
 

 

 
RESOLUTION 

   4 –ق /49ل إ/ش م        اللجنة اإلقليمية
   EM/RC49/R.4             لشرق المتوسـط

   2002أآتوبر / تشرين األول1                                    الدورة التاسعة واألربعون

     من جدول األعمال9البند 

  الصحة واألمن اإلنساني

  اللجنة اإلقليمية،

رار ش م ستذآر الق دير 2 –ق /48ل إ/إذ ت سنوي للم ر ال ول التقري ْين   ح ام ألَف ي لع  اإلقليم
  والتقارير المرحلية المصاحبة له،

اهرة حول                         ان الق ا بي ا فيه ساني، بم ة بالصحة واألمن اإلن ة المتعلق وبعد أن استعرضت الورق
  ،)1(الصحة واألمن اإلنساني

ا أدَّى          اليم، وم وإذ ترحِّب بما تّم من تعاون بين وآاالت األمم المتحدة والبلدان من مختلف األق
  يه من َبْلَورة مفهوم الصحة واألمن اإلنساني،إل

وطني                  صعيد ال ى ال ساني عل وإذ تسلِّم بأهمية العدالة واإلنصـاف آمحدَِّدْين أساسيَّْين لألمن اإلن
  واإلقليمي والعالمي،

ن         وم األم اعي وأن مفه ي واالجتم ن المجتمع اس لألم ائلي آأس ن الع ة األم د أن قيم وإذ تؤآ
  األمن الصحي، متجّذران آالهما بعمق في ثقافة إقليم شرق المتوسط،اإلنساني، بما في ذلك 

سان من جرَّاء األخطار التي              ا اإلن وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء التكاليف الهائلة التي يتحمله
  تتهدَّد أمنه الشخصي والصحي في اإلقليم،
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ية،  2.2 ة األساس ادرة االحتياجات التنموي يَّما مب ـُمْرَتَكز، الس ة ال ادرات المجتمعّي ز المب   تعزي
  ي؛آأسلوب نموذجي لتلبية احتياجات الصحة واألمن اإلنسان

ساني        3.2 ن اإلن صحة واألم اهيم ال ز مف ة وتعزي ى دراس ة عل سات األآاديمي شجيع المؤس ت
  المبنيَّة على الِقَيم الثقافية والدينية لإلقليم؛
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