
  ١٤٢/١٠م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٧ ديسمبر/ كانون األول ١١  بعد المائة الثانية واألربعونالدورة 
     EB142/10  المؤقت من جدول األعمال ٣-٣البند 

  
  
  

 التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية
  
  

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
  
 

 تقرير من المدير العام
 
 
) ١١(٧٠ج ص علطلــب جمعيــة الصــحة مــن المــدير العــام، فــي المقــرر اإلجرائــي  تــأتي هــذه الوثيقــة تلبيــةً   -١
)، "وضـــع مســـّودة الخطـــة االســـتراتيجية العالميـــة الخمســـية لتحســـين تأهـــب الصـــحة العموميـــة واســـتجابتها، ٢٠١٧(

بالتشــاور الكامــل مــع الــدول األعضــاء، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل اللجــان اإلقليميــة، باالســتناد إلــى المبــادئ التوجيهيــة 
، لتقــديمها إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين للنظــر فيهــا ٧٠/١٦مــن الوثيقــة ج ٢الــواردة فــي الملحــق 

واألربعين بعد المائة". ويتمثل الغرض من ذلك في تزويـد واعتمادها، عن طريق المجلس التنفيذي في دورته الثانية 
نجـزات العالميـة الُمسـتهدفة واُألطـر الزمنيـة التـي تُقتـرح بشـأن الدول األعضاء بالمبادئ والتوجهات االسـتراتيجية والمُ 

ئح الصـحية الخطة االستراتيجية لتحسين تأهب الصحة العمومية واستجابتها، وفقًا للمتطلبات التي تنص عليها اللـوا
  ).٢٠٠٥الدولية (

  
وقــد أصــدرت األمانــة وثيقــة معلومــات عــن وضــع مســّودة الخطــة االســتراتيجية العالميــة الخمســية لتحســين   -٢

كي تتناول اللجـان اإلقليميـة السـت جميعهـا مناقشـتها كجـزء مـن جـدول أعمـال  ١تأهب الصحة العمومية واستجابتها
فـي  ُتجـرى نية مفتوحة لجميـع الـدول األعضـاء لتقـديم تعليقـاتهم الخطيـة، وفي مشاورة إلكترو ٢٠١٧دوراتها في عام 

. وقــد ُعقــدت أيضــًا مشــاورة للــدول األعضــاء ٢٠١٧تشــرين األول/ أكتــوبر  ١٣أيلــول/ ســبتمبر إلــى  ١٩الفتــرة مــن 
 . وتعــرض هــذه الوثيقــة٢٠١٧تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ٨حضــرها ممثلــو البعثــات الدائمــة الموجــودة فــي جنيــف، فــي 

مسّودة الخطة االستراتيجية العالمية الخمسية، التي تأخـذ التعليقـات واالقتراحـات التـي قـدمتها الـدول األعضـاء أثنـاء 
  عملية التشاور في االعتبار.

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
المقتــــرح فــــي المجلــــس مــــدعو إلــــى النظــــر فــــي مســــّودة الخطــــة االســــتراتيجية ومشــــروع المقــــرر اإلجرائــــي   -٣

 .٢ الملحق

                                                           
  على الرابط التالي:  على سبيل المثال (متاحة WHE/CPI/IHRالوثيقة    ١

http://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-08/AFR-RC67-
4%20International%20health%20regulations%202005-%20review%20of%20draft%20five-year.pdf  

  ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٥تم االطالع في 
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  ١الملحق 
 

  مسّودة الخطة االستراتيجية العالمية الخمسية لتحسين تأهب 
 ٢٠٢٣- ٢٠١٨استجابتها، الصحة العمومية 

  
  
دئ التوجيهيـــة التاليـــة: التشـــاور؛ الملكيـــة تســـتند مســـّودة الخطـــة االســـتراتيجية العالميـــة الخمســـية إلـــى المبـــا  -١

لشؤون؛ الشراكات الواسـعة؛ الـنهج المشـترك بـين القطاعـات؛ دور المنظمة في القيادة وتصريف اوالقيادة الُقطريتان؛ 
ألشــد تعرضــًا للطــوارئ والفاشــيات؛ التركيــز علــى البلــدان االتكامــل مــع النظــام الصــحي؛ مشــاركة المجتمــع المحلــي؛ 

وائح ربط الخطة االستراتيجية العالمية الخمسية بالمتطلبات التي تنص عليها اللـالتكامل اإلقليمي؛ التمويل المحلي؛ 
لالطـالع علـى  ١ التـذييل)؛ والتركيـز علـى النتـائج، بمـا فـي ذلـك الرصـد والمسـاءلة (انظـر ٢٠٠٥الصحية الدولية (

  ).٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( من ١المزيد من التفاصيل). كما أنها تتواءم مع التعاريف الواردة في المادة 
  
 إرســـاءتتبعه المنظمـــة فـــي تعزيـــز قـــدرة البلـــدان علـــى وتعـــرض مســـّودة الخطـــة االســـتراتيجية الـــنهج الـــذي ســـ  -٢

) كـالتزام ُملـزم قانونـًا وكوسـيلة لضـمان التأهـب ٢٠٠٥القدرات األساسية التي تنص عليها اللـوائح الصـحية الدوليـة (
واالســتجابة علــى الصــعيدين الــوطني والعــالمي ألحــداث الصــحة العموميــة بمــا فــي ذلــك حــاالت الطــوارئ. وتســتند 

العالميــة القائمــة وتتماشــى معهــا (مثــل خطــة عمــل المنظمــة العالميــة بشــأن مقاومــة مضــادات  الصــكوكالخطــة إلــى 
واإلطـــار  ٢ومخطـــط المنظمـــة األولـــي للبحـــث والتطـــوير مـــن أجـــل العمـــل علـــى الوقايـــة مـــن األوبئـــة، ١الميكروبـــات،

ميــة الخاصــة بالتأهــب واالســتجابة ) والنهــوج والشــبكات واآلليــات اإلقلي٣الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة
واالستراتيجية اإلقليمية لألمن  ٢٠٣٠،٤-٢٠١٨للطوارئ الصحية مثل برنامج العمل الصحي المستدام لألمريكتين 

واســـــتراتيجية آســـــيا والمحـــــيط الهـــــادئ لمواجهـــــة  ٥لإلقلـــــيم األفريقـــــي، ٢٠٢٠-٢٠١٦الصـــــحي والطـــــوارئ الصـــــحية 

                                                           
الميكروبـــــات. جنيـــــف: منظمـــــة الصـــــحة  منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة. خطـــــة العمـــــل العالميـــــة بشـــــأن مقاومـــــة مضـــــادات   ١

، (تـــــــــــــــــم /http://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/global-action-plan/en ٢٠١٥ العالميـــــــــــــــــة؛
 ).٢٠١٧وفمبر تشرين الثاني/ ن ١٦االطالع في 

منظمـــة الصـــحة العالميـــة. مخطـــط أولـــي للبحـــث والتطـــوير مـــن أجـــل العمـــل علـــى الوقايـــة مـــن األوبئـــة. جنيـــف: منظمـــة    ٢
 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٦، تم االطالع في /http://www.who.int/blueprint/en( ٢٠١٦الصحة العالمية؛ 

منظمة الصـحة العالميـة. اإلطـار الخـاص بالتأهـب لمواجهـة األنفلـونزا الجائحـة لتبـادل فيروسـات األنفلـونزا والتوصـل إلـى    ٣
، تم االطـالع /http://www.who.int/influenza/pip/en( ٢٠١١اللقاحات والفوائد األخرى. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛

 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٦في 

 :٢٠٣٠-٢٠١٨منظمــة الصــحة العالميــة/ منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة. برنــامج العمــل الصــحي المســتدام لألمــريكتين    ٤
  دعوة إلى العمل من أجل الصحة والعافية في اإلقليم 

)http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=41946&Itemid=270&lang=en    

)، اعُتمد من ِقبل المؤتمر الصحي للبلدان األمريكية التاسـع والعشـرون فـي ٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٦تم االطالع في 
  CSP29.R2 القرار

)http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=42290&Itemid=270&lang=en 
 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٦تم االطالع في 

االســــــتراتيجية اإلقليميــــــة لألمــــــن الصــــــحي والطــــــوارئ التــــــابع لمنظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة.  ألفريقيــــــاالمكتــــــب اإلقليمــــــي    ٥
تــــم االطــــالع  ،http://afro.who.int/sites/default/files/2017-07/afr-rc66-6-en-2107.pdf( .٢٠٢٠-٢٠١٦ الصــــحية

 ).٢٠١٧الثاني/ نوفمبر  تشرين ٢٠في 
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مشــترك إلقليمــي جنــوب شــرق آســيا وغــرب المحــيط الهــادئ، واســتراتيجية إطــار اســتراتيجي  - ١األمــراض المســتجدة
ـــيم األوروبـــي، ولجنـــة التقيـــيم اإلقليميـــة المســـتقلة التـــي أنشـــأتها اللجنـــة  - ٢"٢٠٢٠"الصـــحة  إطـــار للسياســـات لإلقل

  وسائر النهوج اإلقليمية. ٣اإلقليمية لشرق المتوسط،
  
االســـتراتيجية الخمســـية جـــزءًا مـــن العمـــل األساســـي لبرنـــامج وُتعـــد أنشـــطة األمانـــة المتعلقـــة بتنفيـــذ الخطـــة   -٣

المنظمــة للطــوارئ الصــحية، ومــن ثــم فســوف ينــدرج فــي التخطــيط الشــامل للثنائيــات وعمليــة الميزنــة لهــذا البرنــامج 
دة برنامج العمل العام الثالث عشر    ٢٠٢٣.٤-٢٠١٩وعلى النحو المبّين في مسوَّ

  
  الهدف واألغراض

  
إلــى تعزيــز قــدرات األمانــة والــدول األعضــاء ســواًء  المقترحــة االســتراتيجية العالميــة الخمســيةتهــدف الخطــة   -٤

الصحة العموميـة  )، وبذا تحسين التأهب واالستجابة في مجال٢٠٠٥بسواء لضمان تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
  على نحو متواصل.

  
  يما يلي:ز الخطة االستراتيجية المقترحة وأغراضها فئوتتمثل ركا  -٥
  

) ٢٠٠٥( بناء القدرات األساسية للدول األعضاء الالزمـة بموجـب اللـوائح الصـحية الدوليـة  :١ الركيزة
  والحفاظ عليها

  
  وتتمثل األغراض المدرجة في هذه الركيزة فيما يلي:

 ؛إعطاء األولوية في الدعم المقدم من األمانة للبلدان السريعة التأثر والمحدودة القدرات  
  ؛الموارد المالية من أجل تيسير عملية تنفيذ اللوائح على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطنيتعبئة  
 .ربط بناء القدرات األساسية الالزمة بموجب اللوائح بتعزيز الُنظم الصحية  

  
  )٢٠٠٥تعزيز إدارة األحداث واالمتثال للمتطلبات التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية (  :٢الركيزة 

  
  تتمثل األغراض المدرجة في هذه الركيزة فيما يلي:و 

 ؛تعزيز قدرة األمانة على الترصد القائم على األحداث وٕادارة األحداث واالستجابة لها  

                                                           
 .وطـــوارئ الصــحة العموميـــة اســتراتيجية آســيا والمحـــيط الهــادئ لمواجهـــة األمــراض الُمســتجدةمنظمــة الصــحة العالميـــة.    ١

    ٢٠١٧قليمي لغرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة؛ ). مانيال: المكتب اإل٢٠٠٥ذ اللوائح الصحية الدولية (النهوض بتنفي
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259094/1/9789290618171-eng.pdf انون األول/كــــــ ٢٢، تــــــم االطــــــالع فــــــي 
  ).٢٠١٧ يسمبرد
: إطـار واسـتراتيجية للسياسـات األوروبيـة فـي ٢٠٢٠المكتب اإلقليمي األوروبي التابع لمنظمة الصحة العالميـة. الصـحة    ٢

    ٢٠١٣غن: منظمة الصحة العالمية؛ القرن الحادي والعشرين. كوبنها
)http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf?ua=1 ـــــــم االطـــــــالع ، ت

 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٦في 

 ).٢٠١٥( EM/RC62/R.3القرار    ٣

 .١٤٢/٣م تالوثيقة    ٤
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 ؛دعم مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية ومواصلة تعزيزها  
 ؛اللوائحلمتطلبات التي تنص عليها تحسين امتثال الدول األطراف ل  
 .تعزيز األمانة لقدرتها التقنية بإنشاء أفرقة الخبراء التقنية االستشارية المالئمة والحفاظ عليها  

  
  قياس التقدم وتعزيز المساءلة  :٣الركيزة 

  
  وتتمثل األغراض المدرجة في هذه الركيزة فيما يلي:

  تعزيزهــا بتقــديم تقريــر ســنوي عــن التقــدم الُمحــرز إلــى  واســتمرارها فــيحفــاظ األمانــة علــى المســاءلة
  ؛جمعية الصحة

  استمرار الدول األطراف في تقديم تقرير سنوي إلى جمعية الصحة بشـأن تنفيـذ اللـوائح باسـتخدام أداة
  ؛م الذاتي الخاصة بالتبليغ السنويالتقيي

  تقـــديم األمانـــة للـــدعم التقنـــي إلـــى المكاتـــب اإلقليميـــة والـــدول األطـــراف الراغبـــة فـــي اســـتخدام األدوات
وفر معلومــات إضــافية مهمــة لوضــع تــأن  اي مــن شــأنهتــوائح، الالطوعيــة فــي رصــد وتقيــيم تنفيــذ اللــ

  خطط العمل الوطنية بشأن التأهب للطوارئ الصحية.
  

  الركائز
  

) ٢٠٠٥األساسية للدول األعضاء الالزمة بموجب اللوائح الصـحية الدوليـة (بناء القدرات   :١الركيزة 
  والحفاظ عليها

 
طرفًا، بما في  ١٩٦البالغ عددها و ) ملزمة قانونًا للدول األطراف فيها ٢٠٠٥( اللوائح الصحية الدوليةُتعد  -٦

 ٢٠٠٥١ة الصـحة فـي أيـار/ مـايو بلدًا. وقد اعتمـدتها جمعيـ ١٩٤البالغ عددها و ذلك الدول األعضاء في المنظمة 
. وعقب بدء نفاذ اللوائح أتيحت للدول األطـراف مهلـة خمـس سـنوات مـن ٢٠٠٧حزيران/ يونيو  ١٥وبدأ نفاذها في 

أجــل "اكتســاب وتعزيــز وصــون قــدرتها علــى االســتجابة بســرعة وكفــاءة للمخــاطر المحتملــة علــى الصــحة العموميــة 
بمـا فـي ذلـك القـدرات األساسـية الالزمـة فيمـا يتعلـق بالمطـارات  ٢لقـًا دوليـًا"،والطوارئ الصحية العمومية التي تثيـر ق

للـوائح. وفيمـا يتعلـق بالـدول األطـراف التـي لـم  ١ المرفـقوالموانئ والمعابر البرية المعينة، على النحو الموضح في 
كــام اللــوائح علــى تــتمكن مــن تلبيــة هــذا الحــد األدنــى مــن المتطلبــات فــي غضــون الخمــس ســنوات األولــى، نصــت أح

  ) للسماح لها باالمتثال.٢٠١٦–٢٠١٤و ٢٠١٤–٢٠١٢( للفترتينتمديد المهلة 
 
  التـــــي شـــــهدها غـــــرب أفريقيـــــا فـــــي  اإليبـــــوالونظـــــرًا إلـــــى العبـــــر المستخلصـــــة مـــــن فاشـــــية مـــــرض فيـــــروس  -٧

بنــاء الــُنظم ز علــى وســائر أحــداث الصــحة العموميــة األخيــرة، ينبغــي للــدول األطــراف أن ترّكــ ٢٠١٥-٢٠١٤الفتــرة 
الصـــحية القـــادرة علـــى الصـــمود وصـــونها، وعلـــى بنـــاء القـــدرات األساســـية بوصـــفها مـــن وظـــائف الصـــحة العموميـــة 
األساســـية المنوطـــة بـــالُنظم الصـــحية. ومـــع االمتثـــال للمتطلبـــات لضـــمان المســـاءلة المتبادلـــة علـــى الصـــعيد الـــدولي 

أن تُنشــئ آليــات محليــة للرصــد والتقيــيم كجــزء مــن ُنظمهــا يتعلــق بتطبيــق اللــوائح وتنفيــذها، يلــزم علــى البلــدان  فيمــا
الصـــحية، وهـــذا اإلجـــراء مـــن شـــأنه أيضـــًا أن ييســـر رصـــد حالـــة القـــدرات األساســـية، بوصـــفها مـــن وظـــائف الصـــحة 

  العمومية األساسية.
                                                           

 ).٢٠٠٥( ٣- ٥٨ج ص عالقرار    ١

 .١-١٣. المادة ٢٠١٦اإلصدار الثالث. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛  - ) ٢٠٠٥(اللوائح الصحية الدولية    ٢
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األخيـــرة التـــي شـــهدها غـــرب  اإليبـــوالوقـــد أدركـــت الـــدول األعضـــاء إدراكـــًا جليـــًا بعـــد فاشـــية مـــرض فيـــروس  -٨
فريقيا، أن الُنظم الصحية القوية والقادرة علـى الصـمود هـي أسـاس األداء الجيـد للقـدرات األساسـية الالزمـة بموجـب أ

األهميــة الحيويــة للــُنظم الصــحية القويــة ب باإلجمــاعت الــدول األعضــاء اللــوائح. وفــي أعقــاب العمليــة التشــاورية أقــرّ 
ي وظـائف الصـحة لقـدرات األساسـية الالزمـة بموجـب اللـوائح فـوالقادرة على الصـمود لتنفيـذ اللـوائح، وضـرورة دمـج ا

وطالبت األمانة بوضع إرشادات محددة للطريقة التي يمكن  ،في إطار التغطية الصحية الشاملة العمومية األساسية
  لموارد.على ا لديها قيودبها دعم البلدان في بناء القدرات األساسية الالزمة بموجب اللوائح، والسيما البلدان التي 

 
بشأن التغطية الصـحية  ٢٠١٧ومن المتوقع أن يوفر المنتدى الذي ُيعتزم عقده في كانون األول/ ديسمبر  -٩

الـــذي يشـــارك فـــي تنظيمـــه البنـــك الـــدولي ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة وحكومـــة اليابـــان ومنصـــة التغطيـــة  -الشـــاملة 
 – ١ليونيسيف، ووكالة التعاون الدولي اليابانيةالتي تضم أصحاب المصلحة المتعددين، وا ٢٠٣٠الصحية الشاملة 

إطارًا وخريطة طريق لبناء الُنظم الصحية القادرة علـى الصـمود عـن طريـق بنـاء القـدرات األساسـية الالزمـة بموجـب 
) بوصـــفها مـــن وظـــائف الصـــحة العموميـــة األساســـية المنوطـــة بـــالُنظم الصـــحية. ٢٠٠٥اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (

صـــيلة هـــذا المنتـــدى وخبـــرة أقـــاليم المنظمـــة فيمـــا يتعلـــق بوضـــع تصـــور لوظـــائف الصـــحة العموميـــة واســـتنادًا إلـــى ح
ستصــيغ األمانــة إطــارًا مشــتركًا لمواءمــة القــدرات األساســية الالزمــة بموجــب اللــوائح  ٢األساســية وتنفيــذها ورصــدها،

لصـــحية. كمـــا ســـيدعم هـــذا ) مـــع وظـــائف الصـــحة العموميـــة األساســـية المنوطـــة بـــالُنظم ا٢٠٠٥الصـــحية الدوليـــة (
  اإلطار استدامة االستثمار في الُنظم الصحية القادرة على الصمود والتخطيط لها، على المدى الطويل.

 
باســتمرارية بعــض القــدرات الُقطريــة، التــي ستنشــأ  المتعلقــةوســيتعين النظــر فــي اآلثــار والمكاســب المحتملــة  -١٠

عـن انتقـال المبـادرة العالميــة الستئصـال شـلل األطفــال إلـى اسـتراتيجية مــا بعـد اإلشـهاد. وقــد طلبـت جمعيـة الصــحة 
المـــدير العـــام فـــي جملـــة أمـــور، "أن يضـــع خطـــة عمـــل اســـتراتيجية بشـــأن المرحلـــة االنتقاليـــة  مـــنالعالميـــة الســـبعون 

تقــدَّم عــن طريــق المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة إلــى  ٢٠١٧ول نهايــة عــام للمبــادرة بحلــ
) تحــدد بوضــوح مــا يلــزم مــن قــدرات ١جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين كــي تنظــر فيهــا وتتســم بمــا يلــي: (

ء، مــن أجــل تحقيــق اآلتــي: وأصــول، وخصوصــًا علــى المســتوى القطــري وعلــى المســتوى المجتمعــي عنــد االقتضــا
اسـتمرار التقـدم المحـرز فــي مجـاالت البـرامج األخـرى مثــل ترصـد األمـراض؛ وتعزيـز نظــم التمنيـع والـنظم الصــحية؛ 
واإلنذار المبكر واالستجابة للطوارئ والفاشيات، بما في ذلك تعزيز القدرات األساسية المنصوص عليهـا فـي اللـوائح 

  ٣عليها". ) والحفاظ٢٠٠٥الصحية الدولية (

                                                           
    ٢٠١٧المنتدى المعني بالتغطية الصحية الشاملة    ١

https://www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/Upcoming_events/UHC_Forum_201
7/Flyer_for_UHC_Forum_2017.pdf   

 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٦تم االطالع في (

صـحة العموميـة فـي بلـدان المكتب اإلقليمي لشـرق المتوسـط التـابع لمنظمـة الصـحة العالميـة. تقيـيم الوظـائف األساسـية لل   ٢
 ٢٠١٧إقلــــيم شــــرق المتوســــط: أداة للتقيــــيم. القــــاهرة: المكتــــب اإلقليمــــي لشــــرق المتوســــط التــــابع لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة؛ 

)http://www.emro.who.int/about-who/public-health-functions/index.htmlتشـــرين الثـــاني/  ١٦ ، تـــم االطـــالع فـــي
) ٢٠٠٠( CD42/15منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة، الــدورة الثانيــة واألربعــين لمجلــس اإلدارة، الوثيقــة و  )٢٠١٧ نــوفمبر

 ،http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/168476/1/cd42_15-e.pdf(، بشــأن وظــائف الصــحة العموميــة األساســية
  انظر أيضاً  ؛)٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٦ تم االطالع في

Regional Office for Europe, The 10 essential public health operations, :متاح على الرابط التالي  
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/public-health-services/policy/the-10-essential-public-health-operations   

 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٠(تم االطالع في 

 )(أ).٩)، الفقرة (٩(٧٠ج ص عانظر المقرر اإلجرائي    ٣
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سـنوات لتحقيـق القـدرات األساسـية الالزمـة للوقايـة مـن المخـاطر  ١٠وقد ُمنحت الدول األطـراف أكثـر مـن  -١١
واألحــداث والطــوارئ الخاصــة بالصــحة العموميــة التــي ُيحتمــل أن تنتشــر دوليــًا، واكتشــافها وتقييمهــا والتبليــغ عنهــا 

اللــوائح. وينبغــي للــدول األطــراف أن تواصــل بنــاء هــذه القــدرات واالســتجابة لهــا، وفقــًا للمتطلبــات التــي تــنص عليهــا 
األساســية والحفــاظ عليهــا بوصــفها مــن وظــائف الصــحة العموميــة األساســية المنوطــة بُنظمهــا الصــحية، مــن أجــل 

  التنفيذ الفّعال للوائح، بما في ذلك القدرات المتعلقة بنقاط الدخول.
 

 تمويلهـاُنظم الصـحية و للـالوطنيـة القائمـة للتخطـيط  هـاترقـى فيهـا آلياتوبالنسبة إلى الدول األطراف التي ال  -١٢
إلــى المســتوى األمثــل، ســتدعم األمانــة بنــاء القــدرات األساســية والحفــاظ عليهــا بمــا يتمشــى مــع  تقييمهــا،و  رصــدهاو 

الـــدول وظـــائف الصـــحة العموميـــة األساســـية. ولهـــذا الغـــرض، ســـُتعد األمانـــة اإلرشـــادات وتقـــدم الـــدعم التقنـــي إلـــى 
مـع اسـتراتيجيات قطـاع  على نحو يتسقاألعضاء في وضع خطط العمل الوطنية بشأن التأهب للطوارئ الصحية، 

ظــائف الصــحة العموميــة األساســية. وينبغــي التركيــز عنــد وضــع خطــط العمــل الوطنيــة و الصــحة الــوطني وخططــه و 
والمكتــب مثــل منظمــة األغذيــة والزراعــة وتنفيــذها علــى التنســيق بــين القطاعــات والشــركاء المتعــددين ذوي الصــلة، 

، في إطار نهج "الصحة الواحدة". وينبغي للقطاع المالي وسـائر القطاعـات أن تكـون جـزءًا الدولي لألوبئة الحيوانية
مــن عمليــة التخطــيط لضــمان التنســيق علــى نطــاق القطاعــات والتخصــيص المــالي المالئــم. وُتشــجع األمانــة علــى 

لمحليـة لبنــاء القـدرات األساسـية الالزمـة بموجـب اللــوائح وتطبيقهـا واسـتدامتها، فـي ســياق تخصـيص المـوارد الماليـة ا
  آليات التخطيط والتمويل الوطنية القائمة.

 
وســتعمل األمانــة مــع الــدول األعضــاء مــن أجــل دعــم إعــداد أو تعزيــز خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن التأهــب  -١٣

لبلــدان عنــدما يتعلــق األمــر بالقــدرات فــي مجــالي تصــريف الشــؤون للطــوارئ الصــحية، مــع مراعــاة االختالفــات بــين ا
والصـــحة العموميـــة. وســـوف تقـــدم اإلرشـــادات والـــدعم التقنـــي فـــي سلســـلة متصـــلة مـــن أنشـــطة التقيـــيم، والتخطـــيط، 
وحساب التكاليف، والتنفيذ، والرصد، واالستعراض. وينبغي للحكومات أن تضـع خطـط العمـل الوطنيـة علـى أسـاس 

منبثقــة عــن التقييمــات القطريــة الشــاملة للقــدرات، مــع التأكيــد علــى الملكيــة الُقطريــة والتنســيق المشــترك بــين النتــائج ال
القطاعــات والشــراكات االســتراتيجية. وســُيراعى كــذلك الــدور الــذي يضــطلع بــه القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع 

التنفيــذ. وســوف تســتند مرحلــة التخطــيط إلــى المحلــي والمجتمــع المــدني، ومشــاركتهم، فــي مراحــل التقيــيم والتخطــيط و 
العمليات القطرية القائمـة (مثـل نهـج "الصـحة الواحـدة"، والمبـادرات المعنيـة بمقاومـة مضـادات الميكروبـات، وخطـط 

، وٕاطـــــار ســـــينداي للحـــــد مـــــن مخـــــاطر ٢٠٣٠التأهـــــب للجـــــوائح، وخطـــــط العمـــــل لتنفيـــــذ خطـــــة التنميـــــة المســـــتدامة 
  غية ضمان وجود نهج شامل وتالفي االزدواجية.)، وذلك بُ ٢٠٣٠١-٢٠١٥ الكوارث

 
وســتعمل األمانــة مــع الــدول األطــراف لتشــجيع االلتــزام علــى المســتوى الــدولي وتخصــيص المــوارد الماليــة  -١٤

المحليـــة الالزمـــة لتنفيـــذ خطـــط العمـــل الوطنيـــة مـــن أجـــل إرســـاء القـــدرات األساســـية الخاصـــة بالترصـــد واالســـتجابة 
نحــو المتفــق عليــه فــي خطــة عمــل أديــس أبابــا الصــادرة عــن المــؤتمر الــدولي الثالــث لتمويــل والحفــاظ عليهــا، علــى ال

ســرع البلــدان بإعــداد وعنــدما ُتحــدد الثغــرات وُتحــدد أولويــات مجــاالت االســتثمار، فمــن المهــم للغايــة أن تُ  ٢التنميــة.
ثغرات. وسوف تقوم األمانة بإعـداد التقديرات الخاصة بالمصروفات الرأسمالية والمصروفات المتكررة الالزمة لسد ال

نمــاذج حســاب التكــاليف والميزنــة لخطــط العمــل الوطنيــة، فــي ســياق نهــج تعزيــز الــُنظم الصــحية الوطنيــة األوســع 
نطاقــًا. وســتدعم األمانــة الجهــود المبذولــة علــى الصــعيد الــوطني لتعزيــز اآلليــات المؤسســية الالزمــة لتنســيق التعــاون 

                                                           
    ٢٠٣٠-٢٠١٥الكوارث للفترة  داي للحد من مخاطرنسي إطار   ١
)http://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291،  ٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٦تم االطالع في.( 

 ).٢٠١٥( ٦٩/٣١٣لألمم المتحدة  العامةقرار الجمعية    ٢
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دئ التعـاون اإلنمـائي الفّعـال (الملكيـة الُقطريـة، والتركيـز علـى النتـائج، والشـراكات الشـاملة، الدولي، استنادًا إلـى مبـا
  ).١والشفافية، والمساءلة

 
وستواصل األمانة العمل على توطيد الروابط التشغيلية بين عملها الخاص بتعزيز الُنظم الصحية وبرنـامج  -١٥

لضــمان اتبــاع برنــامج منســق للعمــل عنــد وضــع خطــط العمــل المنظمــة للطــوارئ الصــحية، مــع إيــالء عنايــة خاصــة 
الوطنية وتنفيذ أنشطة بناء القدرات في مجاالت الموارد البشرية الصـحية، وتخطـيط الشـؤون الصـحية (بمـا فـي ذلـك 
الرصد والتقيـيم)، وتمويـل الصـحة، وتحقيـق قـدرة الـُنظم الصـحية علـى الصـمود. وسـتعود هـذه الـروابط الوطيـدة بـأثر 

)، ٢٠٠٥لى األمـن الصـحي مـن خـالل تطـوير القـدرات األساسـية الالزمـة بموجـب اللـوائح الصـحية الدوليـة (مفيد ع
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة (ضــمان تمتــع  ٣وعلــى التغطيــة الصــحية الشــاملة، وُتســهم بــذلك فــي تحقيــق الهــدف 

  ية وبالرفاهية في جميع األعمار).الجميع بأنماط عيش صح
 

	)٢٠٠٥إدارة األحداث واالمتثال للمتطلبات التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية ( تعزيز  :٢الركيزة 
  

ينبغي لألمانة والدول األطراف أن تواصل الوفاء بالتزاماتها التي تـنص عليهـا اللـوائح فيمـا يتعلـق بالكشـف  -١٦
وتقييمهـا واإلخطـار بشـأنها والتبليـغ  عن المخاطر واألحداث المتعلقة بالصحة العمومية التي ُيحتمل انتشارها دوليـًا،

عنهــا واالســتجابة لهــا. وســينبغي تعزيــز أداء مراكــز االتصــال الوطنيــة المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة، بطــرق مــن 
ــــادل المعلومــــات والعبــــر  ــــدريب وتب ــــة، واإلجــــراءات التشــــغيلية الموحــــدة، وأنشــــطة الت ــــوفير اإلرشــــادات التقني بينهــــا ت

  المستخلصة.
 

تواصل األمانـة تعزيـز الشـبكة العالميـة لمراكـز االتصـال الوطنيـة المعنيـة بـاللوائح، بتحديـد اسـتراتيجيات وس -١٧
ـــاء القـــدرات، واســـتراتيجيات تعزيـــز التواصـــل وتبـــادل  ـــة الُقطريـــة، وبن ـــاء الثقـــة، وتحقيـــق الملكي حفـــز االســـتثمار، وبن

قدرة مراكـز االتصـال الوطنيـة المعنيـة بـاللوائح علـى  المعلومات فيما بينها. وستتولى األمانة تسريع العمل على بناء
تنفيــذ اللــوائح، وسيشــمل ذلــك دعوتهــا إلــى االضــطالع بــدور أبــرز فــي اإلدارة العامــة الوطنيــة األوســع نطاقــًا، داخــل 
قطاع الصحة وخارجه. وفضًال عن ذلك، ستعمل األمانة على تسريع وضع اإلجراءات التشغيلية الموحدة والمبادئ 

هية أو تنقيحها، فيما يتعلق بدور مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح، وٕاصدار التوصيات بشأن تزويدها التوجي
بــالموارد الكافيــة والســلطة الالزمــة للوفــاء بالتزاماتهــا. وسيتســنى تحقيــق ذلــك علــى ســبيل المثــال مــن خــالل أنشــطة 

تحت قيادة األمانة، واعتماد التشريعات الوطنية المالئمة التدريب واألنشطة المتعلقة بجماعة الممارسين التي ُتجرى 
المتعلقة بوظائف مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح. وستحافظ األمانة علـى شـبكة قويـة مـن مراكـز االتصـال 
الوطنيــــة المعنيــــة بــــاللوائح عــــن طريــــق عقــــد اجتماعــــات إقليميــــة وعالميــــة منتظمــــة لبنــــاء القــــدرات وتبــــادل العبــــر 

ستخلصة. وسيجري التوسع في محتوى الدورات التدريبية وفي إتاحتها مـن خـالل منصـة الـتعّلم فـي مجـال األمـن الم
وتشمل هذه الدورات التعّلم اإللكتروني والتمارين المنفذة فـي الوقـت الفعلـي علـى نطـاق  ٢الصحي في سياق اللوائح؛

  بلدان متعددة.
  

هما وقدراتهما الخاصة بـإدارة األحـداث واالسـتجابة لهـا. ويلـزم دعـم سُتعّزز األمانة والدول األطراف وظائفو  -١٨
مراكـز العمليــات الوطنيــة المعنيـة بــالطوارئ الصــحية العموميــة بالقـدر الكــافي مــن المـوارد البشــرية والمــوارد األخــرى، 

الشـركاء  كجزء من الخطط الوطنيـة للتأهـب واالسـتجابة فـي مجـال الصـحة العموميـة. وستواصـل األمانـة العمـل مـع
الطــوارئ  فــي شــبكة مراكــز عمليــات الطــوارئ علــى وضــع اإلرشــادات المســّندة بالبّينــات بشــأن بنــاء مراكــز عمليــات

                                                           
، تــــم /http://effectivecooperation.org/about/principlesالمبــــادئ ( –الشــــراكة العالميــــة للتعــــاون اإلنمــــائي الفّعــــال    ١

 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٦ االطالع في

 ،/https://extranet.who.int/hslp/trainingسياق اللوائح الصـحية الدوليـة (منصة التعلم في مجال األمن الصحي في    ٢
  ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٦تم االطالع في 
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ها وتحســـينها. وستواصـــل الشـــبكة العالميـــة لإلنـــذار بحـــدوث الفاشـــيات ومواجهتهـــا تعزيـــز الصـــحية العموميـــة وتشـــغيل
يــيم المخــاطر، والتنســيق الــدولي الســريع لعمليــات التحــري دعمهــا للمنظمــة ولبنــاء القــدرة العالميــة علــى الترصــد، وتق

  واالستجابة المالئمة التوقيت.
 

وستواصــل األمانــة الحفــاظ علــى اســتخدام مبــادرات إدارة األحــداث المســتخدمة بالفعــل وتعزيــزه، مثــل موقــع  -١٩
والتقــــارير اإلقليميــــة، المعلومــــات عــــن األحــــداث الخــــاص بمراكــــز االتصــــال الوطنيــــة المعنيــــة بــــاللوائح، واإلنــــذارات 

والتبادالت الثنائية، وسائر ُسبل التواصل المتعلقة بـاللوائح، والـروابط بمواقـع المعلومـات المهمـة مثـل الشـبكة الدوليـة 
للســـلطات المســـؤولة عـــن ســـالمة األغذيـــة وشـــبكة المـــوانئ البحريـــة والمطـــارات والمعـــابر البريـــة. وســـُتعّزز األمانـــة 

لقائم على األحداث عن طريق قاعدة "المعلومات الوبائيـة مـن المصـادر المفتوحـة" التـي وظائفها الخاصة بالترصد ا
  ُأنشئت حديثًا للكشف المبكر عن أحداث الصحة العمومية وتقدير مخاطرها.

 
ومبــادرة قاعــدة المعلومــات الوبائيــة مــن المصــادر المفتوحــة هــي شــبكة مــن المنظمــات ذات هــدف مشــترك  -٢٠

عن طريق اإلنذار المبكر من أجل االستجابة السريعة. وهي شبكة  في العالميتمثل في الحد من المراضة والوفيات 
وبعـــد اســـتهاللها، ســـتوفر القاعـــدة هم. تـــي تـــدعممـــن الخبـــراء ومصـــدر لمجموعـــة مـــن األدوات والمنصـــات الفّعالـــة ال

مصـــدر بلغـــات متعـــددة، بمـــا فـــي ذلـــك المواقـــع الحكوميـــة  ٦٥٠٠إمكانيـــة الحصـــول علـــى البيانـــات مـــن أكثـــر مـــن 
والرســمية، ووســائل التواصــل االجتمــاعي المحــددة، ووكــاالت تجميــع األنبــاء، وأفرقــة الخبــراء (أكثــر مــن مليــون مقــال 

معلومـــات وٕازالـــة حـــاالت االزدواجيـــة فيهـــا وتصـــنيفها وبثهـــا علـــى المســـتخدمين أســـبوعيًا). وســـتتولى القاعـــدة جمـــع ال
وســـتُتاح إمكانيـــة الـــدخول إلـــى القاعـــدة أمـــام مؤسســـات الصـــحة العموميـــة الوطنيـــة فـــي الـــدول األعضـــاء  النهـــائيين.

للــوائح، الرســمية فــي إطــار اتــدريجيًا، ومــع ذلــك فلــيس الغــرض مــن القاعــدة أن تشــكل أداة للتبليــغ عــن اإلخطــارات 
ستسهم في إنشاء نظـام عـالمي متكامـل لإلنـذار بطـوارئ الصـحة العموميـة واالسـتجابة لهـا، تلبيـة للمتطلبـات  ولكنها

  التي تنص عليها اللوائح.من القدرات األساسية 
 

ـــوائح  -٢١ وســـُتعزز األمانـــة دورهـــا فـــي إدارة أفرقـــة الخبـــراء االستشـــارية القائمـــة التـــي ُأنشـــئت دعمـــًا لتطبيـــق الل
وتنفيذها واالمتثال لها، أي قائمة الخبراء الخاصة بلجان الطوارئ واالستعراض، والفريق االستشاري العلمـي والتقنـي 

ص المعنــي المعنــي برســم خــرائط التوزيــع الجغرافــي لمخــاطر الحمــى الصــفراء، وفريــق المنظمــة االستشــاري المخّصــ
مـراض المحمولـة بالنواقـل. وسـوف يجـري اختيـار الخبـراء بإبادة الحشرات في الطائرات لمكافحة االنتشار الدولي لأل

  ١لألفرقة االستشارية التقنية وفقًا لالئحة أفرقة ولجان الخبراء االستشاريين.
 

ويتمثل عنصر حاسم األهمية لتحقيـق األداء األمثـل لنظـام اإلنـذار واالسـتجابة العـالمي، فـي امتثـال الـدول  -٢٢
تعلق بالتـدابير الصـحية اإلضـافية التـي تُتخـذ اسـتجابة للمخـاطر المحدقـة بالصـحة األطراف لمتطلبات اللوائح فيما ي

ـــًا.  ـــًا دولي  فـــي"التـــدبير الصـــحي"  ويـــرد تعريـــف مصـــطلحالعموميـــة أو الطـــوارئ الصـــحية العموميـــة التـــي تســـبب قلق
األمانة الـدول األطـراف  (التدابير الصحية اإلضافية) من اللوائح، سُتطلع ٤٣وامتثاًال للمادة  ٢من اللوائح. ١ المادة

علـــى المعلومـــات المتعلقـــة بالتـــدابير الصـــحية اإلضـــافية التـــي تتخـــذها الـــدول األطـــراف. وســـتجمع المعلومـــات عـــن 
التــدابير اإلضــافية علــى نحــو منهجــي، وفيمــا يتعلــق بالتــدابير التــي تتــدخل تــدخًال بالغــًا فــي حركــة المــرور الــدولي، 

                                                           
  الئحة أفرقة ولجان الخبراء االستشاريين    ١
)http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-en.pdf#page=127 ــــــي ــــــم االطــــــالع ف ، ت

 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٦

لُمطّبقة للحيلولة دون انتشار المـرض أو التلـوث؛ من اللوائح على أن "التدبير الصحي" يعني اإلجراءات ا ١تنص المادة    ٢
 وال تشمل التدابير الصحية تدابير إنفاذ القوانين أو التدابير األمنية.
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علـــى األســـاس المنطقـــي مـــن منظـــور  ٣-٤٣طـــراف األخـــرى وفقـــًا للمـــادة الـــدول األ أن ُتطلـــع المنظمـــة يجـــب علـــى
  تي اتخذت تلك التدابير.العلمية ذات الصلة التي تقدمها الدول األطراف ال المعلوماتالصحة العمومية و 

 
ستواصل األمانة حصر التدابير الصحية اإلضافية التي تنفذها الدول األطراف ورصدها والتبليغ بشـأنها، و  -٢٣

فــي هــذه  ســتقوم األمانــةو . اتحــاد النقــل الجــوي الــدوليو منظمــة الطيــران المــدني الــدولي بالتعــاون مــع الشــركاء مثــل 
 العملية بما يلي:

ة اســــتجابًة لمخــــاطر صــــحية عموميــــة محــــددة االســــتمرار فــــي نشــــر التــــدابير الصــــحية المطلوبــــ  (أ)
 وللتوصيات المؤقتة المتعلقة بطوارئ الصحة العمومية التي تسبب قلقًا دوليًا، على موقعها اإللكتروني؛

جمــع المعلومــات بشــكل منهجــي حــول التــدابير الصــحية اإلضــافية التــي تتخــذها الــدول األطــراف،   (ب)
ونشـر جميـع تـدابير الصـحة العموميـة علـى الموقـع اإللكترونـي والتي قد تتدخل في حركة المـرور الـدولي، 

 ظمة، بما في ذلك مصدر المعلومات؛للمن

مطالبــة الــدول األطــراف بتقــديم األســاس المنطقــي مــن منظــور الصــحة العموميــة والبيِّنــات العلميــة   (ج)
 ٤٣فـي حركـة المـرور الـدولي بموجـب المـادة  ١كبيـراً بشأن التدابير الصحية اإلضـافية التـي تتـدخل تـدخًال 

من اللـوائح، وتعزيـز الحـوار الُمـنظم مـع الـدول األطـراف العاكفـة علـى تنفيـذ تـدابير صـحية إضـافية تتـدخل 
ل اإلجــراءات التشــغيلية مــن اللــوائح، مــن خــال ٤٣تــدخًال بالغــًا فــي حركــة المــرور الــدولي بموجــب المــادة 

 الموحدة؛

مــن منظــور الصــحة العموميــة والمعلومــات العلميــة اللــذين تقــدمهما الــدول  نشــر األســاس المنطقــي  (د)
األطراف العاكفة على تنفيـذ تـدابير صـحية إضـافية تتـدخل تـدخًال بالغـًا فـي حركـة المـرور الـدولي بموجـب 

مــن اللــوائح، علــى موقــع المعلومــات عــن األحــداث المحمــي بكلمــة مــرور والمخصــص لمراكــز  ٤٣المــادة 
 ية المعنية باللوائح؛االتصال الوطن

تبليغ جمعية الصحة بشأن التدابير الصحية اإلضافية التي تتدخل تدخًال بالغًا في حركـة المـرور   (ه)
الــدولي، والمنفــذة مــن جانــب الــدول األطــراف، كجــزء مــن التقــارير المنتظمــة التــي يقــدمها المــدير العــام عــن 

 تطبيق اللوائح وتنفيذها.
  

االتصــال بصــفة منتظمــة بمنظمــة التجــارة العالميــة مــن أجــل وضــع آليــة للتصــدي وســتواظب األمانــة علــى  -٢٤
للمسائل المتعلقة بالتجارة أثناء طوارئ الصحة العمومية التي تسـبب قلقـًا دوليـًا. وفضـًال عـن ذلـك، سيسـتمر المـدير 

  اللوائح.من  ٥٦العام في الوفاء بالوالية المتعلقة بتسوية النزاعات على النحو المبين في المادة 
 

وســُتعزز األمانــة عملهــا علــى رصــد وتعزيــز امتثــال الــدول األطــراف للمتطلبــات التــي تــنص عليهــا اللــوائح.  -٢٥
سّتتبع األمانة نهجًا استراتيجيًا أكثر انتظامًا في تحديد العناصر الرئيسية لالمتثال في إطار اللوائح، لزيادة وضوح و 

فـــي االمتثـــال، ووضـــع اإلجـــراءات التشـــغيلية الموحـــدة لتوجيـــه انتبـــاه  الحـــوافز المتاحـــة للـــدول األطـــراف كـــي تســـتمر
ممارســـة الســـلطات المســـؤولة إلـــى حـــاالت عـــدم االمتثـــال. وقـــد يشـــمل ذلـــك زيـــادة الشـــفافية فـــي تبـــادل المعلومـــات، و 

  األنداد، وتعزيز الحوار بين الدول األطراف.  الضغوط من جانب
  

                                                           
رفـض و سـاعة  ٢٤رفض دخول أو مغادرة المسـافرين الـدوليين أو تـأخيرهم أكثـر مـن  بتعبير التدخل الكبير"يقصد عمومًا  ١  

ســـاعة"  ٢٤والحاويـــات ووســـائل النقـــل والبضـــائع، ومـــا شـــابه، أو تأخيرهـــا أكثـــر مـــن دخـــول أو مغـــادرة األمتعـــة والحمـــوالت 
 )).٢٠٠٥من اللوائح الصحية الدولية ( ٣-٤٣  (المادة
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	قياس التقدم وتعزيز المساءلة   :٣الركيزة 
  

يتمثل عنصر مهم من عناصر تأهب الصحة العالمية واستجابتها، في الرصد المنـتظم للتقـدم الُمحـرز فـي  -٢٦
مـن اللـوائح والحفـاظ عليهـا، وفـي قـدرة األمانـة علـى  ١ المرفـقإرساء الدول األطراف للقدرات األساسية الُمعّرفـة فـي 

  دقة بالصحة العمومية التي ُيحتمل انتشارها دوليًا.وللمخاطر المح دولي للمرض واالستجابة لهمنع االنتشار ال
 

مــن اللـــوائح أن "يقــدم كــل مـــن الــدول األطــراف والمــدير العـــام تقــارير إلــى جمعيـــة  ١-٥٤وتتطلــب المــادة  -٢٧
الصــحة عــن تنفيــذ هــذه اللــوائح، حســبما تقــرره جمعيــة الصــحة". وتشــمل هــذه التقــارير رصــد حالــة القــدرات األساســية 

التواتر السنوي  ٢٠٠٨من اللوائح. وحددت جمعية الصحة العالمية الحادية والستون في عام  ١ المرفقالُمعّرفة في 
أداة للتقيــيم الــذاتي تركــز علــى القــدرات  ٢٠١٠واقترحــت األمانــة منــذ عــام  ١للتقــارير المقدمــة إلــى جمعيــة الصــحة.

هـــا بتقـــديم التقـــارير الســـنوية إلـــى جمعيـــة األساســـية، الســـتخدامها مـــن ِقبـــل الـــدول األطـــراف مـــن أجـــل الوفـــاء بالتزام
  .٢الصحة. وترد لمحة تاريخية عن رصد تنفيذ اللوائح في التذييل 

 
التـي اعُتمـدت فـي  ٢وستواصل األمانة تزويد الدول األطراف بأداة التقييم الذاتي الخاصـة بـالتبليغ السـنوي، -٢٨

مــن  . وتعكــف األمانـة علــى تنقـيح أداة التقيــيم الـذاتي الخاصــة بـالتبليغ الســنوي، وسـتُقترح األداة المنّقحــة٢٠١٠عـام 
داة هـي األداة هـذه األعلى الدول األطراف إلعداد التقارير السـنوية فـي المسـتقبل. وسـتظل  خالل األجهزة الرئاسية،

  للوفاء بالتزامها بتقديم التقارير السنوية إلى جمعية الصحة.التي تستخدمها الدول األطراف 
 

) بشـــأن توصـــيات لجنـــة المراجعـــة بشـــأن التمديـــدات الثانيـــة لبنـــاء ٢٠١٥( ٥-٦٨ج ص عوامتثـــاًال للقـــرار  -٢٩
 تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، بما في ذلك التوصية بأن تضع األمانةلوطنية في مجال الصحة العمومية و القدرات ا

خيــارات للتحــول "مــن التقيــيم الــذاتي الحصــري إلــى ُنهــوج تجمــع مــا بــين التقيــيم الــذاتي واســتعراض األقــران والتقيــيم 
الخــارجي الطــوعي بمشــاركة مــزيج مــن الخبــراء المحليــين والمســتقلين"، تقتــرح الخطــة نهوجــًا إضــافية وطوعيــة ُتكّمــل 

. وتشـمل هــذه النهـوج التقيــيم الخـارجي المشــترك الطــوعي، تقيـيم القــدرات األساسـية الالزمــة بموجـب اللــوائح ورصــدها
وتمـــارين المحاكـــاة، واالستعراضـــات الالحقـــة. وقـــد وضـــعت األمانـــة األدوات التقنيـــة المتعلقـــة بهـــا وســـوف تنّقحهـــا 
وتطوعهــا فــي ضــوء الخبــرة المكتســبة. ويسترشــد وضــع خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن التأهــب واالســتجابة فــي مجــال 

ة بحصــائل مختلــف عمليــات الرصــد والتقيــيم. ومــع ذلــك، فــإن الــدعم العــام الــذي تقدمــه األمانــة إلــى الصــحة العموميــ
الــدول األعضــاء لوضــع خطــط العمــل الوطنيــة وتنفيــذها فــي ســبيل تحســين التأهــب واالســتجابة فــي مجــال الصــحة 

  العمومية ليس مشروطًا بإجراء هذه التقييمات الطوعية.
 

للدول األعضاء بمواصلة تحديد مواطن القـوة ومـواطن الضـعف  الطوعي المشتركويسمح التقييم الخارجي  -٣٠
 عـن طريـقفي ُنظمها الصحية الوطنية فيما يتعلق بالتأهب لطوارئ الصحة العمومية واالستجابة لهـا. ويجـري ذلـك 

بتقيـيم الخبـراء  قارنـةً استعراض مشترك للتقييم الُقطـري الـذاتي م فيحوار بين الخبراء الوطنيين والخبراء الخارجيين ال
مـع البلـد  ،الخارجيين. وسيجري االتفاق مسبقًا على اختيار الخبراء لفريق التقيـيم واألسـلوب المّتبـع فـي إجـراء التقيـيم

أداة  تنـاولباالتفـاق بـين الطـرفين. وت الممنوحـة التقييم المشترك الطوعي. وُتحدد بعـد ذلـك الدرجـة إجراء الذي يطلب
وهــي متاحــة  ،مجــاًال تقنيــاً  ١٩تقيــيم رجيين، مشــترك التــي وضــعتها األمانــة بمســاهمة الخبــراء الخــاالتقيــيم الخــارجي ال

                                                           
 ).٢٠٠٨( ٢-٦١ج ص عالقرار    ١

منظمة الصحة العالمية. إطار رصد القدرات األساسية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية: اسـتبيان لرصـد التقـدم الُمحـرز فـي    ٢
 ٢٠١٦تطـــوير القـــدرات األساســـية لتنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة فـــي الـــدول األطـــراف. جنيـــف: منظمـــة الصـــحة العالميـــة؛ 

)/http://www.who.int/ihr/publications/WHO-HSE-GCR-2016.16/en،  ــــــــي ــــــــم االطــــــــالع ف ــــــــاني/  ١٦ت تشــــــــرين الث
  ).٢٠١٧ نوفمبر
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ويجــري اســتخدام األداة فــي عمليــات التقيــيم الخــارجي المشــترك. وســوف ُتــنقح  ١علــى الموقــع اإللكترونــي للمنظمــة.
  تسبها البلدان المتطوعة.الخبرات التي تكاألداة باالستناد إلى 

 
خــريين لــدعم البلــدان فــي تقيــيم الكفــاءة التشــغيلية للقــدرات الوطنيــة الخاصــة آضــعت األمانــة أداتــين وقــد و  -٣١

بالتأهــــب واالســــتجابة فــــي مجــــال الصــــحة العموميــــة. وُيعــــد اســــتخدام كليهمــــا طوعيــــًا ويتضــــمن مشــــاركة الخبــــراء 
لفعلي لعناصر اإلنذار واالستجابة، عنصرين: (أ) تمارين المحاكاة الختبار األداء ا مناألداتان  تألفالخارجيين. وت

وقد  -ات، واألطر الزمنية لالستجابة والسيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات، والتواصل، والتنسيق العام، وتعبئة القدر 
االســـتعراض الالحـــق لتقيـــيم االســـتجابة (ب)  ٢بشـــأن تمـــارين المحاكـــاة؛مبـــادئ توجيهيـــة محـــددة  المنظمـــة ضـــعتو 

لطــوارئ الصــحة العموميــة الماضــية مــن أجــل اســتخالص العبــر وتحديــد فــرص التحســين. وتعكــف األمانــة  الحقيقيــة
علــــى وضــــع الصــــيغة النهائيــــة لــــدليل االســــتعراض الالحــــق، الــــذي يجــــري اختبــــاره التجريبــــي فــــي الــــدول األعضــــاء 

  المتطوعة.
 

يـاس التقـدم الُمحـرز علـى الصـعيدين زمنيـة لق اً وتشـمل مسـّودة الخطـة االسـتراتيجية منجـزات مسـتهدفة وُأطـر  -٣٢
). ومعظــم أقــاليم المنظمــة لـديها اســتراتيجيات وُأطــر قائمــة ســتؤخذ فــي االعتبــار ٣العـالمي واإلقليمــي (انظــر التــذييل 

  عند تنفيذ الخطة ورصدها.
 

نظمــة أنشــأ المــدير العــام لجنــة اإلشــراف االستشــارية المســتقلة المعنيــة ببرنــامج الم ٢٠١٦وفــي أيــار/ مــايو  -٣٣
ة للبرنــامج فــي حــاالت الطــوارئ ساســيالتــي تتضــمن وظائفهــا الرئيســية تقيــيم أداء الوظــائف األ ٣للطــوارئ الصــحية،

الصحية؛ وتحديد مدى مالءمة تمويل البرنامج وموارده وكفايتهما؛ وٕاسداء المشورة إلى المدير العام؛ وتبليـغ جمعيـة 
ه مــن أن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ البرنــامج. ونظــرًا إلــى أنــالصــحة مــن خــالل المــدير العــام والمجلــس التنفيــذي بشــ

الخطـــة االســـتراتيجية العالميـــة الخمســـية جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن برنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ الصـــحية،  المزمـــع أن تكـــّون
  بعد اعتمادها لالستعراض والرصد بانتظام من ِقبل لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة. الخطة فستخضع

 
رد المنجــزات المســتهدفة واُألطــر الزمنيــة والمؤشــرات التــي يشــتمل عليهــا إطــار رصــد التقــدم الُمحــرز فــي وتــ -٣٤

  .٣تنفيذ الخطة االستراتيجية العالمية الخمسية، في التذييل 
  
  
  
  
  
  

                                                           
) وتقييمها: أداة التقييم الخـارجي المشـترك. جنيـف: ٢٠٠٥منظمة الصحة العالمية. إطار رصد اللوائح الصحية الدولية (   ١

، تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي /http://who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_2016_2/en( ٢٠١٦منظمــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة؛ 
 ). ٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر   ١٦

ارين المحاكــاة: دليــل عملــي وأداة لتخطــيط تمــارين المحاكــاة منظمــة الصــحة العالميــة. دليــل منظمــة الصــحة العالميــة لتمــ   ٢
ــــــف: منظمــــــة الصــــــحة  ــــــة. جني ــــــي مجــــــال التأهــــــب واالســــــتجابة للفاشــــــيات وطــــــوارئ الصــــــحة العمومي وٕاجرائهــــــا وتقييمهــــــا ف

، تــــم /WHO/WHE/CPI/2017.10 )http://who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2017.10/en؛ الوثيقــــة ٢٠١٧ العالميــــة؛
 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٦االطالع في 

  لالطالع على المزيد من المعلومات انظر الرابط التالي:    ٣
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/en/  تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي)

 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر   ١٦
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  ١التذييل 
  

  المبادئ التوجيهية لمسّودة الخطة االستراتيجية العالمية الخمسية
  

بعــد تنقيحهــا علــى ضــوء التعليقــات  ٧٠/١٦يعــرض هــذا التــذييل المبــادئ التوجيهيــة الــواردة فــي الوثيقــة ج  
، والمشـاورة الالحقــة التــي ُأجريــت ٢٠١٧واالقتراحـات المطروحــة أثنــاء مناقشـات اللجــان اإلقليميــة للمنظمـة فــي عــام 

ــــف،  ــــدول األعضــــاء (جني ــــه ال ــــذي عقدت ــــت واالجتمــــاع ال ــــى شــــبكة اإلنترن ــــوفمبر  ٨عل ــــاني/ ن ). ٢٠١٧تشــــرين الث
ـــوائح الصـــحية  فـــيالخطـــة  هـــدف ويتمثـــل ـــذ الل ـــدول األعضـــاء ســـواًء بســـواء لضـــمان تنفي ـــة وال تعزيـــز قـــدرات األمان
)، وبـــذا تحســـين التأهـــب واالســـتجابة فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة علـــى نحـــو متواصـــل. والمبـــادئ ٢٠٠٥( الدوليـــة

  التوجيهية موضحة في الجدول التالي.
  

المبادئ التوجيهية لمسّودة الخطـة االسـتراتيجية العالميـة الخمسـية لتحسـين تأهـب الصـحة العموميـة   :الجدول
  ١واستجابتها

 

 التفاصيل المبدأ التوجيهي

، مــن خــالل ٢٠١٧عمليــة تشــاورية مــن أيــار/ مــايو حتــى تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  التشاور -١
اللجــــان اإلقليميـــــة، ومشـــــاورة علـــــى شـــــبكة اإلنترنــــت ومشـــــاورة رســـــمية مـــــع الـــــدول 

ليهـا مناقشـة تاألعضاء من خالل جهات التنسيق فـي البعثـات الدائمـة فـي جنيـف، 
عــين بعــد المائــة لتقــديمها الــدول األعضــاء فــي دورة المجلــس التنفيــذي الثانيــة واألرب

 .٢٠١٨إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين في أيار/ مايو 

ـــوائح الصـــحية الدوليـــة (يُ  الملكية والقيادة الُقطريتان  -٢ ـــاء القـــدرات األساســـية الالزمـــة بموجـــب الل ) ٢٠٠٥عـــد بن
 ظمبــالنُ المنوطــة  األساســية مــن وظــائف الصــحة العموميــة بوصــفهاوالحفــاظ عليهــا 

الصــحية علــى الصــعيدين الــوطني ودون الــوطني، مســؤولية أساســية تضــطلع بهــا 
الحكومـــــات، مـــــع مراعـــــاة ســـــياقاتها الوطنيـــــة الصـــــحية واالجتماعيـــــة واالقتصـــــادية 

 علقة باألمن الصحي والسياسية.توالم

دور المنظمة في القيادة  - ٣
 وتصريف الشؤون 

إعـــــداد الخطـــــة االســـــتراتيجية ســـــيقود برنـــــامج المنظمـــــة للطـــــوارئ الصـــــحية عمليـــــة 
العالميـــة الخمســـية وتنفيـــذها. وســـيقدم المـــدير العـــام تقـــارير إلـــى األجهـــزة الرئاســـية 

ــــوائح الصــــحية  عــــن ــــتظم عــــن تطبيــــق الل ــــدم الُمحــــرز، فــــي إطــــار التبليــــغ المن التق
 ) وتنفيذها.٢٠٠٥(  الدولية

يـيم وبنـاء قـدراتها األساسـية الالزمـة يحتاج الكثيـر مـن البلـدان إلـى الـدعم التقنـي لتق الشركات الواسعة -٤
مـن وظـائف الصـحة العموميـة األساسـية المنوطـة بُنظمهـا  بوصـفهابموجب اللوائح 

الصـــحية. ويـــدعم العديـــد مـــن الشـــركاء العـــالميين البلـــدان فـــي ميـــدان تعزيـــز الـــُنظم 
الصــحية والتأهــب واالســتجابة فــي مجــال الصــحة العموميــة. وكمــا جــاء فــي قــرارات 

ــــة والخمســــين،جمعيــــة الصــــح ــــة الثامن فــــإن المنظمــــة ســــتتعاون وتنســــق  ٢ة العالمي
أنشطتها، حسـب االقتضـاء، مـع الجهـات التاليـة: األمـم المتحـدة، ومنظمـة األغذيـة 
والزراعـــة، واتحـــاد النقـــل الجـــوي الـــدولي، والوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، ومنظمـــة 

                                                           
 .٢الملحق ، ٧٠/١٦باالستناد إلى الوثيقة ج   ١

 ).٢٠٠٥( ٣-٥٨ج ص عالقرار    ٢
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 التفاصيل المبدأ التوجيهي

الطيران المدني الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة البحرية الدوليـة، واللجنـة 
الدوليـــة للصـــليب األحمـــر، واالتحـــاد الـــدولي لجمعيـــات الصـــليب األحمـــر والهـــالل 

. والمكتــــب الـــدولي لألوبئــــة الحيوانيــــةاألحمـــر، واالتحــــاد الـــدولي للشــــحن البحـــري، 
، حســـــب االقتضـــــاء، مـــــع أنشــــــطة وســـــتتعاون المنظمـــــة أيضـــــًا وتنســـــق أنشــــــطتها

المنظمات السياسية واالقتصادية اإلقليمية (بما فـي ذلـك االتحـاد األفريقـي، ورابطـة 
نمائيـة للجنـوب األفريقـي، إلاألوروبـي، والجماعـة اأمم جنوب شـرق آسـيا، واالتحـاد 

وجماعـــة المحـــيط الهـــادئ). كمـــا ســـُينظر كـــذلك فـــي التعـــاون مـــع ســـائر الجهـــات 
ول والرابطــــات الصــــناعية المعنيــــة، مــــن خــــالل إطــــار المنظمــــة الفاعلــــة غيــــر الــــد

 ١للمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.

النهج المشترك بين  - ٥
 القطاعات 

الصـحة العموميـة وجـود محدقـة بتستلزم االستجابة للمخـاطر واألحـداث والطـوارئ ال
والتمويــل مــثًال). نهــج منســق متعــدد القطاعــات (قطاعــات الزراعــة والنقــل والســياحة 

ـــابر أو آليـــات للتنســـيق الصـــحي، مثـــل نهـــج  ـــرة لـــديها بالفعـــل من ـــاك بلـــدان كثي وهن
ــــــة الخمســــــية التوجــــــه  "الصــــــحة الواحــــــدة". وســــــتوفر الخطــــــة االســــــتراتيجية العالمي
االستراتيجي للتخطيط للتأهب واالستجابة في مجـال الصـحة العموميـة علـى نطـاق 

 قطاعات متعددة.

  التــــــــــي شــــــــــهدها غــــــــــرب أفريقيــــــــــا فــــــــــي اإليبــــــــــوالأدت فاشــــــــــية مــــــــــرض فيــــــــــروس  ظام الصحيالتكامل مع الن -٦
إلـــى وضـــع قضـــيتي األمـــن الصـــحي وقـــدرة الـــُنظم الصـــحية  ٢٠١٥-٢٠١٤ الفتـــرة

على الصمود على رأس خطة التنميـة. ومـن شـأن وضـع القـدرات األساسـية الـواردة 
) ضــمن وظــائف الصــحة ٢٠٠٥للــوائح الصـحية الدوليــة ( ١ المرفــقبالتفصـيل فــي 

ز األمـــــن الصـــــحي والـــــُنظم الصـــــحية ســـــواًء بســـــواء،  العموميـــــة األساســـــية أن ُيعـــــزِّ
 سيؤدي إلى تحقيق ُنظم صحية قادرة على الصمود. ما

مـــن  يتســـنى تحقيـــق التأهـــب الفّعـــال للصـــحة العموميـــة إال بالمشـــاركة النشـــيطة نلـــ مشاركة المجتمع المحلي -٧
جانــب الحكومــات المحليــة، ومنظمــات المجتمــع المــدني، والقــادة المحليــين، وفــرادى 
ز التأهـب  المواطنين. ويجب أن تتولى المجتمعـات المحليـة ملكيـة تأهبهـا، وأن تعـزِّ

 الوطنية إلى الجوائح والكوارث.و للطوارئ التي يمتد طيفها من األحداث المحلية 

ـــدان األشـــد  -٨ ـــى البل ـــز عل التركي
 عرضًا للطوارئ والفاشياتت

يقدم برنامج المنظمة للطـوارئ الصـحية الـدعم إلـى البلـدان كافـة فـي جهـود التأهـب 
للمخـــاطر واألحـــداث والطـــوارئ المحدقـــة بالصـــحة العموميـــة واالســـتجابة لهـــا، لكـــن 

ـــدان التـــي  حـــدد البرنـــامج أنهـــا تمـــر يتركيـــزه المبـــدئي سينصـــب علـــى مجموعـــة البل
لتــأثر. وســيتواءم الــدعم الــذي تقدمــه األمانــة إلــى البلــدان بأوضــاع تجعلهــا ســريعة ا

مــن أجــل التأهــب لمواجهــة الطــوارئ الصــحية، مــع األولويــات التــي تحــددها مســّودة 
 ٢).٢٠٢٣-٢٠١٩برنامج العمل العام الثالث عشر (

                                                           
) ٢٠١٦( ١٠-٦٩ج ص عإطار منظمة الصحة العالميـة للمشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، المعتمـد فـي القـرار    ١
)http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_R10-ar.pdf?ua=1تشـــرين الثـــاني/  ١٦ ، تـــم االطـــالع فـــي

 ).٢٠١٧نوفمبر 

 .١٤٢/٣م تالوثيقة    ٢
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 التفاصيل المبدأ التوجيهي

اإلقليميـة فـي استنادًا إلى الخطـة االسـتراتيجية العالميـة الخمسـية، سـتنظر المكاتـب  التكامل اإلقليمي -٩
وضــع خطــط تشــغيلية إقليميــة تراعــي األدوار الخاصــة بكــل مســتوى مــن مســتويات 
المنظمــــة الثالثــــة، واُألُطــــر واآلليــــات القائمــــة مــــن قبيــــل: برنــــامج العمــــل الصــــحي 

ــــــى العمــــــل مــــــن أجــــــل الصــــــحة ٢٠٣٠-٢٠١٨المســــــتدام لألمــــــريكتين  : دعــــــوة إل
ـــــــيم، والعافيـــــــة ألمـــــــن الصـــــــحي والطـــــــوارئ واالســـــــتراتيجية اإلقليميـــــــة ل ١فـــــــي اإلقل
 ٢استراتيجية معتمدة من ِقبل اللجنة اإلقليمية ألفريقيـا، - ٢٠٢٠-٢٠١٦ الصحية

واســتراتيجية آســيا والمحــيط الهــادئ لمواجهــة األمــراض المســتجدة وطــوارئ الصــحة 
إطــار اســتراتيجي مشــترك إلقليمــي جنــوب شــرق آســيا وغــرب المحــيط  –العموميــة 
ــــي واســــتراتيجية بشــــأن السياســــات  إطــــار – ٢٠٢٠والصــــحة  ٣الهــــادئ، ــــيم ف اإلقل

ــــــوائح الصــــــحية  ٤األوروبــــــي، ــــــة تنفيــــــذ الل ــــــة المعنيــــــة بحال ــــــة التقيــــــيم اإلقليمي ولجن
وســائر النهــوج  ٥) التــي أنشــأتها اللجنــة اإلقليميــة لشــرق المتوســط،٢٠٠٥( الدوليــة

اإلقليميــــة، وتأكيــــد النهــــوج الجماعيــــة لتحقيــــق القــــدرات األساســــية الالزمــــة بموجــــب 
 ١وائح.الل

لتحقيــــق االســــتدامة علــــى المــــدى الطويــــل، ينبغــــي دعــــم ميزنــــة القــــدرات األساســــية  التمويل المحلي   -١٠
قــدر اإلمكــان باســتخدام مــوارد محليــة. وســتعمل  هــاالالزمــة بموجــب اللــوائح وتمويل

األمانة مع الدول األعضاء للتشجيع علـى تخصـيص المـوارد الماليـة المحليـة لبنـاء 
موميـــة األساســـية والحفـــاظ عليهـــا فـــي إطـــار الخطـــط وآليــــات وظـــائف الصـــحة الع

التمويل الوطنية القائمة. وفي البلدان التي تحتاج إلـى مـوارد خارجيـة كبيـرة، سـتقدم 
األمانــة الــدعم لتعزيــز اآلليــات المؤسســية الالزمــة لتنســيق التعــاون الــدولي، اســتنادًا 

ـــال (الملكيـــة الُقطر  ـــائج، إلـــى مبـــادئ التعـــاون اإلنمـــائي الفّع يـــة، والتركيـــز علـــى النت
 ٦والشراكات الشاملة، والشفافية، والمساءلة).

ــــــط الخطــــــة االســــــتراتيجية   -١١ رب
العالمية الخمسـية بالمتطلبـات 
ــــوائح  ــــا الل ــــنص عليه ــــي ت الت

 )٢٠٠٥الصحية الدولية (

تقتــــرح الخطــــة االســــتراتيجية العالميــــة الخمســــية توجهــــات اســــتراتيجية فيمــــا يتعلــــق 
بمتطلبــــات اللــــوائح ذات الصــــلة بالــــدول األطــــراف واألمانــــة، فضــــًال عــــن الجوانــــب 

 التشغيلية والتقنية الطوعية التي ال تشترطها اللوائح. 

التركيز على النتـائج، بمـا فـي   -١٢
 ذلك الرصد والمساءلة

تراتيجية العالمية الخمسية لها إطار رصد خاص بها يتضـمن مؤشـرات الخطة االس
 .٣وُأطرًا زمنية. وترد المؤشرات لرصد تنفيذ الخطة االستراتيجية في التذييل 

 
  
  

                                                           
 ).٢٠١٧( CSP29.R2 اعُتمد في القرار   ١

 ).٢٠١٦( AFR/RC66/R3اعُتمد في القرار    ٢

 ).٢٠١٦( WPR/RC67.R6اعُتمد في القرار    ٣

 ).٢٠١٢( EUR/RC62/R4اعُتمد في القرار    ٤

 ).٢٠١٥(، ٣-/ ق٦٢/ ل إش م القرار   ٥

، تــــم http://effectivecooperation.org/about/principles/المبــــادئ ( –الشــــراكة العالميــــة للتعــــاون اإلنمــــائي الفّعــــال    ٦
 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٧االطالع في 
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 ٢التذييل 
  

  )٢٠٠٥لمحة تاريخية عن رصد التقدم الُمحرز في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
  
 
مـــن اللـــوائح أن "يقـــدم كـــل مـــن الـــدول األطـــراف والمـــدير العـــام تقـــارير إلـــى جمعيـــة  ١-٥٤تتطلـــب المـــادة  -١

الصــحة عــن تنفيــذ هــذه اللــوائح، حســبما تقــرره جمعيــة الصــحة"؛ ويشــمل هــذا المطلــب ضــمنًا رصــد حالــة القــدرات 
ول األطــراف والمــدير "أن تقــدم الــد ٢-٦١ج ص ع، قــررت جمعيــة الصــحة فــي القــرار ٢٠٠٨األساســية. وفــي عــام 

يقدم  المدير العام "أن منالعام تقارير سنوية إلى جمعية الصحة عن تنفيذ هذه اللوائح". كما طلبت جمعية الصحة 
إلـــى جمعيـــة الصـــحة مـــرة كـــل ســـنة تقريـــرًا واحـــدًا كـــي تنظـــر فيـــه ويتضـــمن المعلومـــات الـــواردة مـــن الـــدول األطـــراف 

ز ، أرسلت األمانة استبيانًا إلى الـدول األعضـاء، يرّكـ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ي والمعلومات عن أنشطة األمانة". وفي عام
في المقام األول على العمليات التي تُبّلغ عنها بنفسها فيما يتعلـق بإنشـاء مراكـز االتصـال الوطنيـة المعنيـة بـاللوائح 

  ١الصحية الدولية وأدائها.
 
وشــمل  ٢األساســية وزودت بــه الــدول األطــراف،، وضــعت األمانــة إطــارًا لرصــد القــدرات ٢٠١٠وفــي عــام  -٢

اإلطــار اســتبيانًا عــن حالــة تنفيــذ اللــوائح لتســتكمله الــدول األطــراف علــى أســاس طــوعي. وشــمل هــذا اإلطــار قائمــة 
مؤشرًا على الحالـة الراهنـة لثمـاني قـدرات أساسـية، والقـدرات فـي نقـاط الـدخول، وأربعـة أخطـار معينـة  ٢٠مرجعية و

وهـــي تحديـــدًا األخطـــار البيولوجيـــة (األخطـــار الحيوانيـــة المصـــدر واألحـــداث المتعلقـــة بالســـالمة  مشـــمولة بـــاللوائح،
لت أداة التقيـــيم الـــذاتي التـــي الغذائيـــة وســـائر األخطـــار الُمعديـــة)، واألحـــداث الكيميائيـــة واإلشـــعاعية والنوويـــة. وشـــكّ 

)، األســاس ٢٠١٧إلــى عــام  ٢٠١٠م اســتكملتها الــدول األطــراف وقــدمتها إلــى األمانــة علــى أســاس ســنوي (مــن عــا
إلــى جمعيــة الصــحة بشــأن تنفيــذ اللــوائح. وتضــمنت تقــارير  ةريرهــا المقدمــاالــذي اســتندت إليــه األمانــة فــي إعــداد تق

بشأن التنفيذ، الدرجات المحددة للدول  ٢٠١٥إلى عام  ٢٠١٣األمانة السنوية المقدمة إلى جمعية الصحة من عام 
شبكة اإلنترنت  عبرهذه الدرجات  االطالع على وُأتيح ٣كل قدرة من القدرات األساسية.األطراف فيما يتعلق بحالة 

  ٤، من خالل المرصد الصحي العالمي.٢٠١٥منذ عام 
 
، أوصت لجنة المراجعة بشأن التمديدات الثانية لبناء القدرات الوطنية فـي مجـال الصـحة ٢٠١٥وفي عام  -٣

ية بأن تضـع األمانـة "خيـارات لالنتقـال مـن التقيـيم الـذاتي الحصـري إلـى نهـوج العمومية وتنفيذ اللوائح الصحية الدول
تجمــع مــا بــين التقيــيم الــذاتي واســتعراض األقــران والتقيــيم الخــارجي الطــوعي بمشــاركة مــزيج مــن الخبــراء المحليــين 

) حّثت جمعية الصحة الدول األعضاء على دعم تنفيذ توصـيات ٢٠١٥( ٥-٦٨ج ص عوفي القرار  ٥والمستقلين".
                                                           

 .٦٣/٥وج ٦٢/٦انظر الوثيقتين ج   ١

إطـــار رصـــد القـــدرات األساســـية الالزمـــة بموجـــب اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة: القائمـــة المرجعيـــة والمؤشـــرات لرصـــد التقـــدم    ٢
الُمحرز فـي مجـال تطـوير القـدرات األساسـية التـي تـنص عليهـا اللـوائح الصـحية الدوليـة فـي الـدول األطـراف. جنيـف: منظمـة 

    ٢٠١٣الصحة العالمية؛ 
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/84933/1/WHO_HSE_GCR_2013.2_eng.pdf?ua=1 ــــم االطــــالع ، ت

 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٧في 

 .٦٨/٢٢، وج١إضافة  ٦٧/٣٥، وج٦٧/٣٥ج، و ١إضافة  ٦٦/١٦، وج٦٦/١٦، وج٦٥/١٧، وج٦٤/٩الوثائق ج   ٣

تــم  ،http://www.who.int/gho/ihr) (٢٠٠٥بيانــات المرصــد الصــحي العــالمي: إطــار رصــد اللــوائح الصــحية الدوليــة (   ٤
 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٧ االطالع في

 .٢، الملحق ١سجالت/ /٦٨/٢٠١٥ج ص عانظر الوثيقة    ٥
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عــن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ هــذه التوصــيات إلــى  أحــدث المعلومــاتلجنــة المراجعــة وطالبــت المــدير العــام بتقــديم 
رصـد القـدرات جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين. وأعدت األمانة بعد ذلك مذكرة مفاهيم توضح نهجًا جديـدًا ل

، ناقشـت اللجـان اإلقليميـة للمنظمـة مـذكرة المفـاهيم، ٢٠١٥وفـي عـام  ١األساسية الالزمـة بموجـب اللـوائح وتقييمهـا.
ُقــدم إطــار مــنقح للرصــد والتقيــيم إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين التــي أحاطــت بــه  ٢٠١٦وفــي عــام 

  ٢علمًا.
  
  

  

                                                           
). مــــذكرة مفــــاهيم ٢٠٠٥تطــــوير ورصــــد وتقيــــيم القــــدرات األساســــية الوظيفيــــة الالزمــــة لتنفيــــذ اللــــوائح الصــــحية الدوليــــة (   ١
)http://www.who.int/ihr/publications/concept_note_201507/en/ ، ٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٧تم االطالع في.( 

، المحاضـــر المـــوجزة للجلســـة الخامســـة والجلســـة ٣/ ســـجالت/٦٩/٢٠١٦ج ص ع، الملحـــق، و٦٩/٢٠الـــوثيقتين ج انظـــر   ٢
 .(باإلنكليزية) ١السابعة للجنة "أ"، الفرع 
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 ٣التذييل 
  

  ستهدفة واُألطر الزمنية والمؤشرات لرصد تنفيذ المنجزات المُ 
  ٢٠٢٣- ٢٠١٨مسّودة الخطة االستراتيجية العالمية الخمسية، 

 
  ركائز مسّودة الخطة االستراتيجية 

 المؤشرات المستهدفة واُألطر الزمنيةالمنجزات  العالمية الخمسية وأغراضها
بناء القدرات األساسية للدول األعضـاء الالزمـة   :١الركيزة 

) ٢٠٠٥بموجـــــب اللـــــوائح الصـــــحية الدوليـــــة (
 والحفاظ عليها

إعطـــــاء األولويـــــة فـــــي الـــــدعم المقـــــدم مـــــن األمانـــــة للبلـــــدان  •
  السريعة التأثر والمحدودة القدرات.

تيســـير عمليـــة تنفيـــذ اللـــوائح تعبئـــة المـــوارد الماليـــة مـــن أجـــل  •
  على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني.

ربط بناء القدرات األساسية الالزمة بموجب اللـوائح الصـحية  •
  ) بتعزيز الُنظم الصحية.٢٠٠٥الدولية (

  
وضع اإلطار المفاهيمي لمواءمـة المتطلبـات مـن القـدرات األساسـية  •

الوطنيـــة ووظــــائف التـــي تـــنص عليهـــا اللـــوائح مـــع الـــُنظم الصـــحية 
، باالســتناد ٢٠١٨ الصــحة العموميــة األساســية، بحلــول أيــار/ مــايو

ـــذي ســـُيعقد فـــي التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة  إلـــى حصـــائل منتـــدى ال
  .٢٠١٧نهاية عام 

تحــديث بوابــة المنظمــة للشــراكات االســتراتيجية بصــفة منتظمــة لرســم  •
  خرائط التقدم الُمحرز والموارد المتاحة.

  
ــدعم ســنويًا فــي وضــع أو تحــديث خطــط عــدد البلــدان  • التــي ُت

  العمل الوطنية بشأن التأهب للطوارئ الصحية.
  

تعزيــز إدارة األحــداث واالمتثــال للمتطلبــات التــي   :٢الركيزة 
  )٢٠٠٥تنص عليها اللوائح الصحية الدولية (

تعزيز قدرة األمانة علـى الترصـد القـائم علـى األحـداث وٕادارة  •
  .األحداث واالستجابة لها

ــــاللوائح الصــــحية  • ــــة المعنيــــة ب دعــــم مراكــــز االتصــــال الوطني
  الدولية ومواصلة تعزيزها.

تحسين امتثال الدول األطراف للمتطلبـات التـي تـنص عليهـا  •
  اللوائح.

تعزيـــز األمانـــة لقـــدرتها التقنيـــة بإنشـــاء أفرقـــة الخبـــراء التقنيـــة  •
  االستشارية المالئمة والحفاظ عليها.

الوبائيـــة مـــن المصـــادر المفتوحـــة لإلنـــذار إنشـــاء قاعـــدة المعلومـــات  •
المبكــر بأحــداث الصــحة العموميــة وتقــدير مخاطرهــا، بحلــول آذار/ 

  ، وتحديثها سنويًا.٢٠١٨مارس 
وضــع إجــراءات التنســيق وتنفيــذها مــع الشــركاء فــي الشــبكة العالميــة  •

لإلنـذار بحــدوث الفاشـيات ومواجهتهــا، فيمــا يتعلـق بعمليــات التقيــيم، 
ابة، ونشــر الــدعم فــي البلــدان فــي أي حــدث يمكــن وتخطــيط االســتج

  أن يثير قلقًا دوليًا.
وضــع اســتراتيجية تعزيــز مراكــز االتصــال الوطنيــة المعنيــة بــاللوائح  •

 .٢٠١٨الصحية الدولية بحلول تشرين األول/ أكتوبر 
  

  متوسط الفترة الزمنية بين وقوع الحدث والتبليغ عنه. •
للشــــركاء فــــي الشــــبكة العالميــــة  عــــدد االجتماعــــات اإلقليميــــة •

  لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها التي ُتعقد سنويًا.
عـــدد الـــدورات التدريبيـــة التـــي تجريهـــا ســـنويًا الشـــبكة العالميـــة  •

لإلنــــــذار بحــــــدوث الفاشــــــيات ومواجهتهــــــا بشــــــأن االســــــتجابة 
  للفاشيات.

إلدارة تتبــــــــع مخــــــــالطي المرضــــــــى  Go.Dataتصــــــــميم أداة  •
ال العـــدوى، ووضـــعها بحلـــول حزيـــران/ وتصـــور سالســـل انتقـــ

  .٢٠١٨يونيو 
عــــــدد االجتماعــــــات اإلقليميــــــة والعالميــــــة لمراكــــــز االتصــــــال  •

  الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، التي ُتعقد سنويًا.
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  ركائز مسّودة الخطة االستراتيجية 
 المؤشرات المستهدفة واُألطر الزمنيةالمنجزات  العالمية الخمسية وأغراضها

ــــنهج اســــتراتيجي/ آليــــة اســــتراتيجية لرصــــد امتثــــال  • وضــــع األمانــــة ل
اللـــــوائح وتحســـــينها، بحلـــــول حزيـــــران/ األطـــــراف لمتطلبـــــات  الـــــدول
  ، واستعراضها سنويًا.٢٠١٨ يونيو

صــــياغة اإلجــــراءات التشــــغيلية الموحــــدة للمنظمــــة لمتابعــــة التــــدابير  •
الصــحية اإلضــافية ورفــع الحــاالت التــي تســبب قلقــًا إلــى الســلطات 

، وتبليــــغ الــــدول ٢٠١٨الوطنيــــة المختصــــة، بحلــــول شــــباط/ فبرايــــر 
مها اســتخدامًا منهجيـًا فــي حـاالت طــوارئ األعضـاء بشــأنها واسـتخدا

  الصحة العمومية.
صـــــون مســـــتودع علـــــى شـــــبكة اإلنترنـــــت يضـــــم التـــــدابير الصـــــحية  •

الصادرة عـن المنظمـة بشـأن مخـاطر الصـحة العموميـة والتوصـيات 
المؤقتــة المتعلقــة بطــوارئ الصــحة العموميــة التــي تســبب قلقــًا دوليــًا، 

  وتحديثه بانتظام.
المرحلـــي الســـنوي للمـــدير العـــام بشـــأن تنفيـــذ اللـــوائح احتـــواء التقريـــر  •

ـــة ( ـــدابير الصـــحية ٢٠٠٥الصـــحية الدولي ـــى معلومـــات عـــن الت ) عل
ــــدول األطــــراف بموجــــب المــــادة  مــــن  ٤٣اإلضــــافية التــــي تنفــــذها ال

  .٢٠١٨اللوائح، بدءًا من عام 

عدد الوحدات التي تتناول تنفيذ اللوائح التي توضع وُتستخدم •
خاصــة ســنويًا فــي منصــة الــتعّلم فــي مجــال األمــن الصــحي ال

  بمراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية.
عــــدد اجتماعــــات اللجــــان المعنيــــة بــــاللوائح الصــــحية الدوليــــة  •

  والطوارئ التي ُتعقد.
النسبة المئوية للدول األطراف التـي عّينـت خبيـرًا مرشـحًا مـن  •

  ِقبل الدولة لقائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية.
البلــــدان التـــي نفــــذت تـــدابير صــــحية إضـــافية ال تمتثــــل عـــدد  •

  من اللوائح. ٤٣للمادة 
إتاحـــــــة ســــــــجل المعلومــــــــات الخاصــــــــة باألســــــــاس المنطقــــــــي  •

والمعلومات العلميـة الخاصـة بالـدول األطـراف بشـأن التـدابير 
الصحية اإلضافية التي تتدخل تدخًال بالغًا في حركة المرور 

ومـات عـن األحـداث الدولي، بصـفة منتظمـة علـى نظـام المعل
الموجـــــود علـــــى الموقـــــع اإللكترونـــــي للمنظمـــــة، واستعراضـــــه 

  سنويًا.
عــدد اجتماعــات أفرقــة الخبــراء االستشــارية التقنيــة التــي ُتعقــد  •

  سنويًا.

 قياس التقدم وتعزيز المساءلة   :٣الركيزة 
حفاظ األمانة على المساءلة ومواصلة تعزيزها بتقـديم تقـارير  •

  الُمحرز إلى جمعية الصحة.منتظمة عن التقدم 
استمرار الـدول األطـراف فـي تقـديم تقريـر سـنوي إلـى جمعيـة  •

الصــــحة بشــــأن تنفيــــذ اللــــوائح باســــتخدام أداة التقيــــيم الــــذاتي 
  الخاصة بالتبليغ.

اقتـــراح أداة التقيـــيم الـــذاتي المنّقحـــة الخاصـــة بـــالتبليغ الســـنوي علـــى  •
  .٢٠١٨الدول األطراف بحلول حزيران/ يونيو 

ام الــــدول األعضــــاء ألداة التقيــــيم الــــذاتي الخاصــــة بــــالتبليغ اســــتخد •
  السنوي بشأن حالة تنفيذ اللوائح.

تقديم تقرير سنوي عن التقدم الُمحرز في تنفيـذ الخطـة االسـتراتيجية  •
، كجـزء ٢٠١٩العالمية الخمسية إلى جمعية الصحة، بدءًا من عام 

بشـأن تنفيـذ من التقرير المرحلي السنوي المقدم إلـى جمعيـة الصـحة 
  ).٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

عــــدد البلــــدان التــــي تــــنجح مــــن عــــام إلــــى عــــام فــــي تحســــين  •
  درجاتها الخاصة بالقدرات األساسية الالزمة بموجب اللوائح.

عـــدد البلـــدان التـــي تـــدعمها األمانـــة ســـنويًا فـــي تقيـــيم قـــدراتها  •
  باستخدام أدوات الرصد والتقييم الطوعية. 
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 ٢الملحق 
  

 مقرر إجرائيمشروع 
 

 ):٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
  المية الخمسية لتحسين تأهب الصحةمسّودة الخطة االستراتيجية الع

 ٢٠٢٣-٢٠١٨العمومية واستجابتها، 
 

العـــام بشـــأن التأهـــب واالســـتجابة فـــي مجـــال الصـــحة بعـــد أن نظـــر فـــي تقريـــر المـــدير  المجلـــس التنفيـــذي، 
جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين باعتمــاد  يوصــي ١)،٢٠٠٥العموميــة: تنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة (

 المقرر اإلجرائي التالي:
 

فــي مســّودة الخطــة االســتراتيجية العالميــة  بعــد النظــرجمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعون، 
 إذ تُـذّكر ؛XX/٧١لتحسين التأهب واالستجابة في مجال الصـحة العموميـة، الـواردة فـي الوثيقـة ج الخمسية

)، الــذي أحاطــت فيــه جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعون علمــًا ٢٠١٧) (١١(٧٠ج ص عبــالمقرر اإلجرائــي 
): خطـة التنفيـذ العالميـة، ٢٠٠٥أن تنفيذ اللـوائح الصـحية الدوليـة (بش ٧٠/١٦بالتقرير الوارد في الوثيقة ج

المدير العام "وضع مسـّودة الخطـة االسـتراتيجية العالميـة الخمسـية لتحسـين تأهـب الصـحة  من فيه وطلبت
فــي ذلــك مــن خــالل اللجــان اإلقليميــة،  العموميــة واســتجابتها، بالتشــاور الكامــل مــع الــدول األعضــاء، بمــا

، لتقديمها إلى جمعية الصـحة ٧٠/١٦من الوثيقة ج ٢إلى المبادئ التوجيهية الواردة في الملحق باالستناد 
ه الثانيـة واألربعـين العالمية الحادية والسبعين للنظر فيها واعتمادها، عن طريق المجلس التنفيذي فـي دورتـ

ر الموّسـعة لوضـع مسـّودة وٕاذ ُتعرب عـن تقـديرها لمسـاهمة الـدول األعضـاء فـي عمليـة التشـاو  ؛بعد المائة"
الخطــة االســتراتيجية العالميــة الخمســية، بمــا فــي ذلــك المناقشــات التــي ُأجريــت خــالل دورات جميــع اللجــان 

، والمشاورة التي عقدتها األمانة عبر شبكة اإلنترنت في الفتـرة ٢٠١٧اإلقليمية الست التي ُعقدت في عام 
ــــول/ ســــبتمبر و ١٩الواقعــــة بــــين  ــــدتها الــــدول  ، والمشــــاورة٢٠١٧ل/ أكتــــوبر تشــــرين األو  ١٣أيل التــــي عق

 ،٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٨األعضاء من خالل البعثات الدائمة الموجودة في جنيف، في 
 

 تقرر ما يلي:  -١
 

اعتمـــــاد الخطـــــة االســــــتراتيجية العالميـــــة الخمســـــية لتحســــــين تأهـــــب الصـــــحة العموميــــــة   )أ(
 ؛XX/٧١الوثيقة جواستجابتها الواردة في 

 
استمرار الدول األطراف والمدير العام في تقـديم تقريـر سـنوي إلـى جمعيـة الصـحة بشـأن   )ب(

  )، باستخدام أداة التقييم الذاتي الخاصة بالتبليغ السنوي؛ ٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
 

 المدير العام ما يلي: منتطلب   -٢
 

تنفيـذ الخطـة االسـتراتيجية العالميـة الخمسـية توفير الموارد المالية والبشرية الالزمة لـدعم   )أ(
، وتطويــــع الخطــــة حســــب االقتضــــاء لمواءمــــة الســــياقات اإلقليميــــة XX/٧١الــــواردة فــــي الوثيقــــة ج

  واُألطر القائمة ذات الصلة؛
                                                           

 .١٤٢/١٠م تالوثيقة    ١
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االستمرار في تقديم تقرير واحد كل سنة إلى جمعية الصحة بشأن تنفيذ اللوائح الصحية   )ب(
معلومــــات الــــواردة مــــن الــــدول األعضــــاء والمعلومــــات عــــن أنشــــطة )، يتضــــمن ال٢٠٠٥الدوليــــة (

 )؛٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( من ٥٤من المادة  ١األمانة، عمًال بالفقرة 
 

ـــاء القـــدرات األساســـية الالزمـــة بموجـــب   )ج( ـــدول األعضـــاء لبن ـــدعم إلـــى ال مواصـــلة تقـــديم ال
، بمـــا فـــي ذلـــك اســـتخدام، بنـــاًء علـــى ) والحفـــاظ عليهـــا وتعزيزهـــا٢٠٠٥اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (

الطلــب، أدوات الرصــد والتقيــيم الطوعيــة التــي وضــعتها األمانــة (أداة التقيــيم الخــارجي المشــترك، 
 وتمارين المحاكاة، واالستعراض الالحق) لتقييم القدرات األساسية.

 
 

=     =     =  


