
 

 

 
 

RESOLUTION 

  1 – ق/52ل إ/ش م اللجنة اإلقليمية
   EM/RC52/R.1 لشرق المتوسـط

 سبتمبر/أيلول الثانية والخمسونالدورة 
2005  

 من جدول األعمال  4البند 

  والتقارير المرحلية 2004التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لسنة 
 اللجنة اإلقليمية،

نوي للمدير اإلقليمي عن أعمال منظمة الصحة العالمية في شرق بعَد ما استعرضت التقرير الس
 ، والتقارير المرحلية التي طلبتها اللجنة اإلقليمية، 2004المتوسط لسنة 

معدالت انتشار مرض اإليدز والعدوى بفيروسه في اإلقليم، في  تشعر بالَقَلق من الزيادة وإذْ
 ومن نقص التبليغ في بعض البلدان،

َقَلق أيضًا من العبء المتزايد لألمراض غير السارية، والعبء المالي الباهظ وإذ تشعر بال
 الواقع على عاتق اُألَسر من جرَّائها، والطويل األمد 

وإذ يساورها شديد القلق من أنه في الوقت الذي تحقَّق فيه تقدٌم في استئصال شلل األطفال في 
 في بعض البلدان التي آانت خالية منه، البلدان الموطونة بالمرض، فقد عاود المرض ظهوره

 والسيَّما البلدان التي ينخفض فيها معدل التغطية بالتطعيم،

 وإذ تشعر بالقلق إزاء تصاُعد معدالت التدخين في بلدان اإلقليم،

وإذ تدرك جسامة عبء المرض الناجم عن المخاطر البيئية، وإذ تالحظ، بارتياح، ما أسهم به 
نشطة صحة البيئة في العشرين سنة الماضية في جهود تقليص عبء المخاطر المرآز اإلقليمي أل

 البيئية التي تهدِّد الصحة وجودة الحياة،
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 وإذ ُتقلقها أعمال العنف المتصاعدة، وبخاصة في بعض بلدان اإلقليم،
وإذ تعرب عن تقديرها لجهود المنظمة من أجل إعداد استراتيجية متكاملة حول الملكية الفكرية 

 االتفاقات التجارية،و

  المدير اإلقليمي على تقريره الوافي حول أعمال المنظمة في اإلقليم؛تشكر . 1

  التقرير السنوي للمدير اإلقليمي؛تعتمد . 2

ي                    تعرب . 3 ز اإلقليم ريم استضافتها للمرآ ى آ وقرة عل ة الم ة األردني ديرها للحكوم  عن تق
 ؛ألنشطة صحة البيئة

رب  . 4 زتع ه المرآ ا حقَّق ديرها لم ى  عن تق ة، عل اء التكلف ردود لق ة الم زات عالي ن منج  م
 مدى العشرين عامًا التي مرَّت على تأسيسه؛

رب . 5 ة      تع كاله المختلف د بأش ي الموحَّ م الطب دور المعج ا بص ديرها وترحيبه الغ تق ن ب  ع
ـين،   ـوبلغاته المتعدِّدة، وتقدِّر دوره في تعزيز االتصال والتواُصل بين المهنيِّ           ين الصحيِّ

 لتعليم الطبي باللغات الوطنية؛وفي دعم ا

دَّدًا . 6 د مج ـُمْنَطَلق، ال تؤآِّ حِّية ال ا ص ة وبرامجه ال المنظم ع أعم ون جمي ى أن تك  عل
رامج      دات والب ام والوح َمَرِضّية المنحى، آما تؤآِّد على أن ُيراعى ذلك في تسمية األقس

 في جميع مستويات المنظمة؛

يد . 7 د   ُتش اج الخ ى إدم ة إل ادرات الهادف حي     بالمب ي والص يم الطب ع التعل حية م مات الص
 ضمانًا لتخريج مهنيِّـين صحيِّـين قادرين على تلبية االحتياجات الصحية لمجتمعاتهم؛

 : الدول األعضاء على ما يليتحث . 8

دز   1.8 رض اإلي ار م دالت انتش ول مع املة ح ة وش ات آامل ة بمعطي د المنظم تزوي
 والعدوى بفيروسه؛

تراتيجي  2.8 ذ اس لة تنفي ق   مواص ا يتعل ي م يَّما ف ال، والس لل األطف ال ش ات استئص
يم دون    ذا التطع ا به ة فيه دالت التغطي ي مع دان الت ي البل ي ف التطعيم الروتين ب

 المستوى المنشود؛

ة     3.8 ة لمكافح ة اإلطاري ى االتفاقي ادقة عل رعة المص رورية لس وات الض اذ الخط اتِّخ
با ي الحس ذًة ف د، آخ ذلك بع ن قامت ب م تك غ، إن ل رة التب ادة 2ن الفق ن الم ن 36 م  م

 االتفاقية؛
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واطنين         4.8 ائر الم اء وس ال والنس ريض األطف ن تع ّد م ة للح دابير الالزم اذ الت اتِّخ
 األبرياء ألعمال العنف؛

 مضاعفة الجهد لإلسهام ماليًا في برنامج استئصال شلل األطفال؛ 5.8
الن ال        6.8 ي إع ة ف ب المرون ن جوان ة م تفادة آامل تفادة اس ة    االس ول اتفاقي ة ح دوح

ـَمزيد             ـربس ال  TRIPS-Plusالتربس والصحة العمومية، وتحاشي االلتزام باتفاق الت
 أثناء المفاوضات التجارية الثنائية؛

ب . 9 حة     تطل طة ص ي ألنش ز اإلقليم م المرآ ة دع االت المانح اء والوآ دول األعض ى ال  إل
 البيئة، ماديًا وماليًا، واالستفادة بقدراته على أفضل وجه؛

ب . 10 ةتطل دان النامي ن البل ًة ع اوض، نياب ام التف دير الع ى الم راءة ، إل وق ب راء حق  لش
ة، لحل                   ات الالزم ل التكنولوجي ن نق االختراع لألدوية الحاسمة، مع ما يترافق به ذلك م
ة                      ي مرحل ك ف ارية، وذل ر الس راض غي ا األم ا فيه ة، بم المشكالت الصحية ذات األولوي

 ء براءة االختراع؛باآرة، دوَن انتظار مدة انقضا

ي        . 11 ـُمْحَرز ف دُّم ال ول التق ة ح ارير دوري ديم تق لة تق ي مواص دير اإلقليم ى الم ب  إل تطل
 .تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية في اإلقليم

 


