
 

 
 

 
RESOLUTION 

 
 1–/ق65ش م/ل إ  اللجنة اإلقليمية

 2018تشرين األول/أكتوبر  لشـرق املتوسط

   الستون و  الخامسة الدورة

 من جدول األعمال 3البند 

 2017التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لسنة 

 

 اللجنة اإلقليمية،إن 

بعد ما استعرَضت التقرير السنوي للمدير اإلقليمي حول أعمال منظمة الصحة العاملية في إقليم شرق 
 ؛2والتقارير املرحلية التي طلبتها اللجنة اإلقليمية20171املتوسط لسنة 

 تستذكر قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 
ْ
بشأن اإلعالن السياس ي الجتماع الجمعية العامة  66/2وإذ

 الرفيع املستوى املعني بالوقاية من األمراض غير املعدية )غير السارية( ومكافحتها، وقرار اللجنة اإلقليمية 
  لسياس ي؛حول التزامات الدول األعضاء بتنفيذ اإلعالن ا 2-/ق59 ش م/ل إ

د فيه 
َّ
 تضع في اعتبارها اإلعالن السياس ي األخير للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن السل، الذي أك

ْ
وإذ

وباء السل ل وضع نهايٍة بمن أهداف التنمية املستدامة  3-3رؤساء الدول من جديٍد التزامهم بتحقيق الغاية 
   ؛2030بحلول عام 

 تستذكر القرار ش م/ل إ 
ْ
الذي طلبت فيه اللجنة اإلقليمية وضع استراتيجية وخطة عمل  1-/ق64وإذ

إقليميتين ملكافحة التبغ، تعكسان االلتزامات املنصوص عليها في اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية 
  بشأن مكافحة التبغ؛

 قرار جمعية الصحة العاملية ج ص ع 
ً
 تستذكر أيضا

ْ
 3-/ق63م/ل إ ، وقرار اللجنة اإلقليمية ش 8-71وإذ

بشأن تحسين فرص الوصول إلى التكنولوجيات املساعدة في ضوء الحاجة املتزايدة إلى هذه التكنولوجيات 
  في اإلقليم؛

 تدرك عدم 
ْ
حالي بتنظيم وإدارة الدم ومنتجاته على نحو مالئم في الوقت ال كاٍف اهتمام إيالء وإذ

  للبالزما في اإلقليم؛باعتبارهما أدوية أساسية، والهدر املستمر 

________________________ 
1
 65/3ش م/ل إ  

2
 8-1/ وثيقة إعالمية 65ش م/ل إ  
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W O R L D  H E AL T  H 

ORGANIZATION 



 1–/ق65ش م/ ل إ 

 
 تعي أن البيانات الدقيقة عن أسباب الوفاة ضرورية لتوجيه عملية 

ْ
السياسات الصحية، وأنه وضع وإذ

  ال تزال هناك فجوات كبيرة في توقيت وجودة اإلشهاد على الوفاة في اإلقليم؛

 املدير اإلقليمي على تقريره الشامل عن أعمال املنظمة في اإلقليم؛ تشكر .1

 ؛2017التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لسنة  تعتمد .2

التي تهدف إلى تعزيز صحة الجميع بمشاركة  2023مع التقدير رؤية املدير اإلقليمي لعام  تالحظ .3
  الجميع، وتدعو إلى العمل والتضامن؛

ة منظمة الصحة االستراتيجية اإلقليمية ملكافحة التبغ من أجل اإلسراع بوتيرة تنفيذ اتفاقي تعتمد .4
 ؛تجار غير املشروع بمنتجات التبغالعاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، وبروتوكولها للقضاء على اال

  :الدول األعضاء على ما يلي تحث .5

د والرصد والتقييم  1.5 من تعزيز املوارد البشرية والقدرة املؤسسية الالزمة لتنفيذ عنصر الترصُّ
اإلقليمي لتنفيذ اإلعالن السياس ي للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن إطار العمل عناصر 

  الوقاية من األمراض غير املعدية )غير السارية( ومكافحتها؛

وضع خطط عمل وطنية متعددة القطاعات لتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى مكافحة السل  2.5
 ؛2030، والقضاء عليه بحلول عام 2022بحلول عام 

فيذ االستراتيجية اإلقليمية ملكافحة التبغ، واإلسراع بوتيرة تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة تن 3.5
العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، واالنضمام إلى بروتوكولها للقضاء على االتجار غير 

  املشروع بمنتجات التبغ في أقرب وقت ممكن؛

تكنولوجيات املساعدة لجميع من ال فرص الوصول إلىوضع خطط عمل وطنية لتحسين  4.5
 يحتاجون إليها، مع "عدم إغفال أحد"؛

لنظم الوطنية للدم، وإنشاء اتخاذ إجراءات إلطالع املنظمة على آخر املستجدات بشأن ا 5.5
القدرات  وتنميةمناسبة إلدارة الدم ومنتجاته باعتبارهما أدوية أساسية، تقنينية  أنظمة

  وتقليل هدرها؛زما ههدف االستفادة املللى مهها الوطنية واإلقليمية لتجزئة البال 

 ؛أسباب الوفاةعلى اعتماد وتنفيذ توصيات املنظمة بشأن اإلشهاد الطبي  6.5

 :إلى املدير اإلقليمي ما يلي تطلب .6

د  اتخاذ الخطوات الالزمة لوضع اللمسات الههائية على مسودة الحزمة 1.6 التدريبية لنظام ترصُّ
العالمي األمراض غير السارية باعتبارها أداة تدعم الدول األعضاء في تنفيذ إطار املنظمة 

العاملية للوقاية من ختيارية ز صوب بلوغ الغايات اال حرَ م  ـللرصد، ولتمكين تقييم التقدم ال
 األمراض غير السارية الرئيسية ومكافحتها؛

إلى الدول األعضاء لوضع خططها الوطنية، وتعزيز تنفيذ اإلعالن  تقديم الدعم التقني 2.6
"متحدون للقضاء على داء السل: تصٍد  وعنوانه السياس ي للجمعية العامة لألمم املتحدة

 عالمي عاجل لوباٍء عالمي"، واإلسهام في اإلطار العالمي للمساءلة حسب
ً
، ورفع ما يكون مناسبا

 ؛2020كافحة السل إلى اللجنة اإلقليمية في عام ز في محرَ م  ـتقرير عن التقدم ال
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ز في تنفيذ االستراتيجية حرَ م  ـموافاة اللجنة اإلقليمية باستعراض منتصف املدة للتقدم ال 3.6

، إلى جانب تقرير نهائي في نهاية فترة تنفيذها في عام 2021اإلقليمية ملكافحة التبغ في عام 
 ؛2023

حسين فرص الوصول إلى املنتجات املساعدة الجيدة واملالئمة توفير اإلرشادات التقنية لت 4.6
 ٍ
  سواء؛ بتكلفة ميسورة في سياقي التنمية والطوارئ على حد 

مواصلة تقديم الدعم التقني إلى الدول األعضاء لتوسيع نطاق تنفيذ اإلطار االستراتيجي  5.6
 ؛2025-2016اإلقليمي ملأمونية الدم وتوافره 

مواصلة تقديم الدعم التقني إلى الدول األعضاء لتنفيذ توصيات املنظمة بشأن اإلشهاد  6.6
 أسباب الوفاة.على الطبي 


