
 

 

 
RESOLUTION 

  EM/RC46/R.4  اللجنة اإلقليمية
   4 –ق /46ل إ/ش م  لشـرق المتوسط

  
  1999سبتمبر /أيلول 23  الدورة السادسة واألربعون

  
     من جدول األعمال7البند 

  
   المسوَّدة اإلقليمية حول السياسة –الصحة في القرن الحادي والعشرين 
صحة للجميع في القرن الحادي والتوجهات االستراتيجية لتوفير ال

  والعشرين
  اللجنة اإلقليمية،

وفير     تراتيجية لت ات االس سياسة والتوجه ول ال ة ح ة المنقَّح ة اإلقليمي سوَّدة الوثيق ي م د أن نظرت ف بع
  ,)1(الصحة للجميع في القرن الحادي والعشرين

رن        حول توفير الصح    4 -ق  /45ل إ / وش م  7 -ق  /44ل إ /وإذ تستذآر القرارين ش م     ع في الق ة للجمي
  الحادي والعشرين،

أن                           ل ب دأ القائ ا المب ا فيه ة، بم ادىء دستور المنظم يم بمب وإذ تعيد تأآيد التزام الدول األعضاء في اإلقل
  التمتع بأرفع مستوى يمكن بلوغه من الصحة هو أحد الحقوق األساسية لكل إنسان، 

  ير الصحة والعافية لشعوب اإلقليم،وإذ تقر بأن غاية التنمية االجتماعية والصحية هي توف

ات، والتضامن، واالستمرارية،                      ة، واألخالقي سان، وأن العدال وق اإلن وإذ تؤآد أن الصحة حق من حق
  ثقافة بلدان اإلقليم وتقاليدها؛في  ويةتعاليم الدينال، هي ِقَيم متأصلة في النسوي الُبعدومراعاة 

  

 .46/5ل إ/الوثيقة ش م) 1(
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 4–ق/46ل إ/ش م
  2الصفحة 

  
 

ليمية حول سياسة توفير الصحة للجميع والتوجهات االستراتيجية في القرن الحادي    الوثيقة اإلق  تقر .1
  والعشرين؛

  : إلى الدول األعضاء ما يليتطلب .2

 إعادة التزامها بقوة بسياسة توفير الصحة للجميع في القرن الحادي والعشرين اعتمادًا             1.2
  على الرعاية الصحية األولية؛

ة اإلقلي 2.2 تعانة بالوثيق ط   االس تراتيجيات والخط سياسات واالس ياغة ال ي ص ة ف مي
  االستراتيجية الوطنية لتوفير الصحة للجميع في القرن الحادي والعشرين؛

  إعداد آلية وطنية لمراجعة وتقييم السياسة بانتظام؛ 3.2

  : إلى المدير اإلقليميتطلب .3

ة ا              1.3 شات اللجن د إعداد       أن يأخذ في االعتبار ما أثير من مالحظات أثناء مناق ة عن إلقليمي
ادي     رن الح ي الق ع ف صحة للجمي وفير ال ة ت ول سياس ة ح ة النهائي ة اإلقليمي الوثيق

  والعشرين؛

ع                    2.3 وفير الصحة للجمي ن يوزع على أوسع نطاق ممكن الوثيقة اإلقليمية حول سياسة ت
  اتيجية في القرن الحادي والعشرين؛والتوجهات االستر

ا         أن يقدم الدعم التقني إلى     3.3 اتها واستراتيجياتها وخططه يم في صياغة سياس دان اإلقل  بل
ار                    ذًا في االعتب رن الحادي والعشرين، آخ ع في الق االستراتيجية لتوفير الصحة للجمي

  ظروف وأولويات آل من هذه البلدان؛

 في  تهااأن يعمل على إزالة جميع العوائق التي تعرقل تمكين البلدان من استخدام مواردها وقدر              4.3
  .تعزيز الصحة، وأن ال تكون العقوبات الدولية سببًا في معاناة الشعوب صحيًا


