
 

 

 
RESOLUTION 

 EM/RC46/R.7  اللجنة اإلقليمية
   7 –ق /46ل إ/ش م  لشـرق المتوسط

  
  1999سبتمبر /أيلول 23  الدورة السادسة واألربعون

  
    من جدول األعمال) ب (9البند 

  
  تعزيز الصحة ووسائل اإلعالم

  اللجنة اإلقليمية،

  ,)1(عزيز الصحة ووسائل اإلعالمنظرت في الورقة التقنية حول تن بعد أ

 أحد العناصر األساسية  من حقوقه آما يمثل أساسيًا   حقًا   تقر بأن إعالم الجمهور حول الصحة يمثل      وإذ  
  ؛وليةسلوب الرعاية الصحية األأل

ا       ما تقوم به وسائل اإلعالم من دور حيوي في تغيير السلوك             تالحظوإذ   ك بم وإمكانية االستفادة من ذل
  ؛ةيخدم الصح

شترآًا     لوبًا م وإذ تدرك اختالف توجهات آل من القطاعين الصحي واإلعالمي، وضرورة اتخاذهما أس
  ء القضايا الصحية من أجل بلوغ مرمى توفير الصحة للجميع؛إزا

ة                وإ ات الالزم ذ تعرب عن تقديرها للعرض الكريم الذي قدمته جمهورية مصر العربية بتوفير اإلمكاني
دريب  ز لت شاء مرآ ي مجال اإلعالمإلن ي القطاع الصحي ف املين ف ين والع ة اإلعالمي  الصحي، وإمكاني

  .راض الصحية في نشر الوعي الصحيضائية المصرية المخصصة لألغفات الاستخدام القنو

  

  

  .46/7ل إ/لوثيقة ش ما) 1(
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 7–ق/46ل إ/ش م
  2الصفحة 

  
 

  : ما يليالدول األعضاء علىتحث .  1

ل 1.1 اع     علالعم ين القط راآة ب ة ش ة عالق صحيى إقام وي ال ز   والترب ي لتعزي  واإلعالم
  ؛القضايا والممارسات الصحية

ى     2.1 ر عل ائل اإلعالم من أث ا وس صحية التي تنقله ا للرساالت ال د م إجراء دراسات لتحدي
 أو تعارض    وتجنب أي تناقض  وعي الجماهير بالقضايا الصحية الهامة، وتغيير سلوآها،        

  ؛في الرساالت اإلعالمية المتصلة بالصحة

ي 3.1 ين    تنظ دريب المهني صحية، وت ور ال ى األم ين عل دريب اإلعالمي ة لت ات عملي م حلق
   وأولوياته؛اإلعالميحتياجات القطاع الصحيين في ما يتعلق با

  االستفادة من المرآز اإلعالمي القائم في الجمهورية اليمنية؛ 4.1

دير  توصي.  2 ة         بدراسة    إلقليمي ا الم ة مصر العربي دريب     عرض جمهوري ين  الخاص بت اإلعالمي
ا        واالستفادةوالعاملين في القطاع الصحي      وات الفضائية المصرية     من الفرص التي تتيحه القن
  .المخصصة لإلعالم الصحي

  :إلى المدير اإلقليمي ما يليتطلب .  3

   الدول األعضاء على تقييم ما للبرامج اإلعالمية من اثر على األمور الصحية؛مساعدة 1.3

ة سلوك أ          دول األ مساعدة ال   2.3 ى وضع مدون ضايا     خالقي ل  عضاء عل اول الق  في   الصحية تن
  وسائل اإلعالم؛

صحية     3.3 ضايا ال ول الق واد ح ن م تخدامه م ا اس ا يمكنه الم بم ائل اإلع د وس مواصلة تزوي
  مة، وزيادة هذه المواد آلما أمكن؛الها

   عالقة الشراآة بين القطاعين الصحي واإلعالمي؛قيام تشجيع  4.3

  ؛، والسّيما للفئات األشد احتياجًاعن طريق االتصال الشخصي عالمإلابتمام الها  5.3

ه           وسائل تشكر.  4 د من ذي الب  اإلعالم على ما تقوم به من دور حيوي في مجال اإلعالم الصحي ال
 .لتعزيز الصحة


