
 

 

 
 

RESOLUTION 

 –ق /52ل إ/ش م اللجنة اإلقليمية
6 

   EM/RC52/R.6 لشرق المتوسـط

 سبتمبر/أيلول الثانية والخمسونالدورة 
2005  

  من جدول األعمال) أ (5البند 

 المكافحة المتكاملة للنواقل 

 اللجنة اإلقليمية،

 بالنواقل، بوصفها إحدى بعَد ما استعرضت الورقة التقنية حول أهمية األمراض المنقولة
 ،)1 (مشكالت الصحة العمومية المنبعثة من مرَقدها

وإذ تدرك أن التحوُّل إلى أسلوب أصيل للتدبير المتكامل للنواقل من شأنه أن يتيح للبلدان فرصًا 
 للتصدِّي للمشكالت الراهنة في مجال مكافحة نواقل المرض،

 خطط وطنية للتدبير المتكامل للنواقل،وإذ تقدِّر الحاجة إلى إعداد استراتيجيات و

 وإذ ُتْوِقُن بأهمية تقوية القدرات الوطنية واإلقليمية في مجال علم الحشرات ومكافحة النواقل،

 :الدول األعضاء ما يلي إلى تطلب . 1

ز            1.1 ل، أو تعزي ل للنواق دبير المتكام دات إن       إنشاء وحدات وطنية للت ذه الوح ال ه  أمث
 يلزم من موارد بشرية ومالية؛، وضمان ما آانت قائمة

ات                    2.1 ع القطاع ين جمي يق ب اون والتنس ات، للتع ين القطاع إنشاء آلية فعَّالة مشترآة ب
 ؛ذات الصلة
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داد      3.1 ل، وإع ة النواق ي مكافح ة ف رص المتاح رات والف ات والثغ د االحتياج تحدي
 ؛لنواقلاستراتيجيات وخطط وطنية للتدبير المتكامل لجميع األمراض المنقولة با

 
 .52/3ل إ/الوثيقة ش م)  1(
 : ما يلي إلى المدير اإلقليميتطلب . 2

اتخاذ الخطوات الالزمة لدعم أنشطة التدبير المتكامل للنواقل وتوفير الدعم التقني             1.2
 ؛المطلوب، بما في ذلك تعزيز القدرات الوطنية

دبل  2.2 ة ال ى درج ول عل ة للحص ية إقليمي اء دورة دراس ي إنش ر ف م النظ ي عل وم ف
ادر    ن مص ة وم ة العادي ي الميزاني ة ف ن المخصَّصات الُقطري ول م رات، ُتمَّ الحش

 أخرى؛

ة،       3.2 ة اإلقليمي الغ اللجن ل، وإب ل للنواق دبير المتكام ي للت ار اإلقليم ديث اإلط تح
 .بانتظام، بما ُيحَرز من تقدُّم في تنفيذ أنشطة التدبير المتكامل للنواقل

 


