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ن تحيل االقتراح
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هوريـة العربيــة 
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  الملحق
  
  

  مذكرة توضيحية مقدمة من الجمهورية العربية السورية
  
  

 لألزمــة الراهنــة التــي تشــهدها الجمهوريــة العربيــة الســورية وآلثارهــا فــي قطــاع الرعايــة الصــحية عمومــًا، والســيمانظــرًا 
العواقب المدمرة التي تلحقها بالرعاية الصحية األولية في سوريا، تقترح وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية 
دة جدول األعمال المؤقت لدورة المجلس التنفيذي الثالثة والثالثين بعد المائـة، ويحمـل بنـد  إضافة بند جديد في مسوَّ

  سين الرعاية الصحية األولية أثناء األزمات".جدول األعمال العنوان التالي "تقييم وتح
  

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، تود سـوريا أن توجـه عنايـة المـديرة   ١٠وطبقًا للمادة 
العامــة لمنظمــة الصــحة العالميــة وأعضــاء المجلــس التنفيــذي إلــى أن إدراج هــذا االقتــراح كبنــد تكميلــي فــي جــدول 

  المؤقت لدورة المجلس التنفيذي الثالثة والثالثين بعد المائة أمر عاجل. األعمال
  

أن مناقشة هذه المسألة على نحو عاجل تصب فـي بإن األحداث المؤسفة التي تشهدها سوريا تعزز اعتقادنا القوي 
إلــى بلــدان  ن تــأثير هــذه المســألة ال يقتصــر علــى ســوريا فحســب بــل يمتــد أيضــاً إمصــلحة المجتمــع الــدولي ككــل إذ 

ا نحـو المسـاعدة علـى تحسـين تـوفير الرعايـة نـوأقاليم أخرى حول العالم. ونأمل أن تنير مناقشـة هـذا الموضـوع طريق
  الصحية األولية في المناطق المنكوبة باألزمات.

  
  

=     =     =  


