
 

 

 
RESOLUTION 

 EM/RC47/R.11  اللجنة اإلقليمية
  11 –ق /47ل إ/ش م  لشـرق المتوسط

  
  2000أآتوبر /تشرين األول 4  الدورة السابعة واألربعون

  
    من جدول األعمال) د (11البند 

  

  التخلُّص من داء الفيالريات اللمفّية
  في إقليم شرق المتوسط

  اللجنة اإلقليمية،

  ،)1(ضت الورقة التقنية حول التخلُّص من داء الفيالريات اللمفية في إقليم شرق المتوسطبعد أن استعر

  ، 1997 لعام 50.29وإذ تستذآر قرار جمعية الصحة العالمية ج ص ع

  ،إلى زيادة التوعية حول هذا المرضوإذ تدرك الحاجة 

ة من خطوات إلعداد استراتيجي                  ه المنظم ا اتخذت تخلُّص من داء        وإذ تالحظ مع االرتياح م ة لل ة عالمي
صعيد                   ى ال داء عل الفيالريات اللمفية، وإنشاء تحالف عالمي من الشرآاء المعنيين لدعم التخلُّص من هذا ال

  الوطني،

ر            ذ العناص بة لتنفي اليب مناس اد أس ة إليج ة والمنظم سلطات الوطني ذلها ال ي تب ود الت دِّر الجه وإذ تق
تخ     ة،       الرئيسية لالستراتيجية العالمية لل ات اللمفي سلطات        لُّص من داء الفيالري نَّتها ال ة التي ش ّوه بالحمل  وتن
تخلُّص                 ضد هذا الداء،   الصحية المصرية في زمن قياسي     ة ال يم إمكاني دان اإلقل سائر بل د ل ذي يؤآ  األمر ال

  من الداء في وقت قصير،

  .47/9ل إ/الوثيقة ش م) 1(
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  11 –ق /47ل إ/ش م 
  2الصفحة 

  
 

  اء في إقليم شرق المتوسط،وإذ ُتدرك أن الفرصة سانحة للتخلُّص من هذا الد

  المدير اإلقليمي على تقريره حول هذا الموضوع؛شكر ت .1

ذآر  .2 امج،     ت ذ البرن ة لتنفي صادية واالجتماعي ة االقت ي للتنمي صندوق العرب ن ال دَّم م دعم المق دير ال بالتق
ة الالزم       ديم األدوي ى تق ة وتشكر أيضًا شرآة سميث آالين بيتشام ومؤسسة ميرك وشرآاه المتحدة، عل

  للتخلُّص من المرض؛

ا ه  ـة، والتي انتق  ـات اللمفي ـا حاليًا داء الفيالري ـالتي ينتقل فيه دول األعضاءـالتحث  .3 داء في   ـل فيه ذا ال
  :ابق، على القيام بما يليـالس

  في أراضيها؛إجراء تقييم وبائي لهذا الداء  1.3

ز نُ           أنشطةتقوية   2.3 ده، وتعزي ات، وترصُّ داء الفيالري ه        التدبير العالجي ل ة ب م المعلومات المتعلق ُظ
  وتقييمه؛ 

تراتي              3.3 ًا لالس جيات وضع خطة وطنية محدَّدة المدة للتخلُّص من داء الفيالريات اللمفية وفق
  ؛مشارآة جميع الهيئات الحكومية والالحكومية المعنيةب المعتمدة من ِقَبل المنظمة

  : ة أن انتقل فيها، على القيام بما يليالدول األعضاء التي لم يسبق لداء الفيالريات اللمفيتشجِّع .  4

  ؛ها من الداء للتحقُّق من خلوِّإجراء مسوحات خاصة لفئات سكانية معيَّنة 1.4

تقديم جميع الوثائق التي حدَّدتها المنظمة إلى اللجنة الدولية لإلشهاد على التخلُّص من  2.4
  داء الفيالريات اللمفية توطئًة لإلشهاد على خلّوها من هذا الداء؛

  : المدير اإلقليمي ما يليإلى تطلب .5

ة    ت  1.5  ات اللمفي ن داء الفيالري تخلُّص م د ال ق بتأآي ا يتعل ي م دول األعضاء ف الزم لل دعم ال ديم ال ق
  واإلشهاد عليه؛

 . اللجنة اإلقليمية بما يتم إحرازه من تقدُّم في بلوغ مرمى التخلُّص من هذا الداءإعالم   2.5


