
 

 

 

 
 

 قـــــــرار
RESOLUTION 

 
 1 -ق/63 إ م/ل ش اللجنة اإلقليمية
 2016 األول/أكتوبر تشرين لشـرق المتوسط

  والستون الثالثةالدورة 
  من جدول األعمال 3البند 

 2015التقرير السنوي للمدير اإلقليمي  

  اللجنة اإلقليمية،إن 
ما استعرَضت التقرير السنوي للمدير اإلقليمي حول أعمال منظمة الصحة العاملية يف إقليم شرق املتوسط لعام  بعد
 1؛والتقارير املرحلية اليت طلبتها اللجنة اإلقليمية 2015

وإذ َتستذكر القرارات السابقة حول اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق باألولويات االسرتاتيجية اإلقليمية اليت اعتمدهتا 
 ؛2012اللجنة اإلقليمية يف عام 

الدول  الذي أحرزتهما التقدُّم ياإلقليمية، والس  ُمحرز فيما يتعلق باألولويات االسرتاتيجية ـوإذ تالحظ التقدُّم ال
 ؛(2005) األعضاء يف إجراء تقييم خارجي مشرتك لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية

 ؛ب ملواجهة األمراض املنقولة بالنواقل واالستجابة هلاأمهية التدبري املتكامل للنواقل يف التأهُّ بوإذ تقر 
 ؛عن التهاب الكبد يف اإلقليموإذ تقر أيضاً بعبء األمراض الناجم 

ماس األوىل لكثري السابقة لدخول املستشفى واملرتكزة على املرافق بوصفها نقطة الت   ةوإذ ُتدرك أمهية الرعاية الطارئ
 ؛من األفراد مع النظام الصحي

 ؛وفيات املواليد يف اإلقليم مناالضطرابات الوراثية واخللقية  ما تسببهوإذ تدرك أيضاً 
  ؛صحية خطرية على مجيع البلدان اً آثار أن له ك أيضاً أن تلوث اهلواء هو اخلطر البيئي األكرب يف اإلقليم و وإذ تدر 

ضي، وأيضًا على ااملدير اإلقليمي على تقريره الذي يعكس اتساع نطاق عمل املنظمة على مدار العام امل تشكر .1
  ؛جهوده يف حتسني أداء املنظمة يف اإلقليم

________________________ 
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  ؛2015التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام  تعتمد .2
  :الدول األعضاء على ما يلي تحث   .3

( يف أقرب وقت ممكن، إن مل تكن قد 2005تقييم خارجي مشرتك لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ) إجراء 1.3
 ؛قامت بذلك، ووضع خطط عمل وطنية لتنفيذ التوصيات اليت خيرج هبا التقييم

اتيجي للتدبري استناداً إىل النسخة احملدَّثة من إطار العمل االسرت وتنفيذها  خطط العمل الوطنية مراجعة 2.3
 ؛املتكامل للنواقل

متاشياً مع خطة العمل اإلقليمية لتنفيذ االسرتاتيجية العاملية املعنية  هاأو حتديث خطط عمل وطنية وضع 3.3
 ؛2021-2017بالتهاب الكبد الفريوسي 

على مستوى النظام الوطين ومستوى تقدمي اخلدمات، ووضع خطط  ةتقييم خلدمات الرعاية الطارئ إجراء 4.3
 ؛وطنية عمل

من  لحمل، مبا يف ذلك الوقايةلاعتماد تدخالت مسندة بالبينات وميسورة التكلفة يف الرعاية السابقة  5.3
 ؛هلا والتدبري العالجي ةياالضطرابات الوراثية واخللق

 ؛ومتعدد األطراف يف اإلقليم من أجل احلد من مشكلة تلوث اهلواء ياون الثنائعتعزيز الت 6.3
 املدير اإلقليمي ما يلي: إىل تطلب .4

دعم الدول األعضاء فيما تبذله من جهود إلجراء تقييمات خارجية مشرتكة من أجل تنفيذ  مواصلة 1.4
 ؛اتالتقييمتلك ( ووضع خطط عمل وطنية لتنفيذ توصيات 2005اللوائح الصحية الدولية )

 تقييم خدمات الرعاية الطارئة وإنشاء شبكة من اخلرباء اإلقليميني؛بشأن التقين  التوجيهإسداء  2.4
قبل انعقاد الدورة التالية للجنة تنظيم اجتماع تشاوري بني البلدان حول االضطرابات الوراثية واخللقية  3.4

 ؛اإلقليمية
ل مسندة بالبينات لتنفيذ خارطة الطريق العاملية على الصعيد اإلقليمي من أجل مواجهة ة عمخط تقدمي 4.4

 جنة اإلقليمية يف دورهتا الرابعة والستني.لاآلثار الصحية لتلوث اهلواء الداخلي واخلارجي إىل ال
  


