
 

 

 

 
 

 قـــــــرار
RESOLUTION 

 
 1–ق/26 إ م/ل ش اللجنة اإلقليمية
 6112 األول/أكتوبر تشرين لشـرق المتوسط

  والستون الثانية الدورة
  من جدول األعمال )أ( 6البند 

 6112التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام 

 ،اللجنة اإلقليمية

التقرير السنوي للمدير اإلقليمي حول أعمال منظمة الصحة العاملية يف إقليم شرق املتوسط  بعدما استعرَضت
 ؛1والتقارير املرحلية اليت طلبتها اللجنة اإلقليمية 4102 لعام

ستذكر القرارات السابقة حول اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق باألولويات االسرتاتيجية اإلقليمية اليت اعتمدهتا وإذ تَ 
 ؛4104اللجنة اإلقليمية يف عام 

 والتحديات والثغرات املستمرة فيما يتعلق باألولويات االسرتاتيجية اإلقليمية؛ التقدُّم الـم حَرزب قر  وإذ ت  
 ساورها القلق إزاء التهديدات احملدقة باألمن الصحي العاملي؛وإذ ي  

عن شكرها للمدير اإلقليمي على تقريره وعلى جمهوداته يف حتسني تأثري منظمة الصحة العاملية وفاعليتها  عربت   .1
 ما يف جمال التأهب للطوارئ واالستجابة هلا؛سي   سرتاتيجية ذات األولوية، واليف اجملاالت اال

 ؛4102التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام  عتمدت   .6

 ؛4141-4102خطة عمل شرق املتوسط اخلاصة باللقاحات وخطة العمل اإلقليمية بشأن املالريا  تؤيد .3

 الدول األعضاء على ما يلي: تحث   .2

 واألطفال الوالدة وحديثي األمهات وصحة اإلجنابية للصحة وطنية اسرتاتيجية خطط حتديث أو إعداد 0.2
 واملراهق؛ والطفل املرأة لصحة املتحدة لألمم العاملية لالسرتاتيجية وفًقا
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 سبب تسجيل ماسي   وال احليوية، واإلحصاءات املدنية األحوال تسجيل جودة لتحسني العمل وترية تسريع 4.2
َرى اليت التقييمات ضوء يف الوفاة،  العاملية؛ الصحة منظمة مع بالتعاون ُت 

 اخلاصة املتوسط شرق عمل خطة إىل اً استناد ،السنوات متعددة الوطنية لتمنيعا خطط حتديث 4.2
 املستويات؛ مجيع على اإلدارية وقدراهتا الوطنية التمنيع برامج هيكل وتقوية ،باللقاحات

 ؛4141-4102 املالريا بشأن اإلقليمية العمل خطة مع اً متاشي الوطنية اخلطط حتديث 2.2
 ملتالزمة بسب  م  ـال كورونا  فريوس جر اء العمومية بالصحة احملدقة التهديدات عن الكشف تدابري تعزيز 4.2

 األثر حدة وختفيف ،هلما واالستجابة ،A (H5N1) الطيور إنفلونزا وفريوس التنفسية األوسط الشرق
 البلدان؛ بني التنسيق حتسني منها بطرق عنهما، الناجم

 اإلقليمي العمل إطار إىل اً استناد طريق، وخارطة واسرتاتيجية رؤية لوضع املبذولة اجلهود وتكثيف مواصلة 2.2
 التنفيذ؛ دص  ورَ  ،املتوسط شرق إقليم يف الشاملة الصحية بالتغطية االرتقاء بشأن

 دص  ورَ  ،األولوية ذات اإلجراءات وحتديد هبا، املرتبطة االجتماعية واحملددات الصحة يف اجلور هأوج   تقييم 4.2
 ؛الـم حَرز التقدُّم

 إىل املدير اإلقليمي ما يلي: تطلب .2

 ،واليونيسف ،للسكان املتحدة األمم صندوق مع طريوالق   اإلقليمي املستوى على الشراكة مواصلة 0.4
 من واالستفادة ،واألطفال الوالدة وحديثي األمهات وصحة اإلجنابية الصحة جمال يف آخرين وشركاء

 واألطفال؛ األمهات حياة إنقاذ مبادرة أوجدته الذي خمالزَ 
 التقييمات نتائج إىل اً استناد ،األعضاء الدول دعم أجل من الغذاء لسالمة إقليمية عمل خطة وضع4.4

 ؛4104 عام يف أجريت اليت القطرية
 ملتالزمة بسب  م  ـال كورونا  فريوس حول اجلارية البحثية األنشطة تنسيق تتوىل إقليمية عمل فرقة تشكيل4.4

 ؛4102 عام يف اإلقليمية اللجنة إىل تقرير ورفع التنفسية األوسط الشرق
 شرق عمل خطة تنفيذ يف الـم حَرز التقدُّم حول 4104 عام من اً بدء سنتني كل  اإلقليمية للجنة يرتقر  رفع 2.4

  .4141-4102 املالريا بشأن اإلقليمية العمل وخطة باللقاحات اخلاصة املتوسط


