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  2–ق/16 ش م/ل إ اللجنة اإلقليمية
 4102تشرين األول/أكتوبر  لشـرق المتوسط

   الستونو  الحادية الدورة
 من جدول األعمال (أ) 4البند 

 

 يات والفرصالتحد   -األمن الصحي العالمي 
 (5002مع التركيز بشكل خاص على اللوائح الصحية الدولية )

 ،اللجنة اإلقليمية

يات والفرص، مع الرتكيز بشكل خاص على التحد   -ت الورقة التقنية بشأن األمن الصحي العاملي بعدما استعرض  
  1(؛5002الصحية الدولية )اللوائح 

بشأن استجابة الصحة العمومية على النطاق العاملي  61-22وإذ تستذكر قرارات مجعية الصحة العاملية ج ص ع
د للعوامل البيولوجية والكيميائية أو املواد النووية اإلشعاعية للحدوث الطبيعي أو اإلطالق العرضي أو االستخدام املتعم  

-25بشأن النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، وج ص ع 62-25 ع ص الصحة، وجاليت تؤثر على 
بشأن التأهب لألنفلونزا اجلائحة، وقرارات  2-16بشأن تعديالت النظام األساسي هليئة الدستور الغذائي، وج ص ع 61

، وش البشرية ومواجهتها األنفلونزاتعداد جلائحة االستـراتيجية اإلقليمية لالسبشأن  5-/ق25اللجنة اإلقليمية ش م/ل إ
بشأن القدرات األساسية الوطنية الالزمة  6-/ق25بشأن االستعداد للطوارئ وجماهبتها، وش م/ل إ 5-/ق25م/ل إ

 .(5002)لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية 

لدول األطراف باللوائح الصحية مجيع االتزام وإذ تدرك أن األمن الصحي العاملي واإلقليمي والوطين يعتمد على 
ب جلميع عن ثغرات يف التأه   تمرض فريوس اإليبوال يف غرب أفريقيا قد كشف فاشيةذها، وأن ي( وتنف5002الدولية )

 األخطار واالستجابة هلا؛ 

________________________ 
1
 6/مناقشات تقنية 60 ش م/ل إ :الوثيقة رقم   
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ورصده واإلبالغ به من جانب الدول األعضاء  (5002الدولية ) وإذ تدرك أيضًا أن تقييم تنفيذ اللوائح الصحية
 م للدول األطراف يف سبيل الوفاء بااللتزامات واحلفاظ عليها؛ني للدعم املقد  أساسية يف التخطيط والتنسيق السليم   ركائز

البالغة للصحة و اجلديدة التهديدات جراء حالة الطوارئ يف كثري من أجزاء اإلقليم و وإذ يساورها شديد القلق 
املستجدة  تهديداتالب الدول األطراف جملاهبة عدم تأه   ، وجراءاملاضيةالثالثة عوام األة يف اإلقليم على مدار يلعموما

 الدوليةيف القدرات األساسية الالزمة لتنفيذ اللوائح الصحية  اخلطريةاألمن الصحي كما يتجلى يف الثغرات  على
 (؛5002)

 الدول األطراف على ما يلي: تحث   1.

ت السابقة جلمعية الصحة العاملية واللجنة اإلقليمية بشأن اللوائح الصحية الدولية القرار لاالمتثال  6.6
 يف سياق األمن الصحي العاملي؛ 5061( وااللتزام رمسياً بالوفاء باهلدف احملدد يف حزيران/يونيو 5002)

مة واملوارد البشرية وغريها من وضع تنفيذ اللوائح ضمن أهم األولويات الوطنية وختصيص امليزانية الالز  5.6
 األصول التشغيلية واللوجيستية؛

 ضمان توافر آلية قوية للتنسيق بني القطاعات تتميز بتمثيل رفيع املستوى من مجيع األطراف املعنية 5.6
 ض التعجيل بتنفيذ اللوائح؛ر  بغ  

د أحداث الصحة العمومية واالستجابة هلا، مبا يف ذلك رص  ت أجل التعاون عرب احلدود من زيتعز مواصلة  6.6
متعددة األطراف بشأن الوقاية من السراية الدولية للمرض أو  وأترتيبات ثنائية  وأإبرام اتفاقيات 

 من اللوائح؛ 25مكافحتها يف املعابر الربية وفقاً للمادة 

بوسائل منها حمتملة حلاالت اإليبوال،  أي وفادةقدراهتا على التعامل مع العاجل لتقييم شامل لجراء اإل 2.6
 ؛أثناء اللجنة اإلقليمية، لتحديد الثغرات الرئيسية والتصدي هلااستخدام قائمة التحقق اليت ُقدِّمت 

 إىل املدير اإلقليمي ما يلي: تطلب 2.

الة للتنسيق بني دعم البلدان يف إعداد خطط متكاملة للتأهب واالستجابة، ُتستكمل بآليات فع   6.5
 القطاعات املتعددة؛

 ل؛تشجيع احلوار بني الدول األطراف وتيسريه لتحسني مستوى التعاون عرب احلدود وتعزيز الدعم املتباد   5.5

وإعداد تقرير سنوي  ،وتقويتهاز يف بناء القدرات األساسية واحلفاظ عليها م احملر  مواصلة رصد التقد   5.5
 تطلع عليه اللجنة اإلقليمية والدول األطراف.


