
  
  
  
  
  
  
  

  ٢١-٦٠ع ص ج    الستونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣

  WHA60.21     من جدول األعمال٢١-١٢البند 
  
  
  

  التخلص من اضطرابات عوز اليود بشكل دائم
  
  

  ،الستونجمعية الصحة العالمية 
  

   ١ دائم؛بعد اإلحاطة علماً مع التقدير بالتقرير الخاص بالتخلص من اضطرابات عوز اليود بشكل
  

وإذ تالحظ أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته بعض الدول األعضاء في التخلص من اضطرابات                
ين اليزال ربع إلى ثلث سكان العالم يعانون من عوز هـذا العنـصر             يعوز اليود بشكل دائم في العامين الماض      

  الزهيد المقدار، علماً بأن معظمهم يعيشون في مناطق العالم الفقيرة؛
  

وإذ يساورها القلق ألن اضطرابات عوز اليود كفيلة بالحيلولة دون نمو أدمغة األطفال بـشكل مالئـم     
  مما قد يتسبب في تعطّل وظائف التعلّم ويسفر عن عواقب اجتماعية واقتصادية؛ 

  
 وإذ تسلّم بأن مكافحة عوز اليود تسهم مباشرة في تحقيق العديد من المرامي الصحية المتفـق عليهـا                 

دولياً بما في ذلك المرامي الواردة في إعالن األلفية ومنها القضاء على الفقر المدقع وتخفيض معـدل وفيـات                   
  األطفال وتحسين صحة األمومة وتعزيز المساواة بين الجنسين؛ 

  
تقدمه المنظمات الدولية والسيما منظمـة الـصحة العالميـة واليونيـسيف            وإذ تثني على الدعم الذي      

 وبرنامج األغذية العالمي والوكاالت اإلنمائية الثنائية والشركاء الحكوميون الدوليون والخاصـون بمـن فـيهم              
ز الشبكة العالمية للتخلص من عو    ومؤسسة كيوانيس الدولية والمجلس الدولي لمكافحة اضطرابات عوز اليود،          

   ،اليود بشكل دائم
  

  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

مضاعفة جهودها من أجل بلوغ أولئك الذين لم يستفيدوا بعد من الحماية ضـد اضـطرابات                  )١(
  عوز اليود واالستمرار في دعم البرامج الناجحة في هذا المجال؛ 
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 القاضـي بإقامـة تحالفـات     ٢٤-٥٨تنفيذ التوصية الواردة في قرار جمعية الصحة العالمية           )٢(
  وطنية متعددة التخصصات من أجل رصد حالة التغذية باليود كل ثالث سنوات؛

  
 المديرة العامة االستمرار في تعزيز التعاون بين منظمة الصحة العالمية وسائر مؤسـسات              تطلب إلى   -٢

بالغ بحالة اليود كل ثـالث      منظومة األمم المتحدة في مجال دعم الدول األعضاء في مكافحة عوز اليود، واإل            
  .٢٤-٥٨ج ص عسنوات امتثاالً للقرار 

  
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣، الحادية عشرةالجلسة العامة   
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