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 3–ق/26 إ م/ل ش اللجنة اإلقليمية
 5102 األول/أكتوبر تشرين لشـرق المتوسط

  والستون الثانية الدورة
  من جدول األعمال (ج) 4البند 

 (6002تقييم وَرْصد تنفيذ اللوائح الصحية الدولية )

 ،اللجنة اإلقليمية

، 1(5002لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ) املطلوبةاستعرضت التقرير املرحلي حول القدرات الوطنية األساسية  بعدما
 ؛2(5002اللوائح الصحية الدولية )والورقة التقنية حول تقييم وَرْصد تنفيذ 

( 5002بشأن تطبيق اللوائح الصحية الدولية ) 5-16 ع ص ي مجعية الصحية العاملية جإذ تستذكر قرارَ 
توصيات جلنة املراجعة بشأن التمديدات الثانية لبناء القدرات الوطنية يف جمال الصحة العمومية  حول 2 16ع ص ج و

التحّديات  -بشأن األمن الصحي العاملي  5-/ق16 إ م/ل ش ية؛ وقرار اللجنة اإلقليميةوبتنفيذ اللوائح الصحية الدول
 ؛(5002والفرص مع الرتكيز بشكل خاص على اللوائح الصحية الدولية )

(، 5002للوائح الصحية الدولية ) ا  بأن الدول األعضاء مسؤولة مسؤولية مجاعية عن محاية الصحة العاملية وفق قرّ وإذ ت  
ت يف اإلقليم قد كشفت عن ثغرات كبرية يف قدرات البلدان فيما جريَ ب ملرض فريوس اإليبوال اليت أ  تقييمات التأه  وبأن 

 ؛ ة والكشف عنها بفاعلية، واالستجابة هلايتعلق برصد األمراض املستجد  
الصحة العاملية لتقييم  ومنظمة يف اإلقليم مستقلة تتألف من خرباء من الدول األطرافإقليمية تقييم جلنة  تشكِّل .6

( يف اإلقليم، وإلسداء املشورة للدول األعضاء بشأن القضايا املتعلقة بتنفيذ 5002)اللوائح الصحية الدولية تنفيذ 
 ؛مبوجب اللوائح الصحية الدوليةاملطلوبة  القدرات األساسية الوطنية

بدعم من منظمة الصحة العاملية  لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية إجراء تقييم موضوعيعلى  األعضاءالدول  تحث   .6
م احملرَ جلنة ا إىل ةرير سنويارفع تقو  الصحية الدولية، باستخدام أداة  ز يف تنفيذ اللوائحلتقييم اإلقليمية حول التقد 

  ؛مت ِسقة ومنهجية موح دة

________________ 
1
 4/وثيقة إعالمية 26ش م/ل إ   

2
 6/مناقشات تقنية 26ش م/ل إ   
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 إىل املدير اإلقليمي ما يلي: تطلب .3

 ؛5062حتديد اختصاصات جلنة التقييم اإلقليمية وتنظيم االجتماع األول هلا قبل هناية عام  6.3
فرقة عمل إقليمية ملواءمة األدوات احلالية لتقييم تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، مبا يف ذلك أداة  تشكيل 5.3

 تقييم اخلطة العاملية لألمن الصحي.
الصحية الدولية إىل اللجنة اإلقليمية حول حالة تنفيذ اللوائح  سنوي رفع تقرير اإلقليميةالتقييم من جلنة  تطلب .4

 ( من خالل املدير اإلقليمي.5002)


