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 حول  (EAGM)االستشاري الفريق خبراء اجتماع تقرير
 الصحة مجال في اإلسالمي التعاون لمنظمة االستراتيجي العمل برنامج مشروع

(OIC-SHPA) 2022-2013 
 

 تركيا أنقرة،
 م3182 فبراير 81-81

 

برنامج العمل االستراتيجي لمنظمة التعاون من أجل استعراض   (EAGM)اجتماع خبراء الفريق االستشاريانعقد  .1
 م.3112فبراير  11-11مدينة أنقرة، يومي مقر سيسريك بفي  3133-3112اإلسالمي في مجال الصحة 

 
وحضر االجتماع البلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي،  .3

 .)قائمة بأسماء المشاركين مقدمة في الملحق األول (والمنظمات الدولية 
 

ة، األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، والبنك اإلسالمي للتنمي وكل من ممثل ألقىفي الجلسة االفتتاحية،  .2
قطاع الصحة في تنمية بلدان منظمة الذي يلعبه شددوا على الدور الحيوي  ثوسيسريك بياناتهم االفتتاحية. حي

الصحية عضاء بما في ذلك بعض المؤشرات البلدان األالذي أحرزته التقدم كدوا على التعاون اإلسالمي. وأ
بمنظمة التعاون  واسع النطاقأهمية التعاون ال على أيضاكدوا األساسية مقارنة مع المعدالت اإلقليمية والدولية. وأ

 في هذا الصدد. OIC-SHPAسالمي في مجال الصحة والدور الحاسم ل اإل
 

 انتخاب أعضاء المكتب .4
 تالي:لجماع كاباإلانتخب االجتماع أعضاء مكتبه 

 جمهورية إندونيسيا   : مجلس اإلدارة رئيس     
 كازاخستانجمهورية    : مجلس اإلدارة نائب رئيس

 جمهورية تركيا    مقرر: ال                 
 

 )الثالثالثاني و مرفق بالملحق  (االجتماع جدول األعمال وبرنامج العمل  أجاز .5
 

لمنظمة  التوجيهيةجنة أعضاء الل وافق عليهي والذعلى أهدافه وهيكله  ؤكدام OIC-SHPAقدم سيسريك مشروع  .6

 التعاون اإلسالمي.
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 الوثيقة. طويرلت OIC-SHPAول مشروع حالمشاركون عن وجهات نظرهم العامة  أعرب .7
 
جميع المالحظات والتوصيات  وأدرجتالخامس "برامج العمل".  قسمركز المشاركون في مناقشاتهم حول ال .1

االجتماع لمشاركين في ل ويمكن. )الرابعرفقة بالملحق م(مشروع وثيقة الوالمدخالت التي تم اإلجماع عليها في 
 م.3112فبراير  31إلى غاية يقدموا مقترحاتهم االجتماع أن  تحضرلم  تيوجميع البلدان األعضاء ال

 
سالمي التوجيهية لمنظمة التعاون اإلفي االجتماع السادس للجنة  OIC-SHPAالمشروع النهائي ل  تقديموسيتم  .1

إلى الدورة الرابعة للمؤتمر  OIC-SHPAمشروع  تقديمسيتم  . وبعد ذلك،للمصادقة عليهالصحة ب المعنية
 إندونيسيا العتماده. في 3112اإلسالمي لوزراء الصحة في أكتوبر 

 
 ستة التطوع لقيادة. وتمت دعوة المشاركين في االجتماع إلى حل تنفيذ خطة المشروعامر  االجتماع علىأطلع و   .11

 تالي:مجاالت مواضيعية. وتم االتفاق على أن تكون البلدان الرائدة كال
   

 كازاخستان - يم الصحانظال: تعزيز 1المجال المواضيعي
 تركيا - والسيطرة عليها: الوقاية من األمراض 3المجال المواضيعي
 إندونيسيا -والطفل والتغذية  الجديد دصحة األم والمولو  :2المجال المواضيعي
 ماليزيا - طبيةتكنولوجيات الالاألدوية والتلقيحات و : 4المجال المواضيعي
 السودان - الصحية والتدخالت لحاالت الطوارئاالستجاية  :5المجال المواضيعي
 مصر – المناصرةالتعليم و و األبحاث، و المعلومات،  :6المجال المواضيعي

 
بهذه االمجموعات  انضمتالمؤسسات الدولية التي ومنظمة التعاون اإلسالمي و البلدان األعضاء قائمة 

 .لحق الخامسمهي مقدمة في ال المواضيعية كأعضاء
 

شمل برامج العمل ذي سيوال OIC-SHPAمشروع لتنفيذ خطة بإعداد مجموعات المواضيعية ال تقومسوف   .11

 كل مجال مواضيعي. في إطارتنفيذها  يتعينوالتي المنتقاة 
 

وستقوم األمانة . ةعيامجموعات المواضيعية طو لالنضمام إلى هذه الجميع البلدان األعضاء الدعوة موجهة ل .13
جميع البلدان األعضاء والمنظمات الدولية المعنية التي لم تكن حاضرة  بالغالعامة لمنظمة التعاون اإلسالمي بإ

أن ينضموا بهذه المجموعات. بالعمل المواضيعية والبلدان الرائدة والطلب منهم مجموعات  حولفي االجتماع، 
سالمي وسيسريك والبنك اإلسالمي للتنمية، ومنظمة الصحة العالمية ون األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلكوست

الشروط المرجعية سيتم تحضير  ،وفقا لذلكأعضاء في جميع المجموعات العملية لتقديم الدعم الفني والتنسيق. و 
(ToR ).لمجموعات العمل المواضيعية 

 
منظمة التعاون  داخلالمتوفرة  ةاآللي إلىكين انتباه المشار مي األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسال ممثل وجه .12

 )يعقد مرة كل عامين(اإلسالمي لتقييم القرارات المعنية في مجال الصحة في المؤتمر اإلسالمي لوزراء الصحة 
-OICتنفيذ وضعية مراجعة  يمكن حيث )عقد مرتين كل عامت( لمنظمة التعاون اإلسالمي واللجنة التوجيهية

SHPA. 
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 إندونيسيا: ستستضيفهاوالتي  ذات الصلةتحضير االجتماعات  عنوقدم مندوبو إندونيسيا عرضا  .14
 

أبريل  3-1رتا في ون اإلسالمي، جاكلمنظمة التعا التوجيهية المعنية بالصحةاالجتماع السادس للجنة  (1
3112  

     3112يونيو  31-11، باندونغ في OIC-SHPA 3112-3133اجتماع حول تنفيذ خطة  (3
 .3112يوليو -، جاكارتا في يونيو)في حاالت الطوارئ، واالستجابة لقاحاتإنتاج ال(ورشة عمل  (2
 .3112أكتوبر  32-31للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الصحة، جاكارتا في  ةالرابع الدورة (4

 
إلنجاح على الترتيبات الممتازة وأعرب المشاركون عن امتنانهم لسيسريك وأجاز االجتماع تقريره باإلجماع.  .15

بها  تر يلى الطريقة الفعالة التي أداالجتماع عومكتب  مجلس اإلدارة رئيسلعن شكرهم كما أعربوا  ،الجتماعا
 االجتماع. الجلسات خالل

--- 
 


