
 

 

 
 

RESOLUTION 

  11 –ق /51ل إ/ش م    اللجنة اإلقليمية
   EM/RC51/R.11       لشرق المتوسـط

   2004أآتوبر /تشرين األول                              الحادية والخمسونالدورة 

    من جدول األعمال) ج (7البند 

  استثمار الجينوميات والتكنولوجيا البيولوجية في مجال الصحة العمومية

  اللجنة اإلقليمية،

عرضت الورقة التقنية حول استثمار الجينوميات والتكنولوجيا البيولوجية في مجال الصحة بعد أن است
  ،)1(العمومية

 من ضرورة تطبيق الجينوميات 1 –ق /50ل إ/تستذآر ما سبق أن أشارت إليه في قرارها ش م وإذ
  والتكنولوجيا البيولوجية، 

  لوجية من أهمية وتأثير في تحسين الصحة،وإذ تدرك ما تنطوي عليه الجينوميات والتكنولوجيا البيو

وإذ ترغب في تعزيز إمكانية التوصُّل إلى استخدامات الجينوميات والتكنولوجيا البيولوجية وتعزيز 
  فوائدها للسكان في الدول األعضاء،

 للجينوميات الصحية والتكنولوجيا البيولوجية، من أجل العمل المتوسطوإذ تالحظ إنشاء شبكة شرق 
عزيز التنسيق والتعاون في مجال البحث والتطوير بين المراآز المتميِّزة في ميدان الجينوميات على ت

  والتكنولوجيا البيولوجية باإلقليم؛

 :ما يليعلى الدول األعضاء  تحث . 1

اع         1.1 ا القط ل فيه ة ُيمثَّ ا البيولوجي صحية والتكنولوجي ات ال ة للجينومي ات وطني شاء هيئ إن
وير               الصحي، من أجل إعداد      ز تط ة لتعزي تراتيجية وطني ة اس ات ورؤي ن سياس زم م ما يل

  التكنولوجيات الجينومية وتطبيقها سعيًا إلى تحسين الصحة؛
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ات     2.1 ال الجينومي ي مج درات ف ة الق ة لتنمي ة مالئم رامج وطني شاء ب ى إن ل عل العم
ة ال الل تقوي ن خ ة، م ا البيولوجي وارد والتكنولوجي ة الم ة، وتنمي سات ذات العالق مؤس

دمات                ودة الخ البشرية، وإنشاء مراآز متميزة في نطاق الُنُظم الصحية من أجل تحسين ج
  والعدالة في مجال الرعاية الصحية؛

ا     3.1 ات والتكنولوجي ال الجينومي ي مج ارف ف ده بالمع ه وتزوي ور وتثقيف ة الجمه توعي
ال           البيولوجية على صعيد الصحة ال     ذا المج ي ه عمومية، وحفز الجمهور على المشارآة ف

  ؛ودعمه

ات         4.1 ال الجينومي ي مج بكات ف ط وش ة رواب ن إقام ن م ة تمكِّ روف مؤاتي ات وظ ة بيئ تهيئ
  ؛والتكنولوجيا البيولوجية، وذلك على الصعيدين الوطني والدولي

ا البيو       5.1 ات والتكنولوجي ة الجينومي دى مالءم يم م ات لتقي شاء آلي ات  إن ة لالحتياج لوجي
تعراض      ات اس يم عملي صادية، وتقي ة واقت ة وقانوني ار اجتماعي ن آث ا م ا له صحية، وم ال
ن         ة م سالمة والوقاي ق بال ا يتعل ي م يما ف ة، والس ات التنظيمي ة واآللي ب األخالقي الجوان

  الضرر؛

ة، و                 6.1 دوائر العلمي ار ال اع  تيسير التعاون بين األطراف الرئيسية صاحبة الشأن في إط القط
ى صعيد             الخاص، والمجتمع المدني، على تعزيز الجينوميات والتكنولوجيا البيولوجية عل
شد                      ة لح ات المطلوب ة الفرص واآللي درات وإتاح اء الق ي بن هام ف الصحة العمومية، واإلس

  ؛الموارد الالزمة

  : ما يلي إلى المدير اإلقليميتطلب . 2

سياسات الم    1.2 داد ال ي إع ضاء ف دول األع م ال ي  دع ة ف تخدامات المالئم ذ باالس بة واألخ ناس
  مجال الجينوميات والتكنولوجيا البيولوجية؛

ات      2.2 ة بالتكنولوجي ات المتعلق ارف والمعلوم شاطرة المع ادل وم رص لتب ة الف سير وإتاح تي
  ؛الجينومية بين األطراف صاحبة الشأن داخل اإلقليم وعلى الصعيد الدولي

ر      3.2 ين األط شراآات ب ز ال اء        تعزي ي بن هام ف ل اإلس ن أج شأن م احبة ال سية ص اف الرئي
  .القدرات وحشد الموارد

  

  


