
 

 
 

 
RESOLUTION  

   6 –ق /50ل إ/ش م  اللجنة اإلقليمية
   EM/RC50/R.6  لشرق المتوسـط

   2003أآتوبر /تشرين األول                                                  الخمسونالدورة 

    من جدول األعمال) أ (8البند 

  تعزيز أنماط الحياة الصحية

  اللجنة اإلقليمية،

  ،)1(بعد أن استعرضت الورقة التقنية حول تعزيز أنماط الحياة الصحية

  ، حول تعزيز أنماط الحياة الصحية7 -ق /48ل إ/تستذآر القرار ش م وإذ

تدرك العبء المتزايد من األمراض غير السارية، من جرَّاء عوامل االختطار السائدة في  وإذ
  بلدان اإلقليم،

تدرك أهمية إدراج تعزيز أنماط الحياة الصحية، باعتباره واحدًا من أآثر األساليب آفاءة  وإذ
الها مردودًا للوقاية من األمراض غير السارية واإلصابات، في موقع أعلى في البرنامج وأع

  السياسي للدول األعضاء،

  :الدول األعضاء على ما يلي تحث .1

صحية    1.1 اطر ال ة من المخ ى الوقاي ة إل ل هادف تراتيجيات وخطط عم صياغة سياسات واس
  ر الصحية؛وتدبير هذه المخاطر، وإعداد ُنُظم لترصُّد المخاط

ة،          2.1 ات الالحكومي ة والمنظم ات الحكومي ف القطاع ع مختل سيق م ة التن لة تقوي مواص
  ؛والمنظمات المجتمعية العتماد سياسات تراعي األمور الصحية

  ؛ضمان إدراج أنماط الحياة الصحية في المناهج المدرسية  3.1

  .50/5ل إ/الوثيقة ش م)  1(
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اة الصحية جزءًا ال                تعزيز قدرات معاهد تعليم المه      4.1 اط الحي ز أنم ن الصحية، وجعل تعزي
  ؛يتجزأ من تعليم المهن الصحية

اون                   5.1 تشجيع استثمار موارد إضافية في تعزيز أنشطة أنماط الحياة الصحية من خالل التع
  مع المانحين المتعدِّدي األطراف والثنائيِّين؛

 :ما يلي إلى المدير اإلقليمي تطلب .2

م ا  1.2 تراتيجيات مواصلة دع صياغة سياسات واس ود ل ه من جه ا تبذل ي م دول األعضاء ف ل
وخطط عمل تهدف إلى الوقاية من المخاطر الصحية وتدبير شؤونها، من خالل المساعدة             

 التقنية وبناء القدرات الوطنية؛

ات          2.2 الل البيئ ن خ يَّما م ضاء، والس دول األع ي ال صحية ف اة ال اط الحي م أنم لة دع مواص
  .لمبادرات المجتمعيةالصحية وا

 


