
 

 
 

RESOLUTION  

  EM/RC55/R.6  اللجنة اإلقليمية
    6 -ق /55إل /ش م  لشرق المتوسـط

  2008أآتوبر /تشرين األول                                              الدورة الخامسة والخمسون

    المنقولة جنسيًاللوقاية من األمراضاالستـراتيجية اإلقليمية 
  2015 - 2009 ومكافحتها

  اللجنة اإلقليمية،

 المنقولة للوقاية من األمراضنيَّة حول االستـراتيجية اإلقليمية استعرضت الورقة التق مابعد 
   ،)1 (هاومكافحتجنسيًا 

 مواجهة الخطة االستـراتيجية اإلقليمية لتحسين حول 4 –ق /48ل إ/ تستذآر قرارها ش موإْذ
ائر األمــراض المنقولـة جنسيـًا،  وس)اإليدز(لمتالزمة العوز المناعي المكتسب القطاع الصحي 

حول  9 –ق /52ل إ/، وقرارهــا ش م2005 – 2002 لفتـرةل فـي بلــدان إقليــم شــرق المتوســط
 المنقولة جنسيًا األمراضسائر ي لمرض اإليدز والعدوى بفيروسه و القطاع الصحتقوية مواجهة

 – 57في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط؛ وقرار جمعية الصحة العالمية ج ص ع
 األمراضالوقاية من حول  19 – 59 ج ص عها وقرار، استـراتيجية الصحة اإلنجابيةولح 12

  ،استـراتيجية عالمية: المنقولة جنسيًا ومكافحتها

 ، تدرك أن بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية يتطلب االستثمار في الصحة الجنسية واإلنجابيةوإْذ
  وااللتزام السياسي بها،  ، ومكافحتها المنقولة جنسيًااألمراضبما في ذلك الوقاية من 

 المنقولة جنسيًا األمراضه الوقاية من ج تدرك أيضًا حجم المشكلة والتحديات التي تواوإْذ
  ،ومكافحتها في اإلقليم

تعرضًا لخطر اإلصابة بهذه الفئات السكانية أشد  حصول إمكانية تؤآد الحاجة إلى ضمان وإْذ
  ى قدم المساواة، عل على الرعاية الصحيةاألمراض

 – 2009االستـراتيجية اإلقليمية للوقاية من األمراض المنقولة جنسيًا ومكافحتها تعتمد .   1
  ؛2015

  55/6ل إ/الوثيقة ش م)  1(
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  6 –ق /55ل إ/ ش م
  2الصفحة 

  
 

  

  :الدول األعضاء على ما يليتحث   .2

   بما يناسب الخصائص الوطنية واألولويات اإلقليمية؛ومواءمتهااعتماد االستـراتيجية    1.2

 ال يتجزأ من برامج الوقاية ًا المنقولة جنسيًا ومكافحتها جزءاألمراض الوقاية من جعل   2.2
  الصحة الجنسية واإلنجابية؛وفيروس اإليدز، العدوى بمن 

 المنقولة جنسيًا، باستخدام برامج متعدِّدة ذات صلة األمراض الوقاية الشاملة من تقوية   3.2
اهقين، والتثقيف الصحي، والصحة المدرسية، صحة المربما في ذلك برامج بالصحة، 

   وعيه؛وإذآاءوآذلك بزيادة مشارآة المجتمع 

التي تزيد احتماالت رصد تنفيذ الخطط الوطنية لضمان حصول الفئات السكانية   4.2
مدادات وإ  ما يلزمها من معلومات المنقولة جنسيًا علىاألمراض لمخاطر تعرُّضها
  لجة في الوقت المناسب؛المعاو التشخيص وعلى، وقائية

إنشاء آليات للتنسيق من أجل تعزيز الشراآة بين القطاع الصحي، والقطاع الخاص،    5.2
  ؛ المحليوالمجتمع المدني، والمجتمع

  :إلى المدير اإلقليمي ما يليتطلب   .3

  ؛سائر األطراف المعنيةإعداد خطة عمل إقليمية، بالتعاون مع    1.3

 وتنفيذ ورصد االستراتيجيات والخطط لمواءمةي إلى الدول األعضاء تقديم الدعم التقن   2.3
الوطنية للوقاية من األمراض المنقولة جنسيًا ومكافحتها، بناًء على االستراتيجية 

  .اإلقليمية


