
 

 
 

  
RESOLUTION  

    EM/RC55/R.1  اللجنة اإلقليمية
   1 - ق/55إل /ش م  لشرق المتوسـط

  2008 أآتوبر/تشرين األول                                             الدورة الخامسة والخمسون

  ن جدول األعمالم   4البند 

   والتقارير المرحلية2007التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام 
  اللجنة اإلقليمية،

ر السنوي للمدير اإلقليمي عن أعمال منظمة الصحة العالمية في إقليم بعد ما استعرضت التقري
  ؛)1( ، والتقارير المرحلية التي طلبتها اللجنة اإلقليمية2007شرق المتوسط لسنة 

رار ش  إْذو ستذآر الق ة      إْذ، و53/2ل إ/م ت دل التغطي اض مع تمرار انخف ا اس زال يقلقه  الي
ة   ات القهقري ضادة للفيروس ة الم ك  بالمعالج اجين لتل دز المحت روس اإلي دوى في صابين بع للم

ى         الوقاية من    تدابير   أيضًا التغطية المنخفضة جدًا ب      تقلقها ْذإالمعالجة، و  ال العدوى من األم إل انتق
  الطفل؛

ق من ـ يساورها القلإْذو، بالتطعيم الروتيني تقر بما تحقق حتى اآلن من نجاح في التغطيـة إْذو
ال الذين ال يتلّقون التطعيم الروتيني يقطنون في ستة بلدان باإلقليم ـ األطفنـمالغالبية العظمى أن 

  ؛ في هذه البلدانلمرمى اإلنمائي الرابع لأللفيةوأن ذلك يعرقل بشدة بلوغ ا

، تدرك ما تحقق حتى اآلن في اإلقليم من نجاح نحو بلوغ هدف استئصال شلل األطفال إْذو
  ظ على ما تحقق من منجزات؛ تؤآِّد على الحاجة إلى الحفاإْذو

،  تالحظ أن أآثرية بلدان اإلقليم تمضي على الدرب نحو بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفيةإْذو
اإلنمائية لأللفية في سبعة من بلدان  أنه من غير المرجح بلوغ المرامي من يساورها القلق إْذو

   والدولي؛يلى الصعيد اإلقليملم يتأّتى تضامن أآبر ع لم تبذل جهود آبرى، وما اإلقليم، ما

   تالحظ أيضًا ما تحقق من تقّدم في مكافحة اضطرابات عوز اليود في اإلقليم؛إْذو

 حول وباء التبغ العالمي، 2008 تدرك الحقائق المذهلة المشار إليها في تقرير المنظمة لعام إْذو
  ساسية لمكافحة التبغ؛األسياسات المن سكان العالم تحميهم % 5بما في ذلك حقيقة أن أقل من 
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سرطان وسائر انتشار المعدالت أشمل حول ) بيانات(إلى معطيات درك الحاجة  تإْذو
  ؛غير الساريةاألمراض 

وإذ تالحظ أيضًا االزدواجية وضعف التنسيق في بعض البلدان بين المنظمات الصحية الدولية 
  واإلقليمية؛

استمرار معاناة سكان األرض الفلسطينية المحتلة، والسيَّما الشديد القلق وإذ تالحظ آذلك مع 
  في قطاع غزة؛

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

 للمدير اإلقليمي؛التقرير السنوي  تعتمد.  2

  :إلى ما يلي الدول األعضاء دعوت.  3

لفحص واالستنصاح بصورة طوعية وسّرية لتحّري اإلصابة بعدوى تقوية خدمات ا  1.3
  الوقاية من انتقال العدوى من األم إلى الطفل؛تدابير فيروس اإليدز، و

، شلل األطفالالفيروسات البرية ل في ما يتعلق بتحاشي نشوء فجوات مناعية آبيرة  2.3
، وذلك عن خطر العدوى المعرَّضة بشدة لوالسيَّما في البلدان الموطونة، والبلدان

طريق تحسين التطعيم الروتيني، وإشراك جميع السكان في أيام التطعيم الوطنية؛ 
متأثـّرة ة في المناطق الدعومواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق فترات للموا

  بالحروب، لتطعيم األطفال في تلك المناطق؛

وية الالزمة لتحقيق المرامي حشد الموارد الضرورية للتعاطي مع األنشطة ذات األول  3.3
  اإلنمائية لأللفية؛

تقوية السياسات الوطنية لمكافحة التبغ، والتحرك ُقدمًا نحو التنفيذ الكامل لالتفاقية   4.3
؛ MPOWERاإلطارية لمكافحة التدخين ومضمومة السياسات الست لمكافحة التبغ 

  واالنضمام إلى االتفاقية إذا لم تكن قد انضمت إليها بعد؛

، وتعزيز استعمال سائر تجديد التزامها بالتخّلص من اضطرابات َعَوز اليود  5.3
  ؛المغذيات الزهيدة المقدار، بما فيها حمض الفوليك

   السرطان؛هاتقوية البرامج الوطنية لمكافحة األمراض غير السارية، بما في  6.3

 ين، بما في ذلكالشرآاء الصحيين الدولي مع التنسيق الَدْور القيادي في اتخاذ 7.3
 الوآاالت المانحة، تحت إشراف وزارة الصحة، لضمان التناسق مع األولويات

  ، ولتقليص االزدواجية؛الوطنية
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على دعمها المستمر للبرنامج العربي لمنظمة الصحة العالمية،  ة العامة المديرتشكر.  4
  باعتباره برنامجًا عالميًا؛

يدًا لرفع الحصار عن قطاع غزة، دة تأيـها الحميبذل مساعي إلى المديرة العامة تطلب  .5
والسماح بحرية الحرآة للسلع األساسية وملتمسي الرعاية الصحية، وضمان استعادة 

  .الخدمات األساسية

  

  


