
 

 

 
RESOLUTION  

   5 –ق /48ل إ/ش م  اللجنة اإلقليمية
   EM/RC48/R.5   لشرق المتوسـط

  
  2001أآتوبر / تشرين األول3   من جدول األعمال 5 البند

  بالعربية: األصل  

-2004(المالية استعراض الميزانية البرمجية المقترحة للمدة 
2005 (–   

   للبرامج الُقطرية أولويات الجوانب االستراتيجية
  اللجنة اإلقليمية، 

   من الدستور،50إذ تستذآر المادة 

  ،9 -ق /43ل إ/وإذ تستذآر قرارها ش م

ة                  ة اإلقليمي وإذ تعتبر أن تقرير األولويات جزء ال يتجزأ من تقرير السياسات، مما يحّمل اللجن
  مسؤولية تقرير األولويات على الصعيد اإلقليمي،

ا المكتب اإلقليمي        وإذ تحيط علمًا، مع  شارآية التي يأخذ به شارية الت  االرتياح، بالعملية االست
  في تحديد األولويات اإلقليمية،

  ،)1(وبعد أن استعرضت الورقة المتعلقة بأولويات الميزانية البرمجية المقترحة

ة          تؤآد شترآة لمراجع ات الم  أن تقرير األولويات الُقطرية يتم على أفضل وجه من خالل البعث
  برامج باالرتكاز على االستراتيجية المتوسطة األمد للتعاون الُقطري؛ ال

صحية توصي ل الحسابات ال ات، آتحلي ى البيِّن ة عل ائل القائم تراتيجيات والوس تخدام االس  باس
  الوطنية وتحليل المردودية، لتحسين عملية تقرير األولويات؛

 تحليل القطاع الصحي والتخطيط      الدول األعضاء على بناء القدرات وتعزيزها في مجال        تحث
  االستراتيجي، مع الترآيز على اإلدارة القائمة على النتائج؛
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ر         تعتمد   ا في تقري اد به تم االسترش قائمة األولويات اإلقليمية المذآورة في ما يلي، وتقّرر أن ي
  األولويات العالمية؛

درات وتع      .1 اء الق ك بن ي ذل ا ف صحية، بم شرية ال وارد الب ة الم ياغة   تنمي ال ص ي مج ا ف زيزه
ا، والتخطيط االستراتيجي،                    ة المعلومات الصحية وبثه ات، وتقوي ى البيِّن ة عل السياسات القائم

  والرصد، والتقييم؛ 

صحة     .2 سين ال ر وتح أة الفق ن وط ف م ة     ،التخفي ات التنموي ة االحتياج لوب تلبي الل أس ن خ  م
ن               ى ال اد عل رى الصحية، والمدن الصحية، واالعتم ى مستوى األسرة،       األساسية، والق فس عل

   ؛والرعاية الصحية المنزلية

سارية   مكافحة األمراض     .3 ى مأم           ال ز عل يم، مع الترآي ة لإلقل دم، واستئصال      ذات األهمي ة ال وني
راض ضها، ومكافحبعض األم ن بع تخلُّص م ر، وال بعض اآلخ يَّما ة ال ال، والس لل األطف  ،ش

صبة،  د، وآوالح سل، زاز الولي ا، واوال ائرلمالري ة،   وس اطق المداري راض المن رض أم وم
  اإليدز والعدوى بفيروسه؛

غ،         .4 إنشاء مجتمعات صحية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، بما في ذلك مبادرة التحرُّر من التب
  ؛ المناسبةصحة المسنين، والتغذيةتعزيز و

سارية  .5 ر ال اء ومكافحة األمراض غي سكَّري، (اتِّق ة، وال ة الوعائي سرطان، واألمراض القلبي ال
  ؛)ة مواد اإلدمان النفسية، ومعاقراألمراضو

  صحة األمومة والطفولة؛ .6

   األدوية واللقاحات األساسية بأسعار ميسورة، واستعمالها استعماًال رشيدًا؛إتاحة .7

  تطوير الُنُظم والخدمات الصحية؛ .8

ا، و .9 ل التكنولوجي ز نق ال   بدعم التعزي ي مج ا ف درات وتعزيزه اء الق صحية، وبن ات ال المعلوم
  البحوث الصحية؛

، ومأمونية الماء، واألمن     البيئية لبيئة، مع االهتمام خصوصًا بالتقييم البيئي، والوبائيات      صحة ا  .10
 المائي، واإلصحاح؛

ب  ة  تطل ديرة العام ى الم ضمين  إل دة ت ة المعتم ات اإلقليمي ي  ،األولوي ة ف ات العالمي  األولوي
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