
 

 

 
RESOLUTION  

   2 –ق /48ل إ/ش م  اللجنة اإلقليمية
   EM/RC48/R. 2  لشرق المتوسـط

  2001أآتوبر /تشرين األول  من جدول األعمال 4  البند

  بالعربية: األصل  

  السنوي للمدير اإلقليمي لسنة ألَفْين التقرير
  والتقارير المرحلية 

  اللجنة اإلقليمية، 
سن        ر ال ة في                 بعد أن استعرضت التقري ة الصحة العالمي ال منظم دير اإلقليمي عن أعم وي للم
ارير              )1(إقليم شرق المتوسط عن عام ألَفْين      سنوي وحول التق ره ال ، واستمعت إلى بيانه حول تقري

  المرحلية التي طلبتها اللجنة اإلقليمية في دوراتها السابقة،
يِّن مدى التع                  تشكر .1 ذي يب وافي ال ره ال ى تقري دير اإلقليمي عل ين المكتب        الم اون الوثيق ب

ي و ين اإلقليم ضاءب دول األع ذلك ،ال ة، وآ االت المختلف ي المج ة ف ازات الهام  واإلنج
  العراقيل التي تواجه سير العمل في بعض بلدان اإلقليم؛

   التقرير السنوي للمدير اإلقليمي؛تعتمد .2
مجال   عن ارتياحها لألنشطة التي قامت بها الدول األعضاء والمكتب اإلقليمي في                ُتعرب .3

وعي تطوير خدمات الصحة النفسية وإذآاء       ا  ال ى            به سنوات الماضية، وتطلب إل  خالل ال
شطة    ذه األن لة ه يم مواص ة     ،دول اإلقل صحية األولي ة ال دمات الرعاي ي خ ا ف  ، وإدماجه

  والترآيز على العالقة المتبادلة بين الصحة وبين السلوك؛
ب .4 ضاء   تطل دول األع ى ال لة إل ة الال مواص الء األولوي وز    إي ة الع ة متالزم ة لمكافح زم

سب  اعي المكت دز(المن ة    )اإلي رار جمعي تجابًة لق صدد، اس ذا ال ي ه ا ف ف جهوده ، وتكثي
  ؛2001 لعام 10.54الصحة العالمية ج ص ع

ى                تحث .5  الدول األعضاء على تقوية اإلدارة المعنية بمكافحة التبغ في وزارة الصحة، وعل
ي  ضم ف غ، ت ة التب ة لمكافح ة وطني شاء لجن صحة وإن وزارة ال ين ل ع ل عضويتها ممثل جمي

  :الجهات والقطاعات المعنية، وعلى تحديد اختصاصاتها، وعلى األخص ما يلي
  .48/2ل إ/ش م  الوثيقة )1(
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شاط شرآات                   ) أ( ك التصدِّي لن وضع وتطوير البرامج الوطنية لمكافحة التبغ بما في ذل
  التبغ الذي يستهدف األطفال والشباب والنساء بشكل خاص؛

ة                ا  ) ب( ة اإلطاري اوض واالجتماعات المرتبطة باالتفاقي سات التف لمشارآة الفعَّالة في جل
  لمكافحة التبغ وتنفيذ مقرراتها بعد اعتمادها؛

ى                     تذآر .6 ال، وتطلب إل  مع االرتياح التقدم الذي تم إحرازه في مجال استئصال شلل األطف
دة     واالستمرار في تنفيذ     ،الدول األعضاء مواصلة االلتزام السياسي     االستراتيجيات المعتم

  لالستئصال، مع الترآيز بصفة خاصة على التوعية واالستنهاض االجتماعي؛

ة  13 –ق  /43ل إ / إلى قرارها ش م    تشير .7  المتعلق بدور منظمة الصحة العالمية في مواجه
ذا            ود في ه الطوارئ والكوارث، وما قامت به الدول األعضاء والمكتب اإلقليمي من جه

ا تع   ال، وم سان      المج نع اإلن ن ص ة أو م وارث طبيعي ن آ يم م ه اإلقل ى ،رَّض ل  أدت إل
ين                       ة من الالجئ زوح أعداد هائل ى ن ددة، وإل ى مخاطر متع تعريض بعض سكان اإلقليم إل
ي          ا ف ف جهوده ضاء تكثي دول األع ى ال ب إل اورة، وتطل دول المج ى ال دود إل ر الح عب

  كانات المتاحة؛التعرُّف على عوامل االختطار والتصدِّي لها بكافة اإلم

ة، ومن                  تعتبر .8 ز الصحة العمومي يًا لتعزي ًا أساس  لوائح وقوانين إغناء الدقيق بالحديد متطلب
ددة القطاعات من                  شارآة المتع سياسي والم ثمَّ تدعو الدول األعضاء إلى مواصلة الدعم ال
ذا           ة به شريعات ذات العالق ديث الت دقيق، وتح اء ال ة إلغن ا الوطني ز برامجه ل تعزي أج

  دستور األغذية؛بما يتوافق مع موضوع، ضمانًا للسماح بإغناء الدقيق ال

ستذآر .9 ا ش مت ة للنهوض   12 –ق /45ل إ/ قراره تراتيجية اإلقليمي ه االس ت في ذي تبنَّ ، ال
ذه           ذ ه ي تنفي ا ف لة جهوده ى مواص ضاء إل دول األع ًة ال ة، داعي التمريض والِقَبال ب

  ير أنشطة التمريض والِقَبالة؛ من خالل الخطط والبرامج الوطنية لتطو،االستراتيجية

شارآة         ))الحق في اإلبصار  ((  20/20 مبادرة الرؤية    تؤيد .10 ى الم ، وتحث الدول األعضاء عل
ة      ع منظم اون م م التع ا دع ب إليه ادرة، وتطل ذه المب ي ه ت(( ف ائر  و ))إمباآ ات س المنظم

  الالحكومية في هذا المجال؛

ة وع        تحث .11 ى صحة الطفول ز عل ى الترآي دول األعضاء عل ى في       ال ة أعل ا أولوي ى منحه ل
  برامجها الوطنية؛

ى                   تؤيد .12 ية، وتطلب إل ة األساس ة لألدوي ة النموذجي  بقوة اإلجراءات المنقَّحة لتحديث القائم
  المديرة العامة وضع هذه القائمة في صورتها النهائية بأسرع ما يمكن؛

ا                تطلب   .13 ا فيه سارية، بم ر ال اره    تعجيل جهود اتِّقاء ومكافحة األمراض غي سكري، باعتب ال
  برنامجًا إقليميًا ذا أولوية، وتدعو إلى تقوية التعاون مع االتحاد الدولي للسّكري؛
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شطة   تؤآد .14 ادرة     على أهمية الصحة آمكوِّن رئيسي لألمن البشري، وتؤيد األن تم بمب التي ت
  ؛ والدول األعضاءوآاالت األمم المتحدةسائر بالتعاون مع  في هذا الصدد من اإلقليم

    
  : إلى المدير اإلقليميتطلب .15

ا في    ،  االستمرار في تقديم الدعم التقني والمادي للدول األعضاء         1.15  لمواصلة جهوده
  المجاالت الصحية المختلفة؛

ة  2.15 االت المعني ائر الوآ ضاء وس دول األع ع ال اون م ي  ،  التع ات الت راء الدراس  إلج
يم            دًا إليج    ،تمّكن من معرفة المدى الحقيقي لمشكلة إدمان المخدِّرات في اإلقل اد  تمهي

  الحلول الممكنة التنفيذ لهذه المشكلة؛

دري   3.15 اح الج ن لق تراتيجي م زون اس وفير مخ ة لت داد خط االت ،  إع ة احتم  لمواجه
د         ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة      ،تعرُّض أي من دول اإلقليم     ابي ق ى عمل إره  إل
  .يستخدم فيه فيروس الجدري

 


