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أمن الصحة العمومیة العالمي : مستقبل أكثر أمنًا - ٢٠٠٧التقریر الخاص بالصحة في العالم 
في القرن الحادي والعشرین 

: مستقبل أكثر أمنًا - ٢٠٠٧یمّثل التقریر الخاص بالصحة في العالم 
أمن الصحة العمومیة العالمي في القرن الحادي والعشرین منعطفًا 

في تاریخ الصحة العمومیة وأحد أكبر اإلنجازات التي تم تحقیقھا في 
. مجال األمن الصحي في غضون نصف قرن

ھ، بشكل مطرد، مخاطر ویبّین التقریر كیف أصبح العالم یواج
فاشیات األمراض واألوبئة والحوادث الصناعیة والكوارث الطبیعیة 

وغیرھا من حاالت الطوارئ الصحیة التي یمكنھا أن تتحّول بسرعة إلى أخطار تتھّدد األمن 
كما أّنھ یشرح كیف تسھم اللوائح الصحیة الدولیة . الصحي العمومي على الصعید العالمي

دخلت حّیز النفاذ ھذا العام، في مساعدة البلدان على التعاون فیما بینھا من المنقحة، التي 
.أجل تحدید المخاطر واتخاذ اإلجراءات الالزمة الحتوائھا ومكافحتھا

وتلك اللوائح ضروریة ألّنھ ال یمكن ألّي بلد، أّیا كانت قدرتھ وثروتھ، حمایة نفسھ من 
ویفید التقریر بأّن تھیئة . ع البلدان األخرىالفاشیات واألخطار األخرى دون التعاون م

وأّن ذلك طموح جماعي ومسؤولیة  -مستقبل أكثر أمنًا من األمور التي یمكن تحقیقھا
. مشتركة على حد سواء

التقریر في فصول

  المحتویاتجدول 
  نبذة عامة

  رسالة المدیرة العامة
  تطور أمن الصحة العمومیة: الفصل األول
  األخطار التي تتھدد أمن الصحة العمومیة: الفصل الثاني
  التھدیدات الصحیة الجدیدة في القرن الحادي والعشرین: الفصل الثالث
  الدروس المستفادة واستشراف المستقبل: الفصل الرابع

  نحو مستقبل أكثر أمنًا: صل الخامسالف
  االستنتاجات والتوصیات
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التقرير الخاص بالصحة في العالم 2007 - مستقبل أكثر أمناً: أمن الصحة العمومية العالمي في القرن الحادي والعشرين 


يمثّل التقرير الخاص بالصحة في العالم 2007 - مستقبل أكثر أمناً: أمن الصحة العمومية العالمي في القرن الحادي والعشرين منعطفاً في تاريخ الصحة العمومية وأحد أكبر الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الأمن الصحي في غضون نصف قرن. 

ويبيّن التقرير كيف أصبح العالم يواجه، بشكل مطرد، مخاطر فاشيات الأمراض والأوبئة والحوادث الصناعية والكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ الصحية التي يمكنها أن تتحوّل بسرعة إلى أخطار تتهدّد الأمن الصحي العمومي على الصعيد العالمي. كما أنّه يشرح كيف تسهم اللوائح الصحية الدولية المنقحة، التي دخلت حيّز النفاذ هذا العام، في مساعدة البلدان على التعاون فيما بينها من أجل تحديد المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتوائها ومكافحتها.

وتلك اللوائح ضرورية لأنّه لا يمكن لأيّ بلد، أيّا كانت قدرته وثروته، حماية نفسه من الفاشيات والأخطار الأخرى دون التعاون مع البلدان الأخرى. ويفيد التقرير بأنّ تهيئة مستقبل أكثر أمناً من الأمور التي يمكن تحقيقها- وأنّ ذلك طموح جماعي ومسؤولية مشتركة على حد سواء. 

التقرير في فصول

جدول المحتويات
نبذة عامة
رسالة المديرة العامة
الفصل الأول: تطور أمن الصحة العمومية
الفصل الثاني: الأخطار التي تتهدد أمن الصحة العمومية
الفصل الثالث: التهديدات الصحية الجديدة في القرن الحادي والعشرين
الفصل الرابع: الدروس المستفادة واستشراف المستقبل
الفصل الخامس: نحو مستقبل أكثر أمناً
الاستنتاجات والتوصيات
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