
WHO EMRO  |  100 بنسبة العامة الأماكن في التدخين ومنع  الأطفال شلل استئصال جهود ودعم ،السوريين والنازحين اللاجئين معاناة تخفيف :الإقليمية جنّةلل 59 الدورة أعمال ختام في%

    

  

َدَعت اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط في ختام دورتها التاسعة والخمسين إلى العمل على تخفيف معاناة اللاجئين السوريين
والنازحين في الداخل والخارج من خلال توفير الدعم اللازم لتقديم الخدمات التي يحتاجونها، ومعاونة دول الجوار التي تستقبل

هؤلاء اللاجئين، ودعم جهود كل من أفغانستان وباكستان لاستئصال شلل الأطفال وتأمين تطبيق سياسة الخلّو التام من التدخين في
الأماكن العامة بنسبة 100%.

  

وطلبت اللجنة الإقليمية، عقب ترحيبها بالتقرير السنوي للمدير الإقليمي لشرق المتوسط عن أعمال المكتب الإقليمي للعام 2011،
باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الأولويات الاستراتيجية المقترحة للسنوات الخمس المقبلة.

  

وصاَدَقت اللجنة الإقليمية على إعلان الرياض المعني بأنماط الحياة الصحية ومكافحة الأمراض غير السارية كما صادقت على إطار
العمل الخاص بالتزام الدول الأعضاء بتطبيق الإعلان السياسي للأمم المتحدة حول الأمراض غير السارية.

  

وقد اختتمت اللجنة الإقليمية أعمالها ظهر اليوم الخميس 4 تشرين الأول/أكتوبر 2012، بمقّر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

    

وطالبت اللجنة الإقليمية في قرار ثالث لها الدول الأعضاء بإنشاء مجلس صحي متعدد القطاعات، يعنى برسم خارطة طريق لتحقيق
تغطية صحية شاملة مع رفع مستوى التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية

  

كما َدَعت إلى تحسين ُنُظم الإبلاغ عن الوفيات والمراضة وأسبابهما وعوامل الخطر، فضلًا عن تحسين ُنُظم تسجيل المواليد.

  

وأشار قرار آخر إلى أهمية تعزيز الاستخدام الكافي والآمن والرشيد للتكنولوجيا الصحية وللأدوية وَرْصد المحددات الاجتماعية
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للصحة.

  

كما اتخذت اللجنة الإقليمية قرارًا يتعلق بالشراء الموحد للقاحات. ودعت إلى تعزيز دور القطاع الخاص في العمل الصحي.

  

  

  

وفيما يتعلق باللوائح الصحية الدولية َدَعت اللجنة الإقليمية إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الأطراف المختلفة وتعزيز الشراكة
بينها. كما طالبت البلدان الأعضاء باتخاذ ما يلزم لتقوية قدرات المختصين باللوائح الصحية الدولية في البلدان وتمكينهم من أداء

كافة مهامهم الأساسية بفعالية، وملء الفجوات الراهنة في استكمال الإمكانات اللازمة للتطبيق الكامل للوائح الصحية.

  

وطالب قرار آخر صادر عن اللجنة الإقليمية الدول الأعضاء بإدماج رعاية العيون، والوقاية من العمى وضعف الإبصار في ُنُظم الرعاية
الصحية، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.

  

وتلَقّت اللجنة الإقليمية دعوة من الحكومة التونسية لاستضافة فعاليات الدورة الستين لّلجنة الإقليمية العام المقبل.
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