
 

 

 
 

RESOLUTION 

  EM/RC47/R.2  اللجنة اإلقليمية
  2 –ق /47ل إ/ش م  لشـرق المتوسط

  
  2000أآتوبر /تشرين األول 4  الدورة السابعة واألربعون

  
     من جدول األعمال4البند 

  

  1999 لسنة التقرير السنوي للمدير اإلقليمي
  الصحية الُنُظم – لعام ألفينوتقرير الصحة العالمية 

  اللجنة اإلقليمية،

يم شرق         بعد أن استعرضت التقرير السنوي للمدير اإلقليمي عن أعمال منظمة          ة في إقل  الصحة العالمي
  ،)1(، واستمعت إلى بيانه حول التقرير1999المتوسط عن عام 

  ،)2(وبعد أن استعرضت تقرير الصحة العالمية لعام ألفين

 المدير اإلقليمي على تقريره الوافي الذي يلقي الضوء على التعاون الوثيق بين المكتب اإلقليمي                تشكر .1
ود الت    الل الجه ن خ ا م ّم تحقيقه ي ت ة الت ازات الهام رز اإلنج دول األعضاء، ويب ين ال ين وب ة ب عاوني

ال وإصالح    لل األطف صال ش االت استئ ي مج يَّما ف يم، والس ي اإلقل دول األعضاء ف ين ال ة وب المنظم
  القطاع الصحي؛

 بجهود المدير اإلقليمي في إتمام المقر الجديد للمكتب اإلقليمي في القاهرة؛تشيد  .2

  
  

  .47/2ل إ/الوثيقة ش م) 1(
  .6وثيقة إعالمية /الوثيقة ش م) 2(
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  2الصفحة 

  
 

   التقرير السنوي للمدير اإلقليمي؛تعتمد .3

ة               على أهمية االلتزام على أع     تؤآد .4 ا، وتقوي ادرة دحر المالري سياسية باستراتيجية مب ستويات ال ى الم ل
  الشراآة بين القطاعات في هذا الصدد، وتعزيز القدرة الوطنية على مكافحة المالريا والوقاية منها؛

ه، والع توصي  .5 دوى بفيروس دز والع شار مرض اإلي دى انت ى م رُّف عل ود للتع ى بتكثيف الجه مل عل
  تكثيف الجهود للوقاية منه واتخاذ أفضل الطرق لرعاية المرضى؛

ى  .6 دعو إل ة     ت ذام، وضمان وصول المعالج االت الج ر لح شاف المبك سين االآت ود لتح ضاعفة الجه م
  المتعددة األدوية إلى جميع الحاالت؛

ب  . 7 زال ي    تطل ي الي دان الت ي البل يَّما ف ال، والس لل األطف صال ش شطة استئ ل بأن ا التعجي توطَّنه
سياسي          زام ال مان االلت روس، وض واء الفي ة الحت ة اإلقليمي ى الخط صادقة عل رض، والم الم

  لتنفيذها؛

د . 8 ا ش متعي د قراره يم    2 –ق /47ل إ/ تأآي ث دول اإلقل غ، وتح ن التب رُّر م ادرة التح ول مب  ح
ى أن ت  غ، وعل ة التب ة لمكافح ة اإلطاري ة باالتفاقي ي المفاوضات المتعلق شارآة ف ى الم ون عل ك

  وفودها ممثِّـلة لجميع القطاعات المعنية بمكافحة التبغ؛

دعم                   تشيد .9 وفير ال دير اإلقليمي لت  بما حقَّقته المجلة الصحية لشرق المتوسط من نجاح، وتؤيد جهود الم
  المادي الالزم للحفاظ على جودة هذه المجلة؛

سير             تدعو .10 دول المتجاورة      المدير اإلقليمي إلى مواصلة مساعي المكتب اإلقليمي في تي ين ال اون ب التع
  في مجال مكافحة األمراض السارية، والسيَّما لتحقيق هدف استئصال شلل األطفال؛  

سي    إقليم شرق المتوسطمبادرات ة على تبنِّيها لعدد من     ة العام المدير تشكر .11 ر الرئي ى المق  وتعميمها عل
  وسائر أقاليم المنظمة؛

  :المديرة العامة ما يليإلى تطلب  .12

ات           العمل على    1.12 ة اإلطار والمنهجي دول األعضاء، بمراجع ع ال قيام المنظمة، بمشارآة واسعة من جمي
  المستخدمة في الدراسة المقارنة ألداء الُنُظم الصحية، التي يتضمَّنها تقرير الصحة العالمية لعام ألفين؛

ى  2.12 ل عل ادم  عرضالعم ة الق صحة العالمي ر ال ة لتقري ة والمنهجي ى األسس التقنّي ذي  المجلعل س التنفي
  .، قبل نشر التقرير وإقرارهابحثهابليقوم للمنظمة 
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