
 

 

 
RESOLUTION 

   1 –ق /49إل /ش م    اللجنة اإلقليمية
  EM/RC49/R.1          لشرق المتوسـط

   2002أآتوبر /تشرين األول 2                                  الدورة التاسعة واألربعون

    من جدول األعمال 4 البند

  2001 لسنة التقرير السنوي للمدير اإلقليمي
  والتقارير المرحلية

  اللجنة اإلقليمية،

ة الصحة                   بع ال منظم دير اإلقليمي عن أعم سنوي للم ر ال ة  د أن استعرضت التقري  في   العالمي
   ،، والتقارير المرحلية التي طلبتها اللجنة اإلقليمية2001ط عن عام إقليم شرق المتوس

سطيني، والتي                    يهو وإذ شعب الفل لها ما تقترفه سلطات االحتالل اإلسرائيلية من فظائع ضد ال
ه، في    تدمير مراف  تشمل اك قه الصحية ومؤسساته الطبية، وقطع إمدادات المياه، وتقييد حرآت  انته

  ،سافر للشرعية الدولية

ة            يزعجها عدم س  وإذ   ماح تلك السلطات للسيدة المديرة العامة للمنظمة بزيارة األراضي المحتل
  ،2.55 ج ص عبناًء على تكليف من جمعية الصحة العالمية الخامسة والخمسين في القرار

رار ش م  وإذ  ستذآر الق شاء        11–  ق/44ل إ/ت ى إن دير اإلقليمي العمل عل ى الم ذي طلب إل ال
ة                 ام بمهم ة للقي ة اإلقليمي الزم     استجالب فريق يتألف من بعض أعضاء اللجن الي ال دعم الم من   ال

  ،خارج الميزانية لضمان استمرار جهود استئصال شلل األطفال من اإلقليم

ين المكتب اإلقليمي                تقريره الشامل  المدير اإلقليمي على  تشكر   .1 اون الوثيق ب رز التع ذي يب  ال
رز  وبين الدول األعضاء، وما تحقَّق من منجزات مهمة في مختلف الميادين،             ات   آما يب  العقب

  ؛التي واجهت تقدُّم العمل في عدد من بلدان اإلقليم

  اإلقليمي؛لمدير ل التقرير السنوي عتمدت .2
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  : يليإلى المديرة العامة ماتطلب  .3

ى         الزيارةالسعي إلتمام   مواصلة   1.3 ا إل وم به ا أن تق ة منه  التي طلبت جمعية الصحة العالمي
اع          دهور األوض ول ت ائق ح صِّي الحق ة تق اء لجن ة، وإحي سطينية المحتل ي الفل األراض

  ؛الصحية

سطينية                 2.3 ساعدة وزارة الصحة الفل دول األعضاء لم اون مع ال ة بالتع اتِّخاذ خطوات عاجل
  ؛هودها المبذولة للتغلُّب على الصعوبات الراهنةفي ج

رامج الصحة العمومي    توفير الدعم   3.3 سطينية ةالتقني لب ا يمكِّ  الفل ا من    بم ساعدة   نه ديم الم تق
  ؛الَفْوريةاإلنسانية 

غ        عن تقديرها لما أبدته بلدان اإلقليم م       تعرب .4 ا   ون اهتمام متزايد بمكافحة التب ه م  ضع ب اتَّخذت
ى نحو             ،الة في هذا الصدد   من إجراءات قوية وفعَّ    لودلا شارآة عل ا مواصلة الم وتطلب إليه

   ؛فعَّال في المفاوضات حول االتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ

ة                   لىعتثني   .5 ى صعيد الصحة العمومي ة عل يم ذات األهمي ا المراس ستان العتماده  حكومة باآ
سية     دم،        ،والمتعلقة بالصحة النف ة ال غ، ومأموني ة    ومكافحة التب ز اإلرضاع من       وحماي وتعزي

دي، وتحيِّ  ومَتالث دَ      ْيي حك ي بل غ ف ة التب وائح مكافح شديد ل ا بت صر لقيامهم ر وم هما، ْي قط
رمي  ادم الح ة خ ة   وحكوم ة لمكافح ة اإلطاري م االتفاقي ي دع زي ف دورها التحفي شريفين ل ن ال

  التبغ؛

ة لمكافحة          إلى   تطلب .6 دز والع     الدول األعضاء مواصلة إيالء األولوية الالزم دوى مرض اإلي
   ؛ وتكثيف جهودها في هذا الصددبفيروسه،

ال،        عن ارتياحها للتقدُّم الذي تم إحر      تعرب .7 دول   ازه في مجال استئصال شلل األطف دعو ال  وت
  ؛ استئصال شلل األطفالاألعضاء إلى المساهمة بموارد مالية من أجل أنشطة

  الوطنية؛ الطفولة في برامجها  على إيالء أولوية عليا لصحةاألعضاءالدول تحث  .8

دعو  .9 اح       ت ضمان نج سل ل االت ال ي لح دبير العالج شطة الت سين أن ى تح ضاء إل دول األع ال
ة في               معالجته، وحث مقدِّمي   شارآة آامل شارآة م ى الم الرعاية الصحية بالقطاع الخاص عل

  تطبيق المعالجة القصيرة األمد تحت اإلشراف المباشر؛

د  .10 ي تؤي دير اإلقليم راح الم ة اقت شاء آلي وِرلبإن ق  م ة فري ة آللي دري مماثل اح الج المي للق ٍد ع
ذا    ، وتطلب إليهالطوارئالتنسيق الدولي المعني بتوفير اللقاحات في   ة به ديرة العام  إبالغ الم

  االقتراح؛
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دول األعضاء    تدعو .11 ة            ال ا لتحسين التغطي ى تكثيف إجراءاته امج    إل ع  الموسَّ  بتطعيمات البرن
  من الحصبة في موعده المستهدف؛، مع الترآيز على تحقيق التخلُّص للتمنيع

دول األعضاء تحث .12 ى  ال ن  عل ة م سالمة والوقاي ز ال ة لتعزي رامج الوطني ة الب شاء أو تقوي إن
  ؛حوادث المرور وسائر الحوادث

ان المخدِّرات    الدول األعضاء إلى اتخاذ اإلجراءات الضرور     تدعو .13 يَّ ،ية لمكافحة إدم ما  والس
ي ك الت ن، وذل  تل ق الحق ا بطري تم تعاطيه ات    ي ددة القطاع املة ومتع رامج ش الل ب ن خ ك م

  حة؛للمكاف

ى .14 ب إل ضر تطل راءات ال اذ اإلج ي اتخ دير اإلقليم ة   الم تراتيجية إقليمي ة اس داد خط ورية إلع
  .راتمان المخدِّلمكافحة إد

  

 


