
 

 

 
 

RESOLUTION 

 –ق /52ل إ/ش م اللجنة اإلقليمية
8  

  EM/RC52/R.8 لشرق المتوسـط

 سبتمبر/أيلول الثانية والخمسونالدورة 
2005  

  من جدول األعمال) أ (6البند 

 االستراتيجية اإلقليمية لتعزيز الصحة 
 اللجنة اإلقليمية،

ر االستراتيجي اإلقليمي لتعزيز بعَد ما استعرضت ورقة المناقشات التقنية حول اإلطا
 ،)1(الصحة

 حول إعالم الجمهور وتثقيفه من أجل الصحة، وج ص 44.42ج ص ع:  تستذآر القراَرْينوإذْ
حول تعزيز الصحة، ونتائج المؤتمرات العالمية الخمسة حـول تعزيـز الصحـة، التي  12.51ع

 ، وأديليد )1986(ُعقـدت في أوتـاوا 
، والبيان الوزاري )2000(، ومكسيكو سيتي )1997(، وجاآارتا )1991(، وسوندفـال )1988(

، واعتماد اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة )2000(الـخاص بتعزيـز الصحـة 
 ،)2005( لتعزيز الصحة في عالم ُمَعْوَلم ميثاق بانكوك، واعتمـاد )2003(التبغ 

، ومساعي الن عمَّان لتعزيز الصحة باّتباع أنماط الحياة اإلسالميةإعوإذ تؤآِّد مجدَّدًا اعتماَدها 
المكتب اإلقليمي والدول األعضاء الستثمار التعاليم الدينيَّة استثمارًا فعَّاًال في الجهود المبذولة من 

 أجل تعزيز الصحة،

 ق/50ل إ/وش م 7 - ق/48ل إ/وإذ ُتعيد تأآيد مجاالت العمل الرئيسية التي ُيبرزها القراران ش م
 حول تعزيز أنماط الحياة الصحية، واإلسهام المهم لمشاورَتْين إقليميَتْين في صياغة استراتيجية 6 -

 إقليمية لتعزيز الصحة،
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 العوامل السلوآية،  قد أْبَرَز َدْور2002التقرير الخاص بالصحة في العالم لعام وإذ تالحظ أن 
لة النشاط البدني، وتعاطي التبغ، باعتبارها عوامل والسيَّما النظام الغذائي غير الصحي، وق

 ،)2(االختطار الرئيسية لألمراض غير السارية، التي تشكِّل عبئًا يستفحل سريعًا في اإلقليم

 .1/م ت/52ل إ/الوثيقة ش م )1(
جنيف، منظمة الصحة . تقليص المخاطر، وتعزيز الحياة الصحية. التقرير الخاص بالصحة في العالم ) 2(

 .2002العالمية، 
وإذ تدرك أهمية مرجعيَّة الممارسات الـُمْثَلى القائمة في العالم، والسيَّما في اإلقليم، في ما 

 يتعلق بتعزيز الصحة في مختلف األماآن، والمنافع التي ُتجَنى من المبادرات المجتمعية،

ها البشرية والمالية وإذ ُتدرك أيضًا حاجة الدول األعضاء إلى تقوية سياساتها وزيادة موارد
وتعزيز األساليب الـُمْسَنَدة بالبيِّنات من خالل البحوث، واستحداث طرق مبتكرة لتمويل أنشطة 
تعزيز الصحة، وجعل إصالحات القطاع الصحي متجاوبة مع الديناميات المتغيِّرة لتعزيز 

 ،الصحة

 :ما يليعلى الدول األعضاء  تحث . 1

اد 1.1 ية وقي درات المؤسس اء الق ة  بن رامج فعَّال يط ب ل تخط ن أج ز الصحة، م ات تعزي
  ومضمونة االستمرار لتعزيز الصحة، ورصد هذه البرامج وتقيـيمها؛

وارد                   2.1 د الم ز الصحة وضمان حش ات لتعزي إنشاء لجنة وطنية فّعالة متعدِّدة القطاع
 البشرية والمالية الالزمة لها؛

ز الصحة،        إعداد وتنفيذ خطة استراتيجية متعدِّدة ال       3.1 د لتعزي قطاعات ومتوسطة األم
ة          ة والبيئي دِّدات االجتماعي ة الصحية، وللمح ة للحال رات الوطني اة المؤش ع مراع م

 للصحة؛

ف               4.1 تعانة بمختل تعزيز مشارآة المجتمع في برامج ومبادرات تعزيز الصحة، باالس
ة لتعز  ة القائم داخالت اإليجابي ن الم تفادة م ة، واالس رامج المجتمعي ز الصحة الب ي

 والسيَّما تلك المستمدَّة من التعاليم الدينية؛

 .إجراء بحوث عن فعالية المداخالت الراهنة لتعزيز الصحة  5.1

ز                   تطلب . 2 ة لتعزي ات داعم داد سياس ي إع دان ف  إلى المدير اإلقليمي تقديم الدعم التقني للبل
ار  ل االختط د عوام ذلك ولرص ة ل ة الالزم درات الوطني اء الق ر الصحة، وبن ـيم أث  وتقي

 .مداخالت تعزيز الصحة
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