
 

 

 
RESOLUTION 

 EM/RC46/R.1  اللجنة اإلقليمية
  1 –ق /46ل إ/ش م  لشـرق المتوسط

  
  1999سبتمبر /أيلول 23  الدورة السادسة واألربعون

  
     من جدول األعمال4البند 

  

  التقرير السنوي للمدير اإلقليمي عن أعمال منظمة الصحة العالمية
  1998في إقليم شرق المتوسط لسنة 

  اللجنة اإلقليمية،

يم شرق               بعد أن استعر   ة في إقل ضت التقرير السنوي للمدير اإلقليمي عن أعمال منظمة الصحة العالمي
  واستمعت إلى بيانه حول التقرير،, )1(1998المتوسط عن عام 

شكر. 1 ين المكتب ت ق ب اون الوثي ى التع ضوء عل ذي يلقي ال وافي، ال ره ال ى تقري دير اإلقليمي عل  الم
ة          اإلقليمي وبين الدول األعضاء، ويبرز       اإلنجازات الهامة التي تم تحقيقها من خالل الجهود التعاوني

  بين المنظمة وبين الدول األعضاء في اإلقليم؛

   التقرير السنوي للمدير اإلقليمي؛تعتمد. 2

، الموعد المستهدف   استئصال شلل األطفال في     في إطار  من منجزات    تحقَّق لما   تعرب عن تقديرها  . 3
ضاء إ    دول األع ع ال دعو جمي ع         وت ل لجمي ذ الكام ار التنفي ي إط ا ف ز جهوده لة وتعزي ى مواص ل
  ال إلى أن يتحقق هذا االستئصال؛ استراتيجيات استئصال شلل األطف

 .46/2ل إ/الوثيقة ش م) 1(
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 1–ق/46ل إ/ش م
  2الصفحة 

  
 

شاء مرآز إقليمي                       تعيد تأآيد . 4 دعم إن ة اإلدارة، وت ة في مجال فعالي رة الوطني  الحاجة إلى تقوية الخب
وارد                على إدارة الجودة  للتدريب  إقليمية   وشبكة شروع في حشد الم ى ال دير اإلقليمي عل ، وتحث الم

  الالزمة لتنفيذ هذا البرنامج، والسيما الموارد التي من خارج الميزانية؛

ادرة                 تؤآد.  5  على أهمية قيام الدول األعضاء بالنظر في إعادة هيكلة وزارات الصحة بحيث تصبح ق
  لصحي وإدارة هذا اإلصالح؛إصالح القطاع ااحتياجات على تلبية 

ادة      دمتفاقمة في اإلقليم، وتدعم الجهو     قلقها إزاء أزمة المياه ال     عن تعرب.  6   اإلقليمية لحفظ المياه وإع
   وضمان جودة المياه المعاد استعمالها؛ااستخدامه

ديرها  تعرب عن .  7  شرق المتوسط، وت           تق ة الصحية ل ادة أعداد المجل دير اإلقليمي زي رار الم ثني   لق
  .على الجهود المبذولة للترويج للمجلة، على الصعيدين اإلقليمي والعالمي


