ اهلدفني الرابع واخلامس من األهداف  االجتامع الرفيع املستوى حول إنقاذ حياة األمهات واألطفال: ترسيع وترية التقدُّ

اإلنامئية لأللفية يف إقليم رشق املتوسط، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 29 – 30 كانون الثاين/يناير 2013
احللقة العملية حول تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 30 كانون الثاين/يناير – 1 شباط/فرباير 

2013

الندوة اإلقليمية الثانية حول الدبلوماسية الصحية، القاهرة، مرص، 16 – 17 شباط/فرباير 2013
االجتامع البلداين العارش ملديري الربامج الوطنية للمالريا، رشم الشيخ، مرص، 18 – 20 شباط/فرباير 2013

االجتامع البلداين ملديري الربامج الوطنية ملكافحة املالريا يف شبكة القرن األفريقي لرصد املعاجلة بمضادات املالريا وشبكة املالريا يف باكستان 
ومجهورية إيران اإلسالمية وأفغانستان، رشم الشيخ، مرص، 21 – 22 شباط/فرباير 2013 

مشاورة علامء املسلمني حول استئصال شلل األطفال، القاهرة، مرص، 6 – 7 آذار/مارس 2013
اجتامع الرشكاء التقنيون حول اخلطط القطرية لترسيع وترية التقدم يف جمال صحة األمهات واألطفال، القاهرة، مرص، 6 – 7 آذار/مارس 

2013

اجتامع حول اإلنفلونزا يف جمال اختالط البرش باحليوانات، القاهرة، مرص، 19 – 21 آذار/مارس 2013
احللقة العملية دون اإلقليمية حول مكافحة التبغ واإلجتار به، القاهرة، مرص، 19 – 21 آذار/مارس 2013

االجتامع السابع والعرشون لّلجنة اإلقليمية لرشق املتوسط لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال القاهرة، مرص، 26 – 28 آذار/مارس 2013
احللقة العملية التقنية حول احلد من استهالك امللح والدهون، القاهرة، مرص، 10 – 11 نيسان/أبريل 2013

االجتامع اإلقليمي األول ملنظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل للسكري حول التعاون من أجل التصدي لألمراض غري السارية، القاهرة، 
مرص، 11 – 13 نيسان/أبريل 2013 

االجتامع األول للجنة االستشارية التقنية للمدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط، القاهرة، مرص، 15 – 17 نيسان/أبريل 
 2013

احللقة العملية التدريبية دون اإلقليمية حول إدارة جودة املختربات، مسقط، ُعامن، 15 – 18 نيسان/أبريل 2013
احللقة العملية لبناء القدرات يف جمال حساب التكاليف: مقدمة ألداة موحدة حلساب التكاليف الصحية، القاهرة، مرص، 21 – 25 نيسان/

أبريل 2013
الدورة التدريبية اإلقليمية حول إدارة البيانات لرتصد األنفلونزا واألمراض التنفسية احلادة، القاهرة، مرص، 21 – 25 نيسان/أبريل 2013

االجتامع اإلقليمي حول الوقاية من األمراض غري السارية وعوامل اخلطر ومكافحتها، مدينة الكويت، الكويت، 29 – 30 نيسان/أبريل 
2013

اجتامع حول تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية ونظام املعلومات الصحية، القاهرة، مرص، 7 – 10 أيار/مايو 2013 
االجتامع البلداين حول احلَْوَكَمة الرشيدة لألدوية – املرحلة الثانية، مدينة الكويت، دولة الكويت، 13 – 15 أيار/مايو 2013
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املُلحق الثالث - االجمتاعات اليت ُعِقدْت يف إقلمي رشق املتوسط يف عام 2013 )تابع(
عنوان االجتماع، املوقع والتاريخ

االجتامع الثاين لفريق إعداد الدالئل اإلرشاية التابع ملرشوع منظمة الصحة العاملية حول إعداد الدالئل اإلرشادية للمنظمة بشأن استجابة 
الصحة العمومية لطوارئ اإلشعاع، عامن، األردن، 6 – 8 حزيران/يونيو 2013

االجتامع الطارئ حول االستجابة لفاشية شلل األطفال يف القرن األفريقي، القاهرة، مرص، 9 – 10 حزيران/يونيو 2013
االجتامع البلداين حول َحْوَكَمة الرشيدة لألدوية – املرحلة الثانية، القاهرة، مرص، 10 – 12 حزيران/يونيو 2013

االجتامع االستشاري حول التوجيه االسرتاتيجي ملكافحة األمراض املعدية املستجدة ذات األصل احليواين، القاهرة، مرص، 11 – 13 
حزيران/يونيو 2013

برنامج منظمة الصحة العاملية واالحتاد العاملي للقاحات والتمنيع لبناء القدرات بشأن مراجعة األقران لطلبات تقوية النظم الصحية، القاهرة، 
مرص، 17 – 20 حزيران/يونيو 2013

احللقة العملية دون اإلقليمية حول تقوية النظم الصحية، إسالم أباد، باكستان، 19 – 22 حزيران/يونيو 2013
االجتامع البلداين حول فاشية الفريوس التاجي املسبِّب للمتالزمة الرشق األوسط التنفسية )كورونا( يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 

20 – 22 حزيران/يونيو 2013

احللقة العملية التدريبية حول حتليل مردودية القاحات اجلديدة، رشم الشيخ، مرص، 22 – 24 حزيران/يونيو 2013
احللقة العملية التمهيدية دون اإلقليمية حول تقوية ترصد صحة األمهات وحديثي الوالدة، القاهرة، مرص، 23 – 24 حزيران/يونيو 2013

املشاورة التقنية اإلقليمية حول توحيد معايري الصحة اإللكرتونية للتبادل البيانات والتشغيل البيني، القاهرة، مرص، 24 – 26 حزيران/يونيو 
2013

الدورة التدريبية دون اإلقليمية حول استخدام أسلوب تفاعل سلسلة البوليمريز يف الوقت احلقيقي لتشخيص واكتشاف فريوس كورونا 
اجلديد، القاهرة، مرص، 24 – 26 حزيران/يونيو 2013

الدورة التدريبية دون اإلقليمية حول استخدام أسلوب تفاعل سلسلة البوليمريز يف الوقت احلقيقي لتشخيص واكتشاف فريوس كورونا 
اجلديد، مسقط، ُعامن، 24 – 26 حزيران/يونيو 2013

اجتامع اخلرباء اإلقليميني حول الرتصد واملعلومات االسرتاتيجية إلقليم منظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط وإقليم الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا لربنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز، القاهرة، مرص، 24-26 حزيران/يونيو 2013

االجتامع السادس لّلجنة االستشارية العلمية والتقنية للمرشوع اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة 
العاملية، اخلرطوم، السودان، 25 – 27 حزيران/يونيو 2013

مبادرة األمم املتحدة بشأن التقييم العاملي لإلصحاح ومياه الرشب 2013: اجتامع الفريق املعني باملرشوع والتنفيذ، عامن، األردن، 2 – 4 
متوز/يوليو 2013

ظ الصيدالين للقاحات، تونس، اجلمهورية التونسية، 2 – 4 متوز/يوليو 2013 االجتامع اإلقليمي الثاين حول تعزيز التيقُّ
املشاورة اإلقليمية حول تقديرات وفيات األمهات واألطفال، تونس، اجلمهورية التونسية، 22 – 23 متوز/يوليو 2013

املشاورة التقنية مع منظامت املجتمع املدين والشبكات املعنية بإهناء أزمة معاجلة فريوس العوز املناعي البرشي يف إقليم رشق املتوسط، بريوت، 
لبنان، 19 – 20 آب/أغسطس 2013

احللقة العملية اإلقليمية للتدريب والتحليل بشأن النظام العاملي لرتصد التبغ،  بريوت، لبنان، 20 – 22 آب/أغسطس 2013
االجتامع دون اإلقليمي حول حتسني تأهب الصحة العمومية لألنفلونزا اجلائحة، عامن، األردن، 20 – 22 آب/أغسطس 2013

اجتامع اخلرباء حول إعداد برنامج لتعزيز الصحة لدى اإلعالميني، رشم الشيخ، مرص، 3 – 5 أيلول/سبتمرب 2013
احللقة العملية اإلقليمية لنرش الدالئل اإلرشادية املوحدة اجلديدة ملنظمة الصحة العاملية حول معاجلة املرىض بفريوس العوز املناعي البرشي 

ورعايتهم، الدار البيضاء، املغرب، 9 – 10 أيلول/سبتمرب 2013
احللقة العملية اإلقليمية حول احلد من استهالك امللح والدهون، عامن، األردن، 10 – 12 أيلول/سبتمرب 2013

االجتامع البلداين احلادي والعرشين ملديري الربنامج الوطني لإليدز، الدار البيضاء، املغرب، 11 – 13 أيلول/سبتمرب 2013
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املُلحق الثالث - االجمتاعات اليت ُعِقدْت يف إقلمي رشق املتوسط يف عام 2013 )تابع(
عنوان االجتماع، املوقع والتاريخ

الدورة التدريبية دون اإلقليمية حول استخدام أسلوب تفاعل سلسلة البوليمريز يف الوقت احلقيقي لتشخيص واكتشاف فريوس كورونا 
اجلديد، األردن، عامن، 16 – 18 أيلول/سبتمرب 2013

مشاورة حول االنتهاء من نظام معلومات حول تعاطي مواد اإلدمان، عامن، األردن، 16 – 19 أيلول/سبتمرب 2013
ن، األردن، 18 – 19 أيلول/سبتمرب  مشاَوَرة اخلرباء حول تسويق األغذية واملرشوبات غري الكحولية، لألطفال يف إقليم رشق املتوسط، عامَّ

2013

احللقة العملية اإلقليمية حول تعزيز الصحة والقيادة، املنامة، البحرين، 22 – 23 أيلول/ سبتمرب 2013
ن، األردن، 29  االجتامع التاسع للفريق االستشاري اإلقليمي املعني بالتمريض، واملشاَوَرة حول تعليم التمريض يف إقليم رشق املتوسط، عامَّ

أيلول/سبتمرب – 1 ترشين األول/أكتوبر 2013
احللقة العملية البلدانية لبناء القدرات يف جمال تقوية النظم الصحية، رشم الشيخ، مرص، 1 – 4 ترشين األول/أكتوبر 2013

اجتامع فريق اخلرباء املعني بإعداد برنامج التمريض النفيس بعد األسايس يف إقليم رشق املتوسط، عامن، األردن، 2 – 3 ترشين األول/أكتوبر 
2013

االجتامع االستشاري حول إعداد إطار عمل اسرتاتيجي للوقاية من الكولريا ومكافحتها يف إقليم رشق املتوسط، رشم الشيخ، مرص، 5 – 6 
ترشين األول/أكتوبر 2013

املشاورة اإلقليمية حول تقييم القدرات واألداء يف جمال الصحة العمومية ببلدان إقليم رشق املتوسط، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 5 – 7 
ترشين األول/أكتوبر 2013

احللقة العملية التدريبية للمشاورين حول تقييم فاعلية إدارة اللقاحات، األقرص، مرص، 5 – 10 ترشين األول/أكتوبر 2013
االجتامع اإلقليمي حول ترصد وفيات األمهات والتصدي هلا، الرباط، املغرب، 7 – 9 ترشين األول/أكتوبر 2013

االجتامع اإلقليمي حول مكافحة الرسطان وأولويات البحوث يف إقليم رشق املتوسط، الدوحة، َقَطر، 20 – 22 ترشين األول/أكتوبر 2013
اجتامع الفريق اإلقليمي ملراجعة الربامج بشأن  التخلُّص من الفيالريات اللمفية وغريه من برامج العالج الكيميائي الوقائي، رشم الشيخ، 

مرص، 21 – 23 ترشين األول/أكتوبر 2013
الدورة الستون لّلجنة اإلقليمية لرشق املتوسط، مسقط، عامن، 27 – 30 ترشين األول/أكتوبر 2013

املشاورة األوىل للخرباء حول قانون الصحة العمومية يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، مرص، 6 ترشين الثاين/نوفمرب 2013
احللقة العملية التدريبية حول تفتيش السفن وإصدار الشهادات اإلصحاحية للسفن حسب اشرتاط اللوائح الصحية الدولية )2005(، 

الدوحة، قطر، 10 – 14 ترشين الثاين/نوفمرب 2013
االجتامع البلداين األول حول تقييم التكنولوجيا الصحية: أداة لصنع قرارات مسرتشدة بالبيِّنات يف جمال الصحة، احلاممات، تونس، 11 – 13 

ترشين الثاين/نوفمرب 2013
االجتامع االستشاري حول مقاومة امليكروبات للمضادات احليوية للبلدان يف إقليم رشق املتوسط: من السياسات إىل العمل، رشم الشيخ، 

مرص، 12 – 14 ترشين الثاين/نوفمرب 2013 
احللقة العملية اإلقليمية لضباط االتصال املعنيني بِعقد األمم املتحدة من العمل من أجل السالمة عىل الطرق، القاهرة، مرص، 13 – 14 ترشين 

الثاين/نوفمرب 2013 
اجتامع متابعة للجنة اإلقليمية لرشق املتوسط لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال، تونس، اجلمهورية التونسية، 13 – 14 ترشين الثاين/

نوفمرب 2013
احللقة العملية التدريبية حول املسح الصحي املدريس العاملي القائم عىل الطالب، رشم الشيخ، مرص، 17 – 19 ترشين الثاين/نوفمرب 2013

احللقة العملية التدريبية حول مسح تقييم القطاع الصيدالين – املستوى الثاين، رشم الشيخ، مرص، 17 – 20 ترشين الثاين/نوفمرب 2013
اجتامع الفريق االستشاري التقني اإلقليمي املعني بالتمنيع، عامن، األردن، 17 – 21 ترشين الثاين/نوفمرب 2013
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املُلحق الثالث - االجمتاعات اليت ُعِقدْت يف إقلمي رشق املتوسط يف عام 2013 )الهناية(
عنوان االجتماع، املوقع والتاريخ

احللقة العملية اإلقليمية حول تقوية رعاية األذن والسمع ودجمها ضمن الرعاية الصحية األولية، الدوحة، قطر، 18 – 20 ترشين الثاين/
نوفمرب 2013

احللقة العملية دون اإلقليمية لبلدان جمموعة اخلمسة حول تقوية النظم الصحية، إسالم آباد، باكستان، 18 – 20 ترشين الثاين/نوفمرب 2013
االجتامع البلداين السادس عرش ملديري املختربات املعنية بفريوسات شلل األطفال يف إقليم رشق املتوسط، مسقط، ُعامن، 18 – 21 ترشين 

الثاين/نوفمرب 2013
االجتامع البلداين الثاين حول شبكة ترصد األمراض التنفسية احلادة بإقليم رشق املتوسط، رشم الشيخ، مرص، 24 – 27 ترشين الثاين/نوفمرب 

2013

مشاورة حول إعداد إطار ملنهج درايس إلدارة خماطر الصحة العمومية، عامن، األردن، 25 – 28 ترشين الثاين/نوفمرب 2013
االجتامع البلداين حول شهادات الوفاة، وترميز التصنيف الدويل لألمراض وحتليل أسباب الوفاة، مدينة الكويت، الكويت، 25 – 28 ترشين 

الثاين/نوفمرب 2013
احللقة العملية اإلقليمية حول إعداد وتعزيز وتنسيق برامج الرعاية والتدبري العالجي الضطرابات تعاطي مواد اإلدمان، أبو ظبي، اإلمارات 

العربية املتحدة، 25 – 29 ترشين الثاين/نوفمرب 2013
اجتامع الفريق االستشاري التقني املعني باستئصال شلل األطفال يف باكستان، إسالم آباد، باكستان، 27 – 28 ترشين الثاين/نوفمرب 2013

اجتامع الفريق االستشاري التقني املعني باستئصال شلل األطفال يف أفغانستان، كابول، أفغانستان، 30 ترشين الثاين/نوفمرب1- كانون 
األول/ديسمرب 2013

م صْوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة: التجارب العاملية والدروس املستفادة إلقليم رشق املتوسط االجتامع اإلقليمي حول ترسيع وترية التقدُّ
ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 5 – 7 كانون األول/ديسمرب 2013

االجتامع التشاوري إلعداد خطة اسرتاتيجية ملختربات الصحة العمومية، عامن، األردن، 9 – 11 كانون األول/ديسمرب 2013
احللقة العملية لتطوير قدرات النظم الصحية: دعم جهود الدول األعضاء إزاء بلوغ التغطية الصحية الشاملة، رشم الشيخ، مرص، 9 – 13 

كانون األول/ديسمرب 2013
اجتامع مدير الربامج املعنية بالقضاء عىل اجلذام يف إقليم رشق املتوسط، إسالم آباد، باكستان، 10 – 12 كانون األول/ديسمرب 2013

االجتامع اإلقليمي لألطراف املعنية ملراجعة تنفيذ املعايري الصحية الدولية، عامن، األردن، 12 – 14 كانون األول/ديسمرب 2013
مشاورة لالنتهاء من وضع منهج درايس تدريبي ملراعاة منظور تعزيز الصحة يف وسائل اإلعالم، تونس، اجلمهورية التونسية، 12 – 15 كانون 

األول/ديسمرب 2013
االجتامع االستشاري حول إعداد برنامج قيادة يف جمال الصحة العمومية وتعزيز شبكة املؤسسات األكاديمية يف إقليم رشق املتوسط، القاهرة، 

مرص، 13 – 14 كانون األول/ديسمرب 2013
االجتامع التشاوري لتحديد خطة لبحوث الصحة العمومية حول فريوس كورونا، القاهرة، مرص، 15 – 16 كانون األول/ديسمرب 2013

احللقة العملية التدريبية للبلدان املتأثرة باألزمة يف سوريا، القاهرة، مرص، 15 – 19 كانون األول/ديسمرب 2013
االجتامع اإلقليمي ملرشوع مبادرة األمم املتحدة بشأن التقييم العاملي لإلصحاح ومياه الرشب للتثبت من صحة البيانات ومراجعتها، عاّمن، 

األردن، 17 – 19 كانون األول/ديسمرب 2013
احللقة العملية دون اإلقليمية حول إنشاء نظام وطني خارجي لضامن اجلودة باملختربات املركزي للصحة العمومية، مسقط، ُعامن، 22 كانون 

األول/ديسمرب – 2 كانون الثاين/يناير 2014

امُللحق الثالث


