
 

 
 

 
RESOLUTION  

  
 EM/RC59/R.4  اللجنة اإلقليمية
  4ق /59ل إ/ش م  لشـرق املتوسط

2012أكتوبر /األول تشرين  الدورة التاسعة واخلمسون 
  من جدول األعمال) ب( 4البند 

  

  :2005 لعام القدرات األساسية الوطنية الالزمة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية
  2014الوفاء باملوعد النهائي يف 

  اللجنة اإلقليمية،
: 2005لعام األساسية الوطنية الالزمة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية  القدراتاستعرضت الورقة التقنية حول  وقد

  ،20141الوفاء باملوعد النهائي يف 
بنقـاط   ، والسيما فيما يتعلق2005تدرك أنه التزال توجد صعوبات يف تطبيق اللوائح الصحية الدولية لعام وإذْ 

  ،طر الكيميائية والنووية الشعاعيةالدخول، واملخا
، )2005(، بشأن تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدوليـة  23.65ج ص ع، و1.64ج ص ع ينتستذكر القراروإذْ 

، بشأن تعزيز القدرات الوطنية إلدارة الطوارئ والكوارث الصحية الوطنية، ومرونة الـنظم  10.64والقرار ج ص ع
  الصحية،

   ،متديد تطبيق اللوائح ملدة سنتني، تفي فيها بالتزاماا السعي إىلمن الدول األطراف العديد قرار ب حتيط علماًإذْ و

 بالتزاماا التقنية بتطبيق اللوائح الصحية الدوليـة  الدول األعضاءمجيع تفي احتمال أن ال  يساورها القلق منوإذْ 
  ،2014يونيو /حزيران 15حبلول  2005 لعام

  :ما يلي على األطراف الدولحتث .  1

، واختاذ كل اخلطوات الالزمة، مبا يف جعة وتنفيذ اخلطط الوطنية بناء على ما يتم حتديده من فجوات مرا  1.1
  ؛ذلك وضع تشريعات داعمة وتوفري موارد بشرية ومالية كافية، لتنفيذ اخلطط الوطنية
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، لضمان األداء الفعال جلميع الدولية ني باللوائح الصحيةعنيني املضباط االتصال الوطني ومتكنيتعزيز   2.1
  ؛2005لعام الدولية للوائح الصحية  1واملرفق  27و 22و 8و 6و 4الوظائف األساسية املطلوبة مبوجب املواد 

القدرات  ، والتواصل الفعال لتيسري تنفيذوفيما بني القطاعات املتعددة القطاعات داخلإنشاء آليات للتنسيق   3.1
الكيميائية والنووية  ، والسيما متطلبات املخاطراملخاطر مجيع بطرق منها إدارةاألساسية للصحة العمومية، 

  الشعاعية؛

إنشاء آليات وطنية للتنسيق والتعاون بني البلدان املتجاورة لضمان تنفيذ القدرات األساسية للصحة العمومية   4.1
  بنقاط الدخول؛ املتعلقةعلى الترصد والتصدي، والسيما القدرات 

لبناء وصون أخرى، بناًء على طلبها، دول أطراف واملايل، بقدر اإلمكان، إىل  واللوجسيت تقدمي الدعم الفين  5.1
  .2005من اللوائح الصحية الدولية لعام  44قدراا األساسية للصحة العمومية، على حنو ما تقتضيه املادة 

القدرات األساسية الوطنية للصحة  وصونتقدمي تقارير سنوية إىل املنظمة بشأن التقدم احملرز يف تقوية   6.1
، ووفقاً خلطة التنفيذ 2005للوائح الصحية الدولية لعام من ا 2.13و 2.5العمومية املطلوبة مبقتضى املواد 

  الوطنية؛

  :ما يلي إىل املدير اإلقليميتطلب .  2

للدول األطراف، بناًء على طلبها، من أجل بناء وصون وتيسري حشد املوارد  اللوجسيتوالفين  الدعمتقدمي   1.2
  ؛القدرات األساسية للصحة العمومية على الترصد واالستجابة

من قبيل الوكالة الدولية للطاقة واملشاركة من جانب الدول األطراف مع املنظمات الدولية  الشراكةتعزيز   2.2
الذرية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، واملنظمة العاملية لصحة احليوان، ومع بعض املؤسسات، من 

  ؛2005اللوائح الصحية الدولية لعام أجل تيسري تنفيذ 

بني الدول األطراف، بطرق منها إدراج موجز مناسب للمعلومات امعة  اخلربات واملعلوماتتيسري تبادل   3.2
 الدخوليف موقع املنظمة املقيد املتعلقة باللوائح الصحية الدولية  من خالل إطار رصد القدرات األساسية

  ؛الصحية على شبكة اإلنترنت، كي يستعني به ضباط االتصال املعنيون باللوائح

املطلوبة مبوجب اللوائح الصحية الدولية القدرات األساسية الوطنية واستدامة يف تنفيذ  املُحرز رصد التقدم  4.2
  ؛يف مجيع الدول األطراف 2005لعام 

تقدمي تقرير سنوي إىل اللجنة اإلقليمية عن التقدم الذي حترزه الدول األطراف يف تطبيق اللوائح الصحية   5.2
  .2005ولية لعام الد

  
 


