
 

 
 

 
RESOLUTION  

   1 –ق /50ل إ/ش م  اللجنة اإلقليمية
   EM/RC50/R.1  لشرق المتوسـط

   2003أآتوبر /تشرين األول                                              الخمسونالدورة 

     من جدول األعمال4البند 

   والتقارير المرحلية2002التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لسنة 

  اللجنة اإلقليمية،

مدير اإلقليمي عن أعمال منظمة الصحة العالمية في بعد أن استعرضت التقرير السنوي لل
 ،)1(، والتقارير المرحلية التي طلبتها اللجنة اإلقليمية2002إقليم شرق المتوسط عن عام 

ة ج ص ع   صحة العالمي ة ال رار جمعي ستذآر ق ؤرخ 5.56وإذ ت ار23، الم ايو / أي ول 2003م  ح
   محتلة، بما فيها فلسطين، ومساعدتهم،األحوال الصحية للسكان العرب في األراضي العربية ال

دة، أو                          الطوارئ المعق تالة ب دان المب اة القطاع الصحي في البل ا لمعان الغ قلقه وإذ تعرب عن ب
  االحتالل، أو العقوبات،

ة  ات الالحكومي ي والمنظم ب اإلقليم ين المكت ر ب اون المثم اح، التع ع االرتي ظ، م وإذ تالح
شرق المتوسط،     ))إمباآت (( مؤسسة  الدولية، واإلقليمية، والوطنية، آ    وم        ل ة اإلسالمية للعل  والمنظم

امج               ر، والبرن الطبية، وحرآة الكشافة، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحم
    الخليجي العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية،

دة، ا      ة الجدي ادرات اإلقليمي دير المب ائق التق ع ف ظ م سمَّاة وإذ تالح صحية  (( لم ة ال  –األآاديمي
 والتي هي أحد المبادرات المنظمة المنفَّذة بالتعاون مع مؤسسة   ))المعلومات الصحية في عالم الغد 

ة  سكو(( أنظم ة        ، ))سي ة الَقَطري ادرة الحكوم صحية، ومب وم ال ب العل بكة تعري شاء ش ادرة إن  ومب
ى ز      صول عل سطينيين للح اء الفل دريب األطب وقرة لت صاصات    الم ي لالخت س العرب ة المجل مال

  الطبية،
  

 .9و 4 و1/وثيقة إعالمية/50ل إ/ والوثائق ش م50/2ل إ/الوثيقة ش م)  1(
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ين المكتب اإلقليمي                     تشكر .1 اون الوثيق ب رز التع ذي يب  المدير اإلقليمي على تقريره الشامل ال
ات     وبين الدول األعضاء، وما تحقَّق من منجزات مهمة في مختلف الميادين،             رز العقب آما يب

  التي واجهت تقدُّم العمل في عدد من بلدان اإلقليم؛

 التقرير السنوي للمدير اإلقليمي؛ تعتمد  .2

 : المدير العام ما يليتطلب إلى .3

سطينية في                   1.3 دعم وزارة الصحة الفل   اتخاذ خطوات عاجلة بالتعاون مع الدول األعضاء ل
ة، وخا   صعوبات الحالي ذليل ال ل ت ن أج ا م ة المرضى   جهوده ة حرآ صة ضمان حري

  والمسؤولين عن الصحة وخدمات الطوارئ؛

شعب     2.3 صحية لل شاريع ال رامج والم دعم الب ة ل ة المطلوب ساعدة التقني وفير الم لة ت   مواص
ة               الفلسطيني وتوفير المساعدة اإلنسانية الطارئة لمواجهة االحتياجات الناشئة عن األزم

  الحالية؛

شعب                  مواصلة جهوده لتنفيذ      3.3 ا يلبي احتياجات ال ساعدة الصحية الخاصة، بم امج الم برن
 الفلسطيني؛

ن    تحث .4 صحيِّين م ين ال ائر المهنيِّ اء وس دريب األطّب سير ت ى تي يم عل دان اإلقل ن بل د م  المزي
  ؛فلسطين

إيالء األولوية لمكافحة مرض اإليدز والعدوى بفيروسه،        الدول األعضاء مواصلة  تطلب إلى    .5
 ذا الصدد؛وتكثيف جهودها في ه

 مجدَّدًا على إيالء أولوية عليا لصحة الطفولة في برامجها الوطنية؛ الدول األعضاءتحث  .6

دعو  .7 ث      ت سل، وح االت ال ي لح دبير العالج شطة الت سين أن ى تح دَّدًا إل ضاء مج دول األع ال
ة في تطبيق المعالجة         شارآة آامل مقدِّمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص على المشارآة م

 ة األمد تحت اإلشراف المباشر؛القصير

امج             آما تدعو    .8 ة بتطعيمات البرن الدول األعضاء مجدَّدًا إلى تكثيف إجراءاتها لتحسين التغطي
 الموسَّع للتمنيع؛

وادث   تحث  .9 ن ح ة م سالمة والوقاي ز ال ة لتعزي ا الوطني ة برامجه ى تقوي دول األعضاء عل ال
 المرور وسائر الحوادث؛

ان المخدِّرات،          الدول األعضاء إلى مو   تدعو   .10 اصلة اتخاذ اإلجراءات الضرورية لمكافحة إدم
املة          ة ش رامج للمكافح الل ب ن خ ك م ن، وذل ق الحق ا بطري تم تعاطيه ي ي ك الت يَّما تل والس

  ومتعدِّدة القطاعات؛ 
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ب .11 م    تطل ي، ودع يم الطب ي التعل دة ف صطلحات موحَّ تخدام م ز اس دول األعضاء تعزي ى ال  إل
 ن وإنتاج المواد التعليمية لهم باللغات الوطنية؛تدريب المهنيِّين الصحيِّي

ة والصحة               تحث .12 ا البيولوجي ات والتكنولوجي  الدول األعضاء على إنشاء هيئة وطنية للجينومي
ى إدخال                        ؤدي إل ة ت ة العام رامج للتوعي ى إعداد ب ز عل تتولى صياغة رؤية استراتيجية ترآِّ

 ًال ومنصفًا؛التكنولوجيا البيولوجية واستخدامها استخدامًا عاد
 : إلى المدير اإلقليمي ما يليتطلب .13

االت         1.13 ف المج ي مختل ة ف ة العامل ات الالحكومي ع المنظم اون م ة التع لة وتقوي   مواص
 الصحية وما يتصل بها من مجاالت؛ 

ا              2.13 استرعاء اهتمام السلطات الوطنية إلى أهمية تطوير وتطبيق الجينوميات والتكنولوجي
 ل الصحة؛البيولوجية من أج

د         –األآاديمية الصحية   (( مواصلة دعم     3.13 الم الغ ى      )) المعلومات الصحية في ع داده إل وامت
 .سائر بلدان اإلقليم


