
 

 
 

 
RESOLUTION  

  
 EM/RC59/R.1  اللجنة اإلقليمية

  1ق /59ل إ/ش م  رق املتوسطلش
  2012أكتوبر /تشرين األول  واخلمسون التاسعةالدورة 

  من جدول األعمال 2البند 
  

  ، والتقارير املرحلية2011التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام 
  اللجنة اإلقليمية،

وي للمدير اإلقليمي عن أعمال منظمة الصحة العاملية يف إقليم شرق املتوسط لعام استعرضت التقرير السنما بعد 
  ،1، والتقارير املرحلية اليت طلبتها اللجنة اإلقليمية، والتطورات األخرية يف اإلقليم2011

، 2.ق/57ل إ/ش م، بشأن االستعداد للطوارئ والتصدي هلا، والقـرار  2.ق/52ل إ/ات ش موإذ تستذكر القرار
، بشأن التقرير السنوي 1.ق/58ل إ/والقرار ش م ،اتها، وصندوق التضامن اإلقليميبشأن االستعداد للطوارئ وجم

بشأن االرتقاء بالربنامج املوسع للتمنيـع   ،5.ق/58ل إ/والقرار ش م ، والتقارير املرحلية،2010للمدير اإلقليمي لعام 
  لبلوغ األهداف العاملية واإلقليمية،

ها الوضع يف اجلمهورية العربية السورية واألحوال اإلنسانية اليت تؤثر يف الالجئني والنازحني يف الداخل، وإذ يقلق
  وتأثري ذلك على البلدان ااورة،

وإذ يقلقها أيضاً التهديد احملتمل جلميع الدول األعضاء املتمثل يف استمرار وجود فريوس شلل األطفال الـربي يف  
  اإلقليم،

اجلهود املتضافرة اليت بذلتها أفغانستان وباكستان للتعاطي مع استئصال شلل األطفال باعتباره طارئـة  وإذ تقدر 
  صحية وطنية،

اإلطاريـة   منظمة الصحة العامليـة  وإذ تقدر أيضاً اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء بنجاح متزايد لتطبيق اتفاقية
  ألماكن العامة،بشأن مكافحة التبغ، مثل حظر تعاطي التبغ يف ا

تشكيل "وإذ ترحب بالتوجهات االستراتيجية اليت اقترحها املدير اإلقليمي يف كلمته االفتتاحية ويف الوثيقة املعنونة 
  ،2تعزيز دور منظمة الصحة العاملية: مستقبل الصحة يف إقليم شرق املتوسط

 
  .5و 4و 3و 2و 1وثائق املعلومات /59ل إ/ش مو 59/2ل إ/ش م  الوثيقة 1
  
  .WHO-EM/RDO/002 الوثيقة 2
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  1ق /59ل إ/ ش م
  2الصفحة 

  
 

  ؛ اإلقليماملدير اإلقليمي على تقريره الشامل عن أعمال املنظمة يف تشكر  .1

  ؛2011التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام  تعتمد  .2

  ؛تضامنها مع أفغانستان وباكستان فيما تبذالنه من جهود الستئصال شلل األطفال تعيد تأكيد  .3

باعتباره  لأفغانستان وباكستان إىل مواصلة بذل جهودمها املتضافرة للتعاطي مع استئصال شلل األطفا تدعو  .4
  طارئة صحية وطنية؛

  :الدول األعضاء على ما يلي حتث.  5
البلدان يف تقدمي الدعم الالزم للتخفيف من معاناة الالجئني والنازحني داخل اجلمهورية العربية السورية و  1.5

  ؛، والسيما األردنااورة
  وصندوق التضامن اإلقليمي؛ ،بشأن االستعداد للطوارئ وجماتها، 2.ق/57ل إ/تنفيذ القرار ش م  2.5
، مـن  فيما تبذالنه من جهود الستئصال شلل األطفـال أفغانستان وباكستان  اإلعراب عن تضامنها مع  3.5

  خالل الدعم السياسي واملايل والفين؛
ض والتعجيل بتنفيذ سائر التدابري اربة خلف ،كفالة تنفيذ سياسة خلو األماكن العامة متاماً من دخان التبغ  4.5

  الطلب على منتجات التبغ، واليت نصت عليها اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛
االنضمام إىل املرحلة األوىل آللية الشراء املوحد للقاحات، مع االستعانة خبدمات شراء اللقاحـات الـيت     5.5

متوسطة الدخل وحتتـاج إىل دعـم لشـراء    يقدمها قسم اإلمدادات التابع لليونيسف، إذا كانت البلدان 
اللقاح املتقارن املضاد للمكورات الرئوية، واللقاح املضـاد للفريوسـات العجليـة،    (اللقاحات اجلديدة 

   ؛)لفريوسات الورم احلليمي البشري واللقاح املضاد

  :ما يلي املدير اإلقليمي تطلب إىل.  6
  ؛وجهات االستراتيجية احملددة للسنوات اخلمس املقبلةاختاذ اخلطوات الالزمة لكفالة تنفيذ الت 1.6
  ؛بشأن االستعداد للطوارئ وجماتها، وصندوق التضامن اإلقليمي 2.ق/57ل إ/متابعة تنفيذ القرار ش م 2.6
  .القيام، على جناح السرعة، بتنفيذ املرحلة الثانية آللية الشراء املوحد للقاحات  3.6

  
  
  
  


