
 

 
 

 
RESOLUTION 

 
 1–ق/64 ش م/ل إ اللجنة اإلقليمية
 2017تشرين األول/أكتوبر  لشـرق المتوسط

   الستونو  الرابعة الدورة
 من جدول األعمال 2البند 

 2016التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام 
 

 ،اللجنة اإلقليميةإن 

بعد ما استعرَضت التقرير السنوي للمدير اإلقليمي حول أعمال منظمة الصحة العاملية يف إقليم شرق املتوسط لعام 
 ؛1ية اليت طلبتها اللجنة اإلقليميةوالتقارير املرحل 2016

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

يات الرئيسية يف جمال تنمية القوى العاملة الصحية يف اإلقليم  غايات خطة بلوغ لوإذ تُقر باحلاجة إىل التصدِّي للتحدِّ
  ؛2030التنمية املستدامة لعام 

 قطاع الصحة اخلاص يف النهوض بالتغطية الصحية الشاملة؛ل احلاسموإذ تعرتف بالدور 

وإذ تدرك كذلك أمهية البيِّنات البحثية يف رسم السياسات الصحية، وترمجة هذه البيِّنات إىل ممارسات أخالقية 
 صائل الصحية للمجتمعات؛حتسني احل ةيَ غ  ب ُ موثوق هبا ومستدامة 

يف معدل االنتشار احلايل لتعاطي التبغ يف أوساط  %30وإذ تعي أيضاً الغايات املتمثلة يف حتقيق اخنفاض نسيب قدره 
، ويف تعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العاملية 2025سنة أو أكثر حبلول عام  15األشخاص البالغني من العمر 

إزاء التوقعات اخلاصة باالجتاه الذي يأخذه معدل انتشار التبغ يف اإلقليم وتبدي قلقها بغ، اإلطارية بشأن مكافحة الت
 ؛2025لعام 
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ي املستمر الذي ُُيثِّله السل يف اإلقليم، وإعداد خطة عمل اسرتاتيجية إقليمية ملكافحة السل  وإذ تالحظ التحدِّ
  شأن السل؛تتواءم وغايات االسرتاتيجية العاملية ب 2020-2016للفرتة 

سية لتحسني التأهُّب واالستجابة يف دة خطة اسرتاتيجية عاملية مخوبعد ما نظرت يف وثيقة املشاورة بشأن إعداد مسو  
 ؛2العامةجمال الصحة 

نفيذ لتوإذ تقر أيضًا باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا الدول األعضاء الستكمال عمليات التقييم اخلارجي املشرتك 
 ( ضمن إطار زمين طموح؛ 2005الصحية الدولية )اللوائح 

 اليت تواجه الفئات السكانية املتضررة بالكوارث وحاالت الطوارئ؛  وإذ تشعر بالقلق إزاء القضايا الصحية

مل، وحتسني الصحة، وخدمة حلفاظ على سالمة العاادة مذكرة املفاهيم بعنوان "مسو   وبعد ما نظرت كذلك يف
 ؛2023-2019ىل برنامج العمل العام الثالث عشر للمنظمة تطلُّعاً إ "الضعفاء

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

  ؛2016التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام  تعتمد .2

إطار العمل لتنمية القوى العاملة الصحية يف إقليم شرق املتوسط لتسريع وترية التقدم احملرز يف التصدي تعتمد  .3
 ؛2030بلوغ خطة لللتحديات اليت تواجه القوى العاملة الصحية 

  ؛2020-2016خطة العمل اإلقليمية للقضاء على السل تؤيد  .4

دة برنامج العمل العام إىل وضع اللمسات النهائية على مسو   تفضيعملية  بادرة الرامية إىل تسريع وتريةاملتدعم  .5
الثالث عشر يف الوقت املناسب، حىت تناقشه مجعية الصحة العاملية يف دورهتا احلادية والسبعني يف أيار/مايو 

 ؛2018

 يلي:الدول األعضاء على ما  تحث   .6

العامة اليت تستهدف الوفاء مبتطلبات اخلدمات الصحية، وتليب اختاذ اإلجراءات الضرورية إلجراء حبوث الصحة  1.6
نات املستمدة من البحوث الصحية يف االحتياجات الصحية لألفراد؛ وبناء القدرات الوطنية لالستفادة من البيِّ 

  رسم السياسات الصحية الوطنية؛

ية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ االنضمام يف أقرب وقت ممكن إىل بروتوكول اتفاقية منظمة الصحة العامل 2.6
  للقضاء على االجتار غري املشروع مبنتجات التبغ؛

هبدف  2020-2016وضع خطط عمل وطنية أو حتديثها متشيًا مع خطة العمل اإلقليمية للقضاء على السل  3.6
  مكافحة السل والقضاء عليه يف اإلقليم؛
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(، ووضع 2005صد والتقييم بشأن اللوائح الصحية الدولية )مواصلة تنفيذ إطار منظمة الصحة العاملية للر  4.6
   الرصد والتقييم؛ عملييتحصائل من الصحي، مع األخذ يف احلسبان خطط عمل وطنية لأل

سية لتحسني التأهُّب واالستجابة يف جمال الصحة العامة، ووضع مبادئها إعداد خطة اسرتاتيجية عاملية مخ دعم 5.6
 التوجيهية املقرتحة؛

 :من املدير اإلقليمي ما يليتطلب  .7

دعم الدول األعضاء يف تنفيذ إطار العمل اإلقليمي لتنمية القوى العاملة الصحية، مبا يف ذلك تيسري تبادل  1.7
 ز يف هذا الشأن وتقييمه؛م احملرَ اخلربات بني البلدان والتعاون فيما بينها، ورصد التقدُّ 

لتغطية الصحية الشاملة، و ب بلوغ ابدور قطاع الصحة اخلاص يف التحرُّك صَ إعداد إطار عمٍل إقليمي للنهوض  2.7
 ؛جنة اإلقليمية إلقرارهعلى الدورة اخلامسة والستني لل   اإلطار لكلُيعَرض ذ

إرساء آليات إقليمية لدعم رأب الفجوات بني املؤسسات البحثية املعنية ورامسي السياسات، وترمجة البينات  3.7
  ؛الشأنالبحثية إىل بيانات للسياسات الصحية، ودعم إرساء آليات وطنية يف هذا 

مع الدول األعضاء وخمتلف الشركاء لوضع اسرتاتيجية وخطة عمل إقليميتني ملكافحة التبغ، تعكسان  العمل .4.7
االلتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، على أن تُعَرض 

  ستني للجنة اإلقليمية؛االسرتاتيجية وخطة العمل اإلقليميتان إلقرارمها يف الدورة اخلامسة وال

إدراج بند دائم على جدول أعمال اللجنة اإلقليمية حول القضايا الصحية اليت تواجه الفئات السكانية املتضررة  .5.7
 الكوارث وحاالت الطوارئ؛ من

ولية مواصلة دعم الدول األعضاء فيما تبذله من جهود لتنفيذ إطار الرصد والتقييم بشأن اللوائح الصحية الد .6.7
سية لتحسني التأهُّب واالستجابة خططها االسرتاتيجية الوطنية اخلم(، ووضع اللمسات النهائية على 2005)

 يف جمال الصحة العامة.


