
 

 
 

 
RESOLUTION  

  
 1–ق/60ش م/ل إ   اللجنة اإلقليمية

 2013تشرين األول/أكتوبر   لشـرق املتوسط
    الدورة الستون

  من جدول األعمال 2البند 

  والتقارير املرحلية 2012التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام 
  اللجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية،

لعـام   حول عمل منظمة الصحة العاملية يف إقليم شرق املتوسـط  للمدير اإلقليمي بعد استعراض التقرير السنوي
  ؛والتقارير املرحلية اليت طلبتها اللجنة اإلقليمية، والتطورات األخرية يف اإلقليم 20121

حول عمـل منظمـة    2011لعام  اخلاص بالتقرير السنوي للمدير اإلقليمي 1-/ق59وإذ تستذكر القرار ش م/ل إ 
حول االستراتيجية اإلقليمية بشـأن اسـتجابة    5-/ق59، والقرار ش م/ل إ ة العاملية يف إقليم شرق املتوسطالصح

-41، ج ص ع 27-39، وقرارات مجعية الصحة العاملية ج ص ع 2015 – 2011القطاع الصحي لفريوس اإليدز 
بشـأن مقاومـة مضـادات     10/ق 49بشأن االستخدام الرشيد لألدوية، والقرار ش م/ل إ/ 13-47، ج ص ع 16

حول اإلصـالح اإلداري   6-/ق59املكروبات واالستخدام الرشيد للعوامل املضادة للمكروبات، والقرار ش م/ل إ 
  للمنظمة؛

وإذ يساورها القلق إزاء الصعوبات اليت تواجهها الدول األعضاء املتوسطة الدخل بشأن القـدرة علـى حتمـل    
  ليها، والسيما اللقاحات اجلديدة واحملدودة االستخدام؛تكاليف اللقاحات والوصول اآلمن إ

ممن حيتاجون إىل املعاجلـة مبضـادات    %85 يوجدوإذ يساورها القلق أيضاً إزاء الوضع املفزع يف اإلقليم حيث 
تتزايـد معـدالت العـدوى    ال حيصلون عليها، وحيث واملضادة لفريوس اإليدز  املنقذة للحياة الفريوسات القهقرية

  اإليدز بالرغم من اخنفاضها على الصعيد العاملي؛مرض والوفيات النامجة عن  اإليدزفريوس ديدة باجل

 اًكـبري  اًحظ أن مقاومة مضادات املكروبات هي مشكلة متنامية يف اإلقليم تفرض عبئاً صحياً واقتصـادي وإذ تال
 على الدول األعضاء؛

  مال املنظمة يف اإلقليم؛املدير اإلقليمي على تقريره الشامل عن أعتشكر .  1
 

  60/2الوثيقة: ش م/ل إ   1

ORGANISATION MONDIALE  
DE LA SANTE W O R L D   H E A L T H 

ORGANIZATION 



  1-/ق60 ش م/ ل إ
  2الصفحة 

  
 

  ؛2012التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام تعتمد .  2

رة يف املنظمة من خالل نية زيادة مستوى االشتراكات املقدطلبها من الدول األعضاء بالنظر يف إمكا تعيد تأكيد -3
  العمل اجلماعي يف األجهزة الرئاسية؛

  الدول األعضاء على أن: حتث.  4

باالنضمام إىل نظام الشـراء   باألمر، تبادر على الفور، يف حالة كوا من البلدان املتوسطة الدخل املهتمة  1.4
امع للقاحات، وبتوقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الصحة العامليـة واليونيسـيف السـتكمال عمليـة     

  ؛2014 بنهاية عاماملشاركة 

خذ إجراءات عاجلة فريوس اإليدز ومعاجلته، وتت حوصلالرتقاء مبستوى فتضع أهداف سنوية طموحة   2.4
  لتسريع وترية الوصول إىل املعاجلة، ومن ثَم إاء أزمة معاجلة الفريوس؛

3.4  تنشئ نظاماً قوياً لترصن املختربي د السريري ود مقاومة مضادات املكروبات، مبا يف ذلك الترصوتضـم 
  ضادات املكروبات على مجيع املستويات؛الستخدام الرشيد ملا لوائحإنفاذ قواعد و

 الٍفع يف اإلقليم، واالضطالع بدورٍ 2015-2014اخلربة املكتسبة من عملية التخطيط التنفيذي  تنطلق من  4-4
  .2017-2016يف اقتراح سبل حتسني طريقة ختطيط امليزانية الربجمية من القاعدة إىل القمة 

ختصيص وعاء مـايل مفتـوح    ،2017 - 2016عملية التخطيط للثنائية من  حلة األوىلاملر خالل ،تؤيد   5.4
للبلدان لعملية حتديد األولويات دون إجراء أي تقسيمات فرعية حسب الفئات، على أال يتم وضـع أي  

  ميزانية مفصلة إال يف املرحلة الالحقة كنتيجة للتخطيط املبدئي على مستوى البلدان؛

    :أن إىل املدير اإلقليميتطلب .   5

  التزامها بتنفيذ النظام املقترح للشراء امع للقاحات؛ املهتمة باألمر يؤكِّد مع الدول األعضاء    1.5

بزيادة نسبة تقدمي اخلدمة وتنفيذها بغية املسارعة لاستراتيجيات وأساليب يدعم الدول األعضاء يف إعداد   2.5
نظمة وبرنامج األمم املتحدة املشترك ملكافحة اإليـدز يف  اإليدز وفقاً لتوصيات املفريوس عاجلة مب التغطية

  التقرير اإلقليمي اخلاص بتسريع وترية معاجلة فريوس اإليدز؛

والذي يضم جمموعات املنظمة الثالث مجيعهـا،   2017 – 2016للثنائية والبلداين ق ع التخطيط املنسيشج    3.5
  ؛وفق مبدأ تفريع السلطة

 يف االلتزامات املتفق عليهـا  زاحملررصد التقدم ة التخطيط من خالل حتسني آليات يف حتسني دور يسهم    4.5
  .وتقييمه

  
 


