
  ٧٠/١٦ج  جمعية الصحة العالمية السبعون   
  ٢٠١٧مايو  أيار/ ١٨  من جدول األعمال المؤقت ٤-١٢البند 

  A70/16   
  
  
  

 )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
  
  

  خطة التنفيذ العالمية
    

  تقرير من األمانة
  
  
، قـــدمت المـــديرة العامـــة توصـــيات لجنـــة المراجعـــة المعنيـــة بـــدور اللـــوائح الصـــحية ٢٠١٦فـــي أيـــار/ مـــايو   -١

 ١) فــــي مواجهـــة فاشــــية اإليبــــوال واالســـتجابة لهــــا إلـــى جمعيــــة الصــــحة العالميـــة التاســــعة والســــتين.٢٠٠٥الدوليـــة (
لمـدير العـام فـي جملـة أمـور "أن ا مـن) الـذي طلبـت فيـه ١٤(٦٩ج ص عواعتمدت جمعية الصحة المقرر اإلجرائـي 

، بحيـث ٢٠١٦يعد مسّودة خطة تنفيـذ عالميـة لتوصـيات لجنـة المراجعـة لكـي تنظـر فيهـا اللجـان اإلقليميـة فـي عـام 
) مــن خــالل تعزيــز النهــوج ٢٠٠٥تضــم المســّودة جوانــب التخطــيط الفــوري لتحســين تنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة (

ًا في تناول المقترحات الجديدة التي يلزم أن تواصل الدول األعضاء مناقشتها من القائمة، وتبّين طريق المضي قدم
الناحيــة التقنيــة". كمــا طلبــت مــن المــدير العــام أن يقــدم خطــة التنفيــذ العالميــة كــي ينظــر فيهــا المجلــس التنفيــذي فــي 

  دورته األربعين بعد المائة.
  
التــي  ٢الــدورات الالحقــة للجــان اإلقليميــة الســت جميعهــا،وقــد نوقشــت مســّودة خطــة التنفيــذ العالميــة خــالل   -٢

). ٤وٕاقلـيم جنــوب شــرق آســيا ٣ُعقـد قبلهــا اجتماعــان رسـميان ســابقان للــدورة فـي اثنــين مــن األقـاليم (إقلــيم األمــريكتين
وثيقـــة  ُعِرضـــتوفضـــًال عـــن ذلـــك، ُعقـــدت جلســـات إعالميـــة تقنيـــة علـــى هـــامش دورات معظـــم اللجـــان اإلقليميـــة. و 

فــي دورتــه  لــى المجلــس التنفيــذيع ن اللجــان اإلقليميــة الســت جميعهــادر اإلمكــان االقتراحــات المقدمــة مــتتضــمن قــ
  ٢٠١٧.٥المعقودة في كانون الثاني/ يناير  األربعين بعد المائة

  

                                                           
  .٦٩/٢١الوثيقة ج   ١
. EM/RC63/INF.DOC.4و EUR/RC66/26و SEA/RC69/10و CD55/12, Rev.1و AFR/RC66/4انظــــــــــــــــر الوثــــــــــــــــائق    ٢
ناقشــت اللجنــة اإلقليميــة لغــرب المحــيط الهــادئ مســّودة الخطــة أثنــاء النظــر فــي بنــد جــدول األعمــال الخــاص باســتراتيجية  وقــد

 ).WPR/RC67/9آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة األمراض المستجدة وطوارئ الصحة العمومية (الوثيقة 

لحـق "بـاء") التقريـر الخـاص بمشـاورة إقليميـة بشـأن مسـّودة الوثيقـة؛ انظـر أيضـًا (فـي الم CD55/12, Rev.1تشمل الوثيقـة    ٣
 الصادر عن مجلس إدارة منظمة الصحة للبلدان األمريكية. CD55(D5)المقرر اإلجرائي 

االســـــتنتاجات واالســـــتجابات الخاصـــــة بمشـــــاورة إقليميـــــة غيـــــر رســـــمية (نيـــــودلهي،  SEA/RC69/10 Add.1تقـــــدم الوثيقـــــة    ٤
 ).٢٠١٦آب/ أغسطس  ١٩و  ١٨

  .١٤٠/١٤م تالوثيقة    ٥
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خالت المقدمـة مـن اللجـان دمواصـلة النظـر فـي المـ في دورته األربعين بعد المائةالتنفيذي  وطلب المجلس  -٣
لـى ع الصـيغة النهائيـة لخطـة التنفيـذ العالميـةعـرض الست، وأن ُتعقد مشاورات مع الدول األعضـاء، وأن تُ  اإلقليمية

تأخـــذ بعـــين  ، وهـــي١٤٠/١٤ت  مجمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـبعين. وُتعـــد هـــذه الوثيقـــة نســـخة منقحـــة مـــن الوثيقـــة 
ات الـواردة مـع المكاتـب اإلقليميـة، والتعليقـ ةاالعتبار التعليقات الصادرة عن المجلس التنفيذي، والمشاورات اإلضافي

ـــــدول األعضـــــاء خـــــالل ال ـــــةاإل جلســـــةمـــــن ال ـــــي  عالمي ـــــالمقر الرئيســـــي للمنظمـــــة ف ـــــات ب ـــــودة للبعث  آذار/ ٢٣المعق
  .٢٠١٧ مارس

  
  نبذة عن خطة التنفيذ العالمية

  
العالميــة أســاليب وتقتــرح خطــة التنفيــذ توصــية داعمــة.  ٦٢توصــية رئيســية و ١٢أصــدرت لجنــة المراجعــة   -٤

  .، وتحدد ستة مجاالت للعمللتنفيذ توصيات لجنة المراجعة اً ونهوج
  
فـــي مســـّودة خطـــة التنفيـــذ العالميـــة،  الـــواردةنبـــذة عـــن العالقـــة بـــين مجـــاالت العمـــل  ١وتـــرد فـــي الملحـــق   -٥

ترحـة علـى ثالثــة ويتوقـف نجـاح اإلجــراءات المق واألهـداف واُألطـر الزمنيـة ذات الصــلة، وتوصـيات لجنـة المراجعــة.
  مبادئ أساسية ومترابطة، أال وهي: الملكية الُقطرية وقيادة المنظمة والشراكات العالمية الفعالة.

  
  خطة التنفيذ العالمية فيما يلي:الواردة في وتتمثل مجاالت العمل   -٦

  ويتنــاول هــذا  -) ٢٠٠٥تســريع تنفيــذ الــدول األطــراف للــوائح الصــحية الدوليــة (: ١مجــال العمــل
 ؛الصادرة عن لجنة المراجعة ١٠و ٩و ٨و ٣و ٢المجال التوصيات 

  ويتنـاول هـذا  - )٢٠٠٥تعزيز قدرة المنظمة علـى تنفيـذ اللـوائح الصـحية الدوليـة (: ٢مجال العمل
 ؛٨-١٢و ٧-١٢الصادرة عن لجنة المراجعة، باستثناء التوصيتين  ١٢ إلى ٤ التوصيات من المجال

  درات األساســــــية الالزمــــــة بموجــــــب اللــــــوائح الصــــــحية تحســــــين رصــــــد القــــــ: ٣مجــــــال العمــــــل
الصـادرة عـن لجنـة  ٥ويتنـاول هـذا المجـال التوصـية  - )، وتقييمها والتبليغ بشأنها٢٠٠٥( الدولية
 ؛المراجعة

  تحســين إدارة األحــداث، بمــا فــي ذلــك تقــدير المخــاطر والتبليــغ عــن المخــاطر : ٤مجــال العمــل- 
 ؛الصادرة عن لجنة المراجعة ٦وصية ويتناول هذا المجال الت

  والمشـورة المقدمـة  : التدابير الصحية اإلضافية وتعزيز االمتثـال للتوصـيات المؤقتـة٥مجال العمل
ــ فــي إطــار مــن المــدير العــام  ٧يتنــاول هــذا المجــال التوصــية  – )٢٠٠٥وائح الصــحية الدوليــة (الل

 ؛٨-١٢و ٧-١٢والتوصيتين الفرعيتين 

  ١١يتناول هذا المجال التوصية  – السريع للمعلومات العلميةلتبادل : ا٦مجال العمل. 
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 )٢٠٠٥للوائح الصحية الدولية ( الدول األطراف: تسريع تنفيذ ١مجال العمل 
  

 ،)٢٠٠٥اللـوائح الصـحية الدوليـة (تعزيز قدرة الدول على االمتثـال للمتطلبـات التـي تـنص عليهـا  من أجل  -٧
  المراجعة، ستولي المنظمة أهمية كبيرة لما يلي:مع توصيات لجنة وتماشيًا 

صــياغة خطــة اســـتراتيجية عالميــة خمســية لتحســـين تأهــب الصــحة العموميـــة العالميــة واســـتجابتها،   (أ)
تستند إلى الجهود اإلقليمية والعبر المستخلصة، لتقديمها إلى الدول األعضاء في جمعية الصـحة العالميـة 

وضع الخطط التشـغيلية اإلقليميـة ذات الصـلة  سوف يلي ذلك، و ٢٠١٨مايو الحادية والسبعين، في أيار/ 
  ؛أو تعديلها

تضــع فــي الحســبان الســياق خطــط عمــل وطنيــة إعــداد تقــديم الــدعم إلــى الــدول األطــراف مــن أجــل   (ب)
ة ط التشـغيلية اإلقليميـوالخطـ ،الخطـة االسـتراتيجية العالميـةة مـن ، والتوجهـات االسـتراتيجية المسـتقاالوطني

  ؛ذات الصلة
  ؛) بتعزيز الُنظم الصحية٢٠٠٥ربط بناء القدرات األساسية الالزمة بموجب اللوائح الصحية الدولية (  )ج(
  
، بما في ذلك هاقدرات دعم مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية ومواصلة تعزيز  )د(

  ؛باللوائح الصحية الدولية المعنيةمراكز االتصال  من خالل بناء شبكة عالمية تضم
إعطاء األولوية فـي تقـديم الـدعم إلـى الـدول األطـراف السـريعة التـأثر والمحـدودة القـدرات، باالسـتناد   )ه(

  ١،٢؛األخرى تقديرات المخاطرو إلى عمليات تقييم القدرات الوطنية األساسية 
) علــى الصــعيد ٢٠٠٥تعبئـة المــوارد الماليــة مــن أجــل تيســير عمليـة تنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة (  )و(

  .العالمي واإلقليمي والوطني
  

  الخطة االستراتيجية العالمية الخمسية
  
الملكيــــة التشــــاور؛ علــــى أســــاس المبــــادئ التاليــــة:  الخطــــة االســــتراتيجية العالميــــة الخمســــيةســــوف ُتصــــاغ   -٨
؛ الـنهج المشـترك بـين القطاعـات؛ التكامـل مـع النظـام الصـحي؛ الشراكات الواسعةطرية؛ الدور القيادي للمنظمة؛ القُ 

تمويــل المحلــي مــن أجــل االســتدامة؛ ال؛ مشــاركة المجتمــع المحلــي؛ التركيــز علــى الســياق الهــش؛ التكامــل اإلقليمــي
تركيـــز علـــى الرصـــد والنتـــائج والمســـاءلة. ويعـــرض اللزمـــة قانونـــًا والعناصـــر الطوعيـــة؛ الموازنـــة بـــين العناصـــر الم

الخطــة االســتراتيجية العالميــة عــداد بمــا فــي ذلــك العمليــة التشــاورية المقترحــة إل ،هــذه المبــادئ التوجيهيــة ٢ الملحــق
  .الخمسية

                                                           
  إلدارة المخاطر أداة لفهم مخاطر األزمات والكوارث اإلنسانية. متاح على:  INFORMمؤشر    ١

http://www.informindex.org/Portals/0/InfoRM/INFORM%20Global%20Results%20Report%202017%20FINAL%20

WEB.pdf?ver=2016-11-21-164053-717   
  ).٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢٧(تم االطالع في 

أحـدث المسـتجدات. برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية: التقـدم المحـرز واألولويـات. الحـوار الخـاص انظر أيضًا الوثيقـة    ٢
 للطــــوارئ المنظمــــة برنــــامج. لالطــــالع علــــى قائمــــة البلــــدان ذات األولويــــة فــــي ٢٠١٦أكتــــوبر  تشــــرين األول/ ٣١بالتمويــــل. 
  متاحة على: . الصحية

http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/financing-dialogue/whe-update.pdf?ua=1  تــم االطــالع فــي)
 ).٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢٧
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النهج الذي ستتبعه المنظمة في تعزيـز قـدرة البلـدان  ،وسوف تعرض الخطة االستراتيجية العالمية الخمسية  -٩
ــًا وكوســيلة مُ ) كــالتزام ٢٠٠٥علــى تحقيــق القــدرات األساســية التــي تــنص عليهــا اللــوائح الصــحية الدوليــة ( لــزم قانون

لضـــمان التأهـــب واالســـتجابة علـــى الصـــعيدين الُقطـــري والعـــالمي ألحـــداث الصـــحة العموميـــة بمـــا فـــي ذلـــك حـــاالت 
ف تستند الخطة إلى االستراتيجيات العالمية القائمة (مثل خطة عمل المنظمة العالمية بشـأن مقاومـة الطوارئ. وسو 

واآلليــات اإلقليميــة الخاصــة بالتأهــب واالســتجابة للطــوارئ الصــحية مثــل والشــبكات مضــادات الميكروبــات) والنهــوج 
واسـتراتيجية  تابعة للمكتب اإلقليمي ألفريقيا، استراتيجية - ١االستراتيجية المتكاملة لترصد األمراض واالستجابة لها

إطـار اسـتراتيجي مشـترك إلقليمـي جنـوب شـرق آسـيا وغـرب  - ٢آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة األمراض المستجدة
ولجنــة التقيــيم  إطــار للسياســات واســتراتيجية لإلقلــيم األوروبــي، - ٣"٢٠٢٠واســتراتيجية "الصــحة  المحــيط الهــادئ،

وسـائر النهـوج اإلقليميـة،  ٤المعنية باللوائح الصحية الدولية التي أنشـأتها اللجنـة اإلقليميـة لشـرق المتوسـط،اإلقليمية 
وســـوف تتـــواءم مـــع هـــذه االســـتراتيجيات والنهـــوج واآلليـــات. وســـوف توضـــع الخطـــة االســـتراتيجية العالميـــة الخمســـية 

ة المعنيــــــين، بحلــــــول تشــــــرين الثــــــاني/ بالتشــــــاور مــــــع الــــــدول األعضــــــاء والمكاتــــــب اإلقليميــــــة وأصــــــحاب المصــــــلح
مــن خــالل المجلــس  ٢٠١٨، وتُقــدم إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين فــي أيــار/ مــايو ٢٠١٧ نــوفمبر

  التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعد المائة، للنظر فيها واعتمادها مستقبًال.
  

 خطط العمل الوطنية
  

وطنيــة بشــأن التأهــب للطــوارئ العمــل الأو تعزيــز خطــط إعــداد المنظمــة مــع البلــدان مــن أجــل دعــم  ســتعمل  -١٠
الصــحية، مــع مراعــاة االختالفــات بــين البلــدان عنــدما يتعلــق األمــر بالقــدرات فــي مجــالي تصــريف الشــؤون والصــحة 

 حســابو  ،والتخطــيط ،التقيــيمالعموميــة. وســتقدم المنظمــة اإلرشــادات والــدعم التقنــي فــي سلســلة متصــلة مــن أنشــطة 
ـــذ ،التكـــاليف ـــائج المنبثقـــة عـــن  ،والرصـــد ،والتنفي ـــة علـــى أســـاس النت واالســـتعراض. وسُتوضـــع خطـــط العمـــل الوطني

)، ٢٠٠٥التبليـــغ الســـنوي فـــي إطـــار اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة ( (بمـــا فـــي ذلـــك للقـــدرات التقييمـــات القطريـــة الشـــاملة
المشــترك بــين القطاعــات  تنســيقطريــة واللــك)، مــع التأكيــد علــى الملكيــة القُ والتقييمــات الخارجيــة المشــتركة، وغيــر ذ

المجتمـــع المحلـــي منظمـــات والشـــراكات االســـتراتيجية. وســـُيراعى كـــذلك الـــدور الـــذي يضـــطلع بـــه القطـــاع الخـــاص و 
عمليـات لـى الإمرحلـة التخطـيط سـتند والمجتمع المدني، ومشاركتهم، فـي مراحـل التقيـيم والتخطـيط والتنفيـذ. وسـوف ت

واحــدة"، والمبــادرات المعنيــة بمقاومــة مضــادات الميكروبــات، الصــحة ال(علــى ســبيل المثــال، نهــج " القائمــة القطريــة
، وٕاطــار ســينداي للحــد مــن مخــاطر ٢٠٣٠وخطــط التأهــب للجــوائح، وخطــط العمــل لتنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة 

 االزدواجية.)، وذلك ُبغية ضمان وجود نهج شامل وتالفي ٥الكوارث
  

 الماليــة الــدولي وتخصــيص المــواردعلــى المســتوى وســتعمل األمانــة مــع الــدول األطــراف لتشــجيع االلتــزام   -١١
 واالســـتجابة بالترصـــد الخاصـــة األساســـية القـــدرات إرســـاء أجـــل مـــنالمحليـــة الالزمـــة لتنفيـــذ خطـــط العمـــل الوطنيـــة 

 لتمويــل الثالــث الــدولي المــؤتمر عــن الصــادرة أبابــا أديــس عمــل خطــة فــي عليــه المتفــق النحــو علــى عليهــا، والحفــاظ
                                                           

١   http://www.afro.who.int/en/integrated-disease-surveillance/idsr.html ٢٠١٧ مايو أيار/ ١ ي(تم االطالع ف.( 

٢   http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/docs/ASPED_2010.pdf?ua=1 تــــــــــــــم االطــــــــــــــالع فــــــــــــــي) 
  ).٢٠١٧ مايو أيار/  ١
٣   http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf?ua=1 ــــــــــي ــــــــــم االطــــــــــالع ف  (ت
  ).٢٠١٧ مايو أيار/  ١
٤    http://applications.emro.who.int/docs/RC62_Resolutions_2015_R3_16576_EN.pdf?ua=1 تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي) 
  ).٢٠١٧ مايو أيار/  ١
٥   http://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291  ٢٠١٧مايو  أيار/ ١(تم االطالع في(.  
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 إعــدادوعنــدما ُتحــدد الثغــرات وُتحــدد أولويــات مجــاالت االســتثمار، فمــن المهــم للغايــة أن تســرع البلــدان ب ١.التنميــة
 نمـــاذجبإعـــداد  األمانـــة قـــومت وســـوف التقـــديرات الخاصـــة بالمصـــروفات الرأســـمالية والمتكـــررة الالزمـــة لســـد الثغـــرات.

ــُنظم تعزيــز نهــج ســياق فــي، الوطنيــة العمــل لخطــط والميزنــة التكــاليف حســاب . نطاقــاً  األوســع الوطنيــة الصــحية ال
وستدعم األمانة الجهود المبذولـة علـى الصـعيد الـوطني لتعزيـز اآلليـات المؤسسـية الالزمـة لتنسـيق التعـاون الـدولي، 

، والتركيز على النتائج، والشراكات الشـاملة، والشـفافية، الُقطريةالملكية استنادًا إلى مبادئ التعاون اإلنمائي الفعال (
  ).٢والمساءلة

  
وضــــع خطــــط العمــــل الوطنيــــة مــــع االســــتراتيجيات والخطــــط الخاصــــة بقطــــاع الصــــحة  وينبغــــي أن يتــــواءم  -١٢

الوطني، وينبغي عند وضعها وتنفيـذها التركيـز علـى تنسـيق القطاعـات المتعـددة والشـركاء المتعـددين مثـل المنظمـة 
رات األساســـية العالميـــة لصـــحة الحيـــوان ومنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة وفقـــًا لـــنهج "الصـــحة الواحـــدة". ونظـــرًا ألن القـــد

الالزمة بموجب اللوائح تشمل قطاعات متعددة، ينبغي للقطـاع المـالي وسـائر القطاعـات أن تكـون جـزءًا مـن عمليـة 
  التخطيط لضمان التنسيق على نطاق القطاعات والتخصيص المالي المالئم. 

  
  تعزيز النظم الصحية، واألمن الصحي

  
التشغيلية بين عملهـا الخـاص بتعزيـز الـُنظم الصـحية وبرنـامج  ستواصل األمانة العمل على توطيد الروابط  -١٣

وضــع خطــط العمــل  نــدالمنظمــة للطــوارئ الصــحية، مــع إيــالء عنايــة خاصــة لضــمان اتبــاع برنــامج منســق للعمــل ع
الوطنية وتنفيذ أنشطة بناء القدرات في مجاالت الموارد البشرية الصـحية، وتخطـيط الشـؤون الصـحية (بمـا فـي ذلـك 

التقيـيم)، وتمويـل الصـحة، وتحقيـق قـدرة الـُنظم الصـحية علـى الصـمود. وسـتعود هـذه الـروابط الوطيـدة بـأثر الرصد و 
)، ٢٠٠٥مفيد على األمـن الصـحي مـن خـالل تطـوير القـدرات األساسـية الالزمـة بموجـب اللـوائح الصـحية الدوليـة (

ف التنميــة المســتدامة (ضــمان تمتــع مــن أهــدا ٣فــي تحقيــق الهــدف  لكســهم بــذتُ وعلــى التغطيــة الصــحية الشــاملة، و 
واســـتنادًا إلـــى العمـــل الـــذي تضـــطلع بـــه المكاتـــب  الجميـــع بأنمـــاط عـــيش صـــحية وبالرفاهيـــة فـــي جميـــع األعمـــار).

بهــدف وضــع إطــار لــدمج وظــائف  ٢٠١٧اإلقليميــة للمنظمــة، ســُتجرى مشــاورة تقنيــة فــي النصــف الثــاني مــن عــام 
 الصـــحية اللـــوائح بموجـــبظم الصـــحية، والقـــدرات األساســـية الالزمـــة نُ لبنـــات بنـــاء الـــو ، الصـــحة العموميـــة األساســـية

مجــال األمــن  فــي علــى المــدى الطويــلوالتخطــيط  مواصــلة دعــم اســتدامة االســتثماربهــدف ، وذلــك )٢٠٠٥( الدوليــة
  ظم صحية قادرة على الصمود.نُ الصحي من أجل وجود 

  
تقدم األمانة الدعم من خالل برنامج العمل المنسق إلى البلدان لدمج القدرات األساسية التي تنص  وسوف  -١٤

برنـامج العمـل األنشـطة الراميـة إلـى شـمل يعليها اللـوائح فـي مجمـل جهودهـا الراميـة إلـى تعزيـز الـُنظم الصـحية. وس
ـــيم المشـــترك دعـــم مـــا يلـــي: مواءمـــة اإلرشـــادات بشـــأن أدوات التخطـــيط والتقيـــيم علـــى ال صـــعيد الُقطـــري، مثـــل التقي

لالسـتراتيجيات الصـحية الوطنيـة والتقيـيم الخـارجي المشـترك للقـدرات األساسـية الالزمـة بموجـب اللـوائح؛ ودمـج ُنظــم 
تقديم خدمات الرعاية الصحية ووظـائف الصـحة العموميـة األساسـية؛ وتطـوير قـدرات القـوى العاملـة كوسـيلة لتعزيـز 

  لطوارئ الصحة العمومية.التأهب واالستجابة 
  
  
  

                                                           
  .٦٩/٣١٣ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة   ١
، /http://effectivecooperation.org/about/principlesمبــادئ. (متاحــة علــى  –الشــراكة العالميــة للتعــاون اإلنمــائي الفعــال    ٢

  ).٢٠١٧مايو  أيار/ ١تم االطالع في 
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  الدولية الصحية باللوائح المعنية الوطنية االتصال مراكز
  

ســوف تعمــل األمانــة علــى تســريع العمــل مــن أجــل تعزيــز قــدرة مراكــز االتصــال الوطنيــة المعنيــة بــاللوائح   -١٥
ضطالع بدور أبرز في )، وسيشمل ذلك دعوتها إلى اال٢٠٠٥الصحية الدولية على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (

اإلدارة العامــة الوطنيــة األوســع نطاقــًا، داخــل قطــاع الصــحة وخارجــه. وفضــًال عــن ذلــك، ســوف تعمــل األمانــة علــى 
تســـريع وضـــع اإلجـــراءات التشـــغيلية الموحـــدة والمبـــادئ التوجيهيـــة أو تنقيحهـــا، فيمـــا يتعلـــق بـــدور مراكـــز االتصـــال 

لوفاء وٕاصدار التوصيات بشأن تزويدها بالموارد الكافية والسلطة الالزمة ل ،الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية
من خالل برامج التـدريب واعتمـاد التشـريعات الوطنيـة المالئمـة . وسيتسنى تحقيق ذلك على سبيل المثال التزاماتهاب

األمانة على شـبكة قويـة المتعلقة بوظائف مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية. وسوف تحافظ 
لبنــاء عــن طريــق عقــد اجتماعــات إقليميــة منتظمــة المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة مــن مراكــز االتصــال الوطنيــة 

إتاحتهـا مـن فـي التدريبيـة و  دوراتالـتوسـع فـي محتـوى م التيـهذه المراكز ولتبادل العبـر المستخلصـة. وسـوف  اتقدر 
م اإللكترونـي والتمـارين لّ وتشـمل هـذه الـدورات الـتع ١صحي في سياق اللوائح؛م في مجال األمن اللّ خالل منصة التع

  المنفذة في الوقت الفعلي على نطاق بلدان متعددة.
  

  )٢٠٠٥: تعزيز قدرة المنظمة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (٢مجال العمل 
  

ســيؤدي برنــامج المنظمــة الجديــد للطــوارئ الصــحية إلــى تعزيــز قــدرة المنظمــة علــى تنفيــذ اللــوائح الصــحية   -١٦
عدد الموظفين المخصصين للعمل علـى اللـوائح بمـا فـي ذلـك العمـل تتواصل زيادة ) بقدر كبير. وس٢٠٠٥الدولية (

علـى نطـاق مسـتويات المنظمـة الثالثـة  على تأهب البلدان للطـوارئ الصـحية، بموجـب البرنـامج الجديـد، زيـادة كبيـرة
جميعها، والسـيما فـي مجـال دعـم البلـدان السـريعة التـأثر والمحـدودة القـدرات. وُيعـد تأهـب البلـدان للطـوارئ الصـحية 

أحـد العناصـر الرئيسـية إلطــار  ٢٠٣٠٢-٢٠١٥فـي سـياق اللـوائح وٕاطـار ِســنداي للحـد مـن مخـاطر الكـوارث للفتــرة 
ج الجديـــد الـــذي يشـــمل مخرجـــات خاصـــة بالرصـــد والتقيـــيم والتقـــدير فيمـــا يتعلـــق بالقـــدرات النتـــائج الخـــاص بالبرنـــام

األساســــية الالزمــــة إلدارة مخــــاطر الطــــوارئ الشــــاملة لجميــــع األخطــــار، ووضــــع الخطــــط الوطنيــــة وٕارســــاء القــــدرات 
  األساسية الحاسمة األهمية الخاصة بالتأهب للطوارئ الصحية.

  
سيركز برنامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية علـى بعـض األولويـات، بمـا فـي ذلـك  ولضمان الفعالية والكفاءة  -١٧
في الترتيبات التوسع خدمات موحدة لالستجابة للطوارئ؛ يلي: زيادة القدرات األساسية الخاصة بالتشغيل؛ وضع   ما

األساســية  دعــم تأهــب البلــدان. ويركــز البرنــامج أيضــًا علــى تحســين جميــع مجــاالت الخــدماتالخاصــة بالشــراكات؛ 
دعمًا للتأهب واالستجابة، بدءًا من توفير التمويل والموظفين المستدامين، ومرورًا بتعبئة الموارد والتواصـل والـدعوة، 

  ٣ووصوًال إلى القيادة والتخطيط وٕادارة األداء.
  

والهيئـات وفي سياق البرنـامج الجديـد، سـتعزز المنظمـة تعاونهـا فـي مجـال الطـوارئ الصـحية مـع الكيانـات   -١٨
تنفيذها، على االستفادة من عملها لاألخرى داخل منظومة األمم المتحدة وخارجها. وستعمل المنظمة تعزيزًا للوائح و 

بشأن إدراج والية في صالحيات الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، كي  ياألول
الفهم الجيد للوائح ووضـعها فـي مكانـة بـارزة علـى صـعيد القطاعـات يعمل كمسؤول عن الدعوة إلى اللوائح لضمان 

                                                           
١   https://extranet.who.int/hslp/training/  ٢٠١٧مايو  أيار/ ١(تم االطالع في(.  
٢   http://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291  ٢٠١٧مايو  أيار/ ١(تم االطالع في(.  
برنـامج المنظمـة للطـوارئ ب لمسـتقلة المعنيـةاتقريـر لجنـة اإلشـراف االستشـارية  ٧٠/٨انظر أيضًا الوثـائق ذات الصـلة: ج   ٣

 بـاألمراض يتعلق فيماالبحث والتطوير  ٧٠/١٠؛ جالنطاق الواسعة الوخيمة الطوارئاستجابة المنظمة في  ٧٠/٩الصحية؛ ج
  .الصحية العواقب ذات الطوارئ في الصحية العاملة القوى تنسيق ٧٠/١١؛ جالمحتملة الوبائية
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في الحكومات وفي المنظمات الدولية سواًء بسواء. وسُيسفر ذلـك عـن إذكـاء الـوعي واإلقـرار بـاللوائح علـى الصـعيد 
يـــة العـــالمي، مـــا ســـيمثل إشـــارة قويـــة صـــادرة مـــن خـــارج المنظمـــة إلـــى أهميـــة اللـــوائح بالنســـبة إلـــى الحكومـــات الوطن

  ١وزارات الصحة فقط. ال
  

جنـــة الدائمـــة المشـــتركة بـــين الوكـــاالت اآلليـــة الرئيســـية للتنســـيق بـــين وكـــاالت المســـاعدة اإلنســـانية لّ وُتعـــد ال  -١٩
الدولية، ويتولى تنظيمها منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ التابع لمكتب األمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية. 

اللجنــة الدائمـة ومكتـب األمــم المتحـدة لتنسـيق الشــؤون  ةم آليـن للجنـة الدائمـة علــى اسـتخداواتفـق األعضـاء الرئيســيو 
، تحــت القيــادة الُمعديــةاإلنســانية، فــي تنســيق االســتجابة الدوليــة للطــوارئ الواســعة النطــاق الناجمــة عــن األمــراض 

جنـــة الدائمـــة بشـــأن لّ الخاصـــة بعمـــل الاإلجـــراءات التشـــغيلية الموحـــدة وقـــد ُوِضـــعت االســـتراتيجية والتقنيـــة للمنظمـــة. 
بهـدف  ٢٠١٦.٢ديسـمبر  المصـنفة مـن المسـتوى الثالـث فـي كـانون األول/ الُمعديـةالطوارئ الناجمة عن األمراض 

. وسـيكون التقـدم الُمحـرز فـي هـذا الشـأن مـن بـين المسـائل ٢٠١٦الحصول علـى مسـّودة للوثيقـة بحلـول نهايـة عـام 
العالميـة المعنيـة باالسـتجابة لألزمـات الصـحية التـي أنشـأها األمـين العـام لألمـم المتحـدة غ بها فرقة العمل التي ستُبلّ 

  ٣لتتولى الرصد والتنفيذ فيما يتعلق بتوصيات الفريق الرفيع المستوى المعني باالستجابة العالمية لألزمات الصحية.
  

لتعزيـز مواصـلة عمـل شـراكات المنظمـة ويعمل برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية أيضـًا علـى إنشـاء آليـة   -٢٠
فـــي مجـــال تنفيـــذ اللـــوائح، والســـيما بالتعـــاون مـــع الشـــبكة العالميـــة لإلنـــذار بحـــدوث الفاشـــيات ومواجهتهـــا، وأعضـــاء 

، اتفقـت ٢٠١٦ ديسـمبر وكانون األول/ مجموعة الصحة العالمية، وطيف من شبكات الخبراء. وفي حزيران/ يونيو
عـــدد مـــن التوجهـــات االســـتراتيجية  لعالميـــة لإلنـــذار بحـــدوث الفاشـــيات ومواجهتهـــا علـــىالتوجيهيـــة للشـــبكة ا الّلجنـــة
والتنسـيق  علـى الترصـد وتقـدير المخـاطرالعالميـة قدرة عزيز الدعم المقدم من الشبكة للمنظمة والمواصلة تل الرئيسية

  ٤.الدولي السريع للفحوص واالستجابة في الوقت المناسب
  

القــــدرات األساســــية الالزمــــة بموجــــب اللــــوائح الصــــحية : تحســــين رصــــد ٣مجــــال العمــــل 
  ) وتقييمها والتبليغ بشأنها ٢٠٠٥( الدولية

 
) الـذي طالبـت فيـه الـدول األطـراف برفـع ٢٠٠٨( ٢-٦١ج ص عفي أعقاب اعتماد جمعية الصـحة للقـرار   -٢١

من إجراء عمليات التقيـيم الـذاتي ن الدول األطراف وضعت األمانة أداة للتبليغ تمكّ  تقرير سنوي بشأن تنفيذ اللوائح،
وتتضــمن عمليــة رفــع التقــارير الســنوية تقيــيم التنفيــذ فيمــا يتعلــق بثمــاني قــدرات  ٥الســنوية وتقــديم التقــارير الســنوية.

وباألخطـار المشـمولة بـاللوائح، والسـيما األخطـار البيولوجيـة (األخطـار  ،أساسية وبتطوير القدرات في نقـاط الـدخول
)، واألخطــــار الُمعديــــةر والمتعلقــــة بالســــالمة الغذائيــــة وســــائر األخطــــار الناجمــــة عــــن األمــــراض الحيوانيــــة المصــــد

  للوائح.  ١المرفق الكيميائية واإلشعاعية والنووية، باالستناد إلى 
  

                                                           
 .١-٤، الملحق، التوصية الداعمة ٦٩/٢١انظر الوثيقة ج   ١

٢              https://interagencystandingcommittee.org/principals/documents-public/final-iasc-system-wide-level-
3-l3-activation-procedures-infectious   

  .)٢٠١٧مايو  أيار/ ١(تم االطالع في 
 .١٣، الفقرة ٦٩/٣٠الوثيقة ج   ٣

  ./https://extranet.who.int/goarn :ومواجهتها الفاشيات بحدوث لإلنذار العالمية لشبكةالموقع اإللكتروني ل   ٤
٥  WHO. IHR core capacity monitoring framework: checklist and indicators for monitoring progress in the 

development of IHR core capacities in States Parties. Document WHO/HSE/GCR/2013.2, Geneva: World Health 

Organization, 2013 (http://www.who.int/ihr/publications/checklist/en/, accessed 1 May 2017).                                   



   A70/16    ٧٠/١٦ج

8 

، أوصت لجنة المراجعة بشأن التمديدات الثانية لبناء القدرات الوطنية فـي مجـال الصـحة ٢٠١٤عام وفي   -٢٢
هــوج تجمــع مــا بــين التقيــيم نُ العموميــة وبتنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة، بــالتحول "مــن التقيــيم الــذاتي الحصــري إلــى 

ولهـــذا  ١الخبـــراء المحليـــين والمســـتقلين." الــذاتي واســـتعراض األقـــران والتقيـــيم الخـــارجي الطـــوعي بمشــاركة مـــزيج مـــن
ُعـــِرض علـــى و  ،توضـــح نهجـــًا جديـــداً  ٢٠١٥فـــي عـــام  ٢الغـــرض، ناقشـــت اللجـــان اإلقليميـــة للمنظمـــة مـــذكرة مفـــاهيم

ويتألف إطار رصد اللـوائح  ٣.علماً وأحاطت به  ن إطار منقح للرصد والتقييميلعالمية التاسعة والستجمعية الصحة ا
ــلالصــحية الدوليــة وتقييمهــا مــن أربعــة عناصــر متكاملــة، أال وهــي: التبليــغ الســنوي مــن  الــالزم  الــدول األطــراف ِقَب

  واالستعراض الالحق وتمارين المحاكاة. الطوعي والتقييم الخارجي المشترك  اللوائح الصحية الدولية،بموجب 
  

التماســك واالتســاق بــين شــتى الصــكوك، ستســتعرض المنظمــة أداة التبليــغ الســنوي، وســُيقترح هــذا  ولضــمان  -٢٣
مـن  المستخلصـة العبـرالصك المنقح على الدول األطراف للتبليـغ فـي المسـتقبل. وسـوف ُتسـتعرض بصـفة منتظمـة 

  الصكوك األخرى من جانب أمانة المنظمة، وكذلك من جانب البلدان الراغبة والشركاء التقنيين الراغبين.
  

  : تحسين إدارة األحداث بما في ذلك تقدير المخاطر والتبليغ عن المخاطر٤مجال العمل 
 

ظمـة الثالثـة إلجـراء إن اعتماد مجموعة جديـدة ووحيـدة مـن اإلجـراءات الموحـدة علـى نطـاق مسـتويات المن  -٢٤
ألحداث الصحة العمومية التي ُتكتشف حديثًا، يكتسي أهمية محورية بالنسبة إلى  التقدير السريع للمخاطر استجابةً 

ــًا للخطــر والتعــرض وســرعة  برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية. وســوف تتضــمن اإلجــراءات الجديــدة تقــديرًا منهجي
تحديد ما إذا كان الحدث ينطوي على مستوى منخفض أم متوسط أم عـال التأثر وقدرات الدول األطراف، من أجل 

أم عــال جــدًا مــن مخــاطر التفــاقم واالنتشــار الــدولي. وســوف تتــاح نتــائج عمليــات تقــدير المخــاطر هــذه أمــام جميــع 
 الــدول األطــراف مــن خــالل موقــع المعلومــات عــن األحــداث المتعلقــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة، وفــي حــال األحــداث

غ أيضــًا األمــين العــام لألمــم المتحــدة واألعضــاء التــي تنطــوي علــى مســتوى عــال أو عــال جــدًا مــن المخــاطر، ســُيبلّ 
  الرئيسيين للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت مباشرة وعلى الفور.

 
 سـاعة فـي إجـراء تقـدير علـى أرض الواقـع عنـد ٧٢وسيبدأ برنامج المنظمة للطوارئ الصحية فـي غضـون   -٢٥

زا جديـد بـين البشـر مـثًال)، أو نمرضات الشـديدة الخطـورة أو نشـأته (مثـل انتقـال فيـروس أنفلـو إخطاره بوجود أحد المُ 
وقوع مجموعات من الوفيات غير المبررة في األماكن السريعة التأثر والمحدودة القدرات، وغيرها من األحداث التي 

سـيدعو البرنـامج الهيئـات الشـريكة ذات الخبـرات المالئمـة إلـى تستدعي ذلـك فـي تقـدير المـدير العـام. وكلمـا أمكـن، 
سـاعة مـن اسـتكمال  ٢٤غ المـدير العـام بالحصـائل فـي غضـون المساعدة فـي عمليـات تقـدير المخـاطر هـذه. وسـُيبلّ 

عمليـــــة التقـــــدير، كمـــــا ســـــُيزود بتوصـــــيات البرنـــــامج بشـــــأن تخفيـــــف المخـــــاطر وتـــــدابير اإلدارة واالســـــتجابة حســـــب 
 وضـوعةممـن خـالل قنـاة التبليـغ عـن األحـداث وعـن المخـاطر العمـل علـى تحسـين األمانـة ستواصـل و  ٤االقتضاء.

  .األحداث واستحداث أدوات جديدة للمعلومات الوبائيةعن معلومات اللنظام 
  

                                                           
 .١، الملحق ١إضافة  ٦٨/٢٢الوثيقة ج   ١

): مـــــــذكرة ٢٠٠٥تطـــــــوير ورصـــــــد وتقيـــــــيم القـــــــدرات األساســـــــية الوظيفيـــــــة الالزمـــــــة لتنفيـــــــذ اللـــــــوائح الصـــــــحية الدوليـــــــة (   ٢
(تــــم االطــــالع فــــي  http://www.who.int/ihr/publications/concept_note_201507/en/ علــــى الــــرابط التــــالي: متاحــــة مفــــاهيم،

 ).٢٠١٧مايو  أيار/  ١

لجلسـتين الخامسـة ا ة للجنـة "أ"المـوجز  المحاضـر، ٣سـجالت/ /٦٩/٢٠١٦ج ص ع، الملحـق، و٦٩/٢٠انظر الـوثيقتين ج   ٣
 .(باإلنكليزية) ١الفرع  ،والسابعة

 .١٠، الفقرة ٦٩/٣٠الوثيقة ج   ٤
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المنظمة مع الشركاء على مواءمة أدوات تقدير المخاطر في مجاالت المسـاعدة اإلنسـانية وأوبئـة  وستعمل  -٢٦
 من أجل وضع نهج مشترك لتقدير المخاطر في الطوارئ الصحية. الُمعديةاألمراض 

 
ـــار/ مـــايو   -٢٧ ـــامج المنظمـــة  ٢٠١٦وفـــي أي ـــة اإلشـــراف االستشـــارية المســـتقلة لبرن أنشـــأت المـــديرة العامـــة لجن
التـــي تتضـــمن وظائفهـــا الرئيســـية تقيـــيم أداء الوظـــائف الرئيســـية للبرنـــامج فـــي حـــاالت الطـــوارئ  ١طـــوارئ الصـــحيةلل

الصحية؛ وتحديد مدى مالءمة تمويل البرنامج وموارده وكفايتهما؛ وٕاسداء المشورة إلى المدير العام؛ وتبليـغ جمعيـة 
  م الُمحرز في تنفيذ البرنامج.تقدالصحة من خالل المدير العام والمجلس التنفيذي بشأن ال

  
ليســاعد علــى  الُمعديــةاألمــراض أخطــار مــن الخبــراء فــي تقنيــًا استشــاريًا  اً فريقــالمــدير العــام نشــئ يوف وســ  -٢٨

حدقــــة بالصــــحة العموميــــة وٕادارة هــــذه مُ ســــتجدة والمتطــــورة المُ المخــــاطر الدير عمــــل المنظمــــة فــــي مجــــال تقــــ توجيــــه
لــن و مرضــات الشــديدة الخطــورة وخصائصــها وتخفيــف أثرهــا. فــي مجــال تحديــد المُ المخــاطر، وعملهــا األوســع نطاقــًا 

وظــائف تنفيذيــة أو إشــرافية، وسيضــطلع بــدور واضــح مكّمــل لــدور لجنــة اإلشــراف  التقنــيللفريــق االستشــاري ُتســند 
الفريـق االستشـاري دة اختصاصـات وّ وترد مس االستشارية المستقلة ولجان الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية.

  .٣التقني في الملحق 
  

والمشـورة : التـدابير الصـحية اإلضـافية وتعزيـز االمتثـال للتوصـيات المؤقتـة ٥مجال العمـل 
  ) ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (المقدمة من المدير العام في إطار 

  
التـــي تنفـــذها الـــدول األطـــراف ورصـــدها والتبليـــغ بشـــأنها التـــدابير الصـــحية بحصـــر أمانـــة المنظمـــة ســـتقوم   -٢٩

  في هذه العملية بما يلي: ةوستقوم األمان
االســــتمرار فــــي نشــــر التــــدابير الصــــحية المطلوبــــة اســــتجابًة لمخــــاطر صــــحية عموميــــة محــــددة   )أ (
  ؛ني، على موقعها اإللكترو طوارئ الصحة العمومية التي تسبب قلقًا دولياً المتعلقة بالمؤقتة لتوصيات لو 
جمــع المعلومــات بشــكل منهجــي حــول التــدابير الصــحية اإلضــافية التــي تتخــذها الــدول األطــراف،   )ب (

 ،، ونشر جميع تدابير الصحة العمومية علـى موقعهـا اإللكترونـيالدولي المرور حركةوالتي قد تتدخل في 
  ؛بما في ذلك مصدر المعلومات

والبيِّنــات العلميــة بشــأن التــدابير الصــحية األســاس المنطقــي مــن منظــور الصــحة العموميــة طلــب   )ج (
اللـــوائح الصـــحية  مـــن ٤٣الـــدولي بموجـــب المـــادة  المـــرور حركـــةاإلضـــافية التـــي تتـــدخل تـــدخًال بالغـــًا فـــي 

نظم مـع الـدول األطـراف العاكفـة علـى تنفيـذ تـدابير صـحية إضـافية ُمـوتعزيز الحـوار ال ٢،)٢٠٠٥( الدولية
، من )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( من ٤٣الدولي بموجب المادة  المرور حركةتتدخل تدخًال بالغًا في 

  ؛اإلجراءات التشغيلية الموحدةخالل 
الــدول  ماتقــدمهلــذين الوالمعلومــات العلميــة نشــر األســاس المنطقــي مــن منظــور الصــحة العموميــة   )د (

الـدولي بموجـب  المـرور حركـةالعاكفة على تنفيـذ تـدابير صـحية إضـافية تتـدخل تـدخًال بالغـًا فـي  األطراف

                                                           
١   /http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/en  أيـــار/ ١(تـــم االطـــالع فـــي 

 ).٢٠١٧ مايو

 ســــــاعة ٢٤ مـــــن أكثـــــر تـــــأخيرهم أو الــــــدوليين المســـــافرين مغـــــادرة أو دخـــــول رفــــــض البـــــالغ بالتـــــدخل عمومـــــاً  يقصـــــد"    ٢
 مــــن أكثــــر تأخيرهــــا أو شــــابه، ومــــا والبضــــائع، النقــــل ووســــائل والحاويــــات والحمــــوالت األمتعــــة مغــــادرة أو دخــــول رفــــض أو
  ).)٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح من ٣-٤٣ المادة" (ساعة  ٢٤
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المخصــص لمراكــز و ، علــى موقــع المعلومــات عــن األحــداث المحمــي بكلمــة مــرور اللــوائح مــن ٤٣المــادة 
  ؛االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية

 المـرور حركـةالتي تتدخل تدخًال بالغًا في  تبليغ جمعية الصحة بشأن التدابير الصحية اإلضافية  )ه(
كجزء مـن التقـارير المنتظمـة التـي تقـدمها األمانـة عـن تطبيـق  والمنفذة من جانب الدول األطراف،الدولي، 
  ) وتنفيذها.٢٠٠٥الصحية الدولية (اللوائح 

  
وســتواظب األمانــة علــى االتصــال بصــفة منتظمــة بمنظمــة التجــارة العالميــة مــن أجــل وضــع آليــة للتصــدي   -٣٠

علــى . وكــذلك ســيظل المــدير العــام دوليــاً  قلقــاً  تســبب التــي العموميــة الصــحة طــوارئإّبــان للمســائل المتعلقــة بالتجــارة 
  من اللوائح. ٥٦للوفاء بالوالية المتعلقة بتسوية النزاعات على النحو المبين في المادة  استعداد

 : التبادل السريع للمعلومات العلمية٦مجال العمل 
  

وضـعت المـديرة العامـة سياسـات وآليـات جديـدة فـي سـياق طـوارئ الصـحة العموميـة، كـي  ٢٠١٦في عـام   -٣١
تتبـــادل المنظمـــة البيانـــات الـــواردة فـــي قائمـــة خطيـــة مـــع الكيانـــات المعنيـــة ألغـــراض الدراســـات الوبائيـــة والنمذجـــة 

علومــات الجديــدة تيســير فهــم حــاالت الطــوارئ واالســتجابة لهــا، وضــمان اإلتاحــة الســريعة للمفــي ســبيل الحســابية، 
ســتمدة مــن الدراســات والتجــارب الســريرية الخاصــة بالصــحة العموميــة، مــن أجــل الســماح بتطبيــق هــذه مُ والبيانــات ال

البيانات على نحو مالئم التوقيت في االستجابة. وفي هذا الصـدد، نشـرت المنظمـة بيانـًا عـن سياسـتها بشـأن تبـادل 
ويتعلـــق هـــذا البيـــان بالبيانـــات الناتجـــة عـــن . ٢٠١٦أيـــار/ مـــايو  البيانـــات فـــي ســـياق طـــوارئ الصـــحة العموميـــة فـــي

أنشــطة الترصــد واألنشــطة المتعلقــة باألوبئــة واالســتجابة، والمتواليــات الجينيــة ونتــائج الدراســات الرصــدية والتجــارب 
كـام اللـوائح وبموجب هذه السياسة، ستفصح األمانة عن البيانـات المتعلقـة باالسـتجابة للطـوارئ وفقـًا ألح ١السريرية.

وســـُتحجب األســـماء التـــي تتعلـــق بهـــا البيانـــات حفاظـــًا علـــى الخصوصـــية  ) ذات الصـــلة.٢٠٠٥الصـــحية الدوليـــة (
وضــمانًا للســرية، وســتعمد المنظمــة إلــى التشــاور مــع البلــدان المتضــررة قبــل اإلفصــاح عــن البيانــات. وتشــدد األمانــة 

حقهــا فــي التنويــه علــى دائمــًا أن تحصــل ينبغــي ادل البيانــات األطــراف المنشــئة فــي تبــأيضــًا علــى المبــدأ القائــل بــأن 
  الدولية المنطبقة.مبادئ وفقًا للوذكر أسماء المؤلفين وأن يتم دعمها 

  
مشــاورة تتنــاول ُعِقــدت وتحديــدًا  ٢.أمــا تبــادل العينــات البيولوجيــة فســيكون موضــوعًا لمزيــد مــن المشــاورات  -٣٢

فــي  اتفــاق لنقــل المــواد، أداة إلكترونيــة لتقــديم إرشــادات بشــأن يتعلــق ببلــورة فيمــا ٣مخطــط المنظمــة للبحــث والتطــوير
 .٢٠١٧أبريــل  نيســان/مشــاورة تتنــاول البنــوك البيولوجيــة فــي مــن المقــرر إجــراء و  ٢٠١٦.٤ديســمبر  كــانون األول/

                                                           
  التفاصيل:  لالطالع علىانظر المقال الكامل    ١

Policy statement on data sharing by WHO in the context of public health emergencies  نيســان/  ١٣(فــي
  ، متاح على الرابط التالي: ٢٤٠-٢٣٧):١٨(٩١، ٢٠١٦). السجل الوبائي األسبوعي ٢٠١٦  أبريل

http://www.who.int/entity/wer/2016/wer9118/en/index.html  ٢٠١٧ يوما أيار/ ٣(تم االطالع في.( 

 .٧٠/٥٧انظر الوثيقة ج    ٢

٣    WHO. Being ready for the next epidemic: How to improve R&D funding for preparedness and response to 

emerging pathogens. An exploration of different funding and coordination models in the framework of the WHO 

R&D Blueprint for action to prevent epidemics I. Geneva: World Health Organization, 2016, available at: 

http://www.who.int/csr/research-and-development/workstream_5_document_on_financing.pdf (accessed  
1 May 2017).                                                                                                                                                                 

٤   http://www.who.int/csr/research-and-development/documents/dev_guide_tools-bios/en/  تــــــــــــم االطــــــــــــالع فــــــــــــي)
 ).٢٠١٧أبريل  نيسان/  ٢٧
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ومـــن األمـــور ذات الصـــلة أيضـــًا بتبـــادل العينـــات البيولوجيـــة، التقـــارير المصـــاحبة بشـــأن اآلثـــار الصـــحية العموميـــة 
  ٢،٣وعلى استعراض اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة. ١المترتبة على تنفيذ بروتوكول ناغويا

  
فلـونزا الجائحـة بشـأن التعامـل مـع بيانـات وكجزء من العمل الجاري للفريق االستشاري المعني بالتأهـب لألن  -٣٣

المتواليــات الجينيــة بموجــب اإلطــار الخــاص بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة، قــدم الفريــق العامــل التقنــي المعنــي بتبــادل 
بيانات المتواليات الجينية لألنفلونزا والتابع للفريق االستشاري، النسخة النهائية من وثيقة معنونة "الخصائص الُمثلى 

والوثيقـة  نظام معني بتبادل بيانات المتواليات الجينية لألنفلونزا ضمن اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحـة".ل
تعطي أمثلة على أفضل الممارسات في مجال تبادل هي و  ٤متاحة لالطالع العام على الموقع اإللكتروني للمنظمة

  والطوارئ الخاصة بالصحة العمومية.البيانات فيما يتعلق باألمراض األخرى وبالمخاطر 
    

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  
اعتمــاد خطــة التنفيــذ العالميــة، كمــا أنهــا مــدعوة أيضــًا إلــى اإلحاطــة علمــًا بــأن إلــى ة مــدعو جمعيــة الصــحة   -٣٤

الخمسـية. وبالتـالي تعرض مجاالت عمل ستشكل نسبة كبيرة من الخطة االستراتيجية العالمية خطة التنفيذ العالمية 
فقـــد ترغـــب جمعيـــة الصـــحة فـــي النظـــر فـــي الخطـــة االســـتراتيجية العالميـــة الخمســـية بوصـــفها امتـــدادًا لخطـــة التنفيـــذ 

  من هذه الوثيقة. ٢العالمية، استنادًا إلى المبادئ التوجيهية الواردة في الملحق 
  

                                                           
 .١٤٠/١٥م تالوثيقة    ١

، (تـــم االطـــالع http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/en؛ وانظـــر أيضـــًا الـــرابط التـــالي: ١٤٠/١٦م تالوثيقـــة    ٢
  ).٢٠١٧مايو  أيار/ ١في 
 األخـرى الدوليـة والكيانـات البيولوجي التنوع اتفاقية أمانة مع التعاون األمانة تواصل ،)٥(١٤٠ت م اإلجرائي قررملل وفقاً    ٣

 لصــالح للمنــافع والمنصــف العــادل والتقاســم الُممرضــات علــى الحصــول بشــأن القائمــة الدوليــة االلتزامــات ســياق فــي المعنيــة،
  .السبعين العالمية الصحة جمعية إلى ذلك عن تقريراً  األمانة وستقدم العمومية، الصحة

 أيــــــــــــــار/ ١(تــــــــــــــم االطــــــــــــــالع فــــــــــــــي  http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/twg_doc.pdf?ua=1انظــــــــــــــر    ٤
 ).٢٠١٧ مايو
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  ١ الملحق
 

  مجاالت العمل المشمولة بمسّودة خطة التنفيذ العالمية، واإلجراءات والمراحل الرئيسية، والتوصيات ذات الصلة 
 ) في مواجهة فاشية اإليبوال واالستجابة لها٢٠٠٥الصادرة عن لجنة المراجعة المعنية بدور اللوائح الصحية الدولية (

المحدد للمنظمة في مسّودة خطة التنفيذ  مجال العمل
توصيات لجنة المراجعة المعنية بدور اللوائح الصحية  األهداف واُألطر الزمنية العالمية

 ) في مواجهة فاشية اإليبوال واالستجابة لها٢٠٠٥( الدولية
ـــــذ   -١ ـــــدول األطـــــرافتســـــريع تنفي ـــــوائح  ال لل

 )٢٠٠٥(  الصحية الدولية
  عالميــــــة خمســــــية وضــــــع خطــــــة اســــــتراتيجية

لتحســــين تأهـــــب الصـــــحة العموميـــــة العالميـــــة 
ـــــــة ـــــــى جمعي ـــــــدم إل الصـــــــحة  واســـــــتجابتها، لتق

العالميــــــــة الحاديــــــــة والســــــــبعين، فــــــــي أيــــــــار/ 
 .٢٠١٨ مايو

  إعطاء األولوية في الـدعم المقـدم مـن األمانـة
 .لبلدان السريعة التأثر والمحدودة القدراتل

  تعبئــة المــوارد الماليــة مــن أجــل تيســير عمليــة
تنفيذ اللوائح علـى الصـعيد العـالمي واإلقليمـي 

 .والوطني
  دعم مراكز االتصال الوطنية المعنية بـاللوائح

 .الصحية الدولية ومواصلة تعزيزها
  ربــط بنــاء القــدرات األساســية الالزمــة بموجــب

) بتعزيــــــز ٢٠٠٥اللــــــوائح الصــــــحية الدوليــــــة (
 .يةالُنظم الصح

 صــــياغة الخطــــة االســـــتراتيجية العالميــــة الخمســـــية بحلــــول تشـــــرين
ــــوفمبر  ــــاني/ ن ــــة  ٢٠١٧الث ــــة الصــــحة العالمي ــــى جمعي ــــديمها إل وتق

 الثانيــــــة التنفيــــــذي المجلــــــس دورة طريــــــق عــــــنالســــــبعين الحاديــــــة و 
 .المائة بعد واألربعين

  ـــــدًا فـــــي إعـــــداد الخطـــــط الوطنيـــــة فـــــي  ٦٠قيـــــام المنظمـــــة بـــــدعم بل
(المصـــــدر:  ٢٠١٩بلــــدًا آخـــــر فــــي عــــام  ٧٠، ودعــــم ٢٠١٨ عــــام

 .)٧٠/٧، الوثيقة ج٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية المقترحة 
  تنفيـــذ خطـــط التنفيـــذ اإلقليميـــة المعنيـــة باالســـتراتيجية العالميـــة، مـــع

 .مراعاة اُألُطر اإلقليمية
  اللــوائح الصــحية الدوليــةبشــأن تنفيــذ إدراج ثــالث وحــدات إضــافية 

لمراكــــز االتصــــال  الصــــحي األمــــن مجــــال فــــي ملّ الــــتع منصــــةفــــي 
كــــانون األول/  الوطنيــــة المعنيــــة بــــاللوائح الصــــحية الدوليــــة بحلــــول

 ..٢٠١٨، وثالث وحدات جديدة بنهاية عام ٢٠١٧ديسمبر 
  ات سنوية أو كل سنتين عقد اجتماعبدء كل إقليم تابع للمنظمة في

مراكـــز االتصـــال الوطنيـــة المعنيـــة بـــاللوائح الصـــحية الدوليـــة لشـــبكة 
 .٢٠١٨عام بحلول 

 ص عليهـا اللـوائح لدمج المتطلبـات التـي تـن يوضع اإلطار المفاهيم
بحلـــول  ووظـــائف الصـــحة العموميـــة األساســـية فـــي النظـــام الصـــحي

خمســة بلــدان فــي ب اً تجريبيــ وتطبيــق اإلطــار ،٢٠١٧أيلــول/ ســبتمبر 
 .٢٠١٨عام 

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

وضـــــع خطـــــة اســـــتراتيجية عالميـــــة خمســـــية  :٢التوصـــــية 
 .لتحسين تأهب الصحة العمومية واستجابتها

تمويـــــــل تنفيـــــــذ اللـــــــوائح الصـــــــحية الدوليـــــــة  :٣التوصـــــــية 
لخطـــــــة فـــــــي ذلـــــــك الـــــــدعم المقـــــــدم إلـــــــى ا )، بمـــــــا٢٠٠٥(

 .االستراتيجية العالمية الخمسية
تعزيـــــز مراكـــــز االتصـــــال الوطنيـــــة المعنيـــــة  :٨التوصـــــية 

 .باللوائح الصحية الدولية
 .إعطاء األولوية لدعم البلدان األسرع تأثراً  :٩التوصية 
تعزيــز القــدرات األساســية الالزمــة بموجــب  :١٠التوصــية 

لــُنظم ) فــي إطــار تعزيــز ا٢٠٠٥اللــوائح الصــحية الدوليــة (
 .الصحية
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المحدد للمنظمة في مسّودة خطة التنفيذ  مجال العمل
توصيات لجنة المراجعة المعنية بدور اللوائح الصحية  األهداف واُألطر الزمنية العالمية

 ) في مواجهة فاشية اإليبوال واالستجابة لها٢٠٠٥( الدولية
تعزيـــز قـــدرة المنظمـــة علـــى تنفيـــذ اللـــوائح   -٢

 )٢٠٠٥(  الصحية الدولية
  تعزيــز تعــاون المنظمــة مــع المنظمــات داخــل

 .منظومة األمم المتحدة
  تعزيـــــــز قـــــــدرة األمانـــــــة علـــــــى تنفيـــــــذ اللـــــــوائح

 .)٢٠٠٥الصحية الدولية (

 ــــق ا ــــة الدائمــــة تطبي إلجــــراءات التشــــغيلية الموحــــدة الخاصــــة باللجن
فــي حــاالت  ،الُمعديــةالمشــتركة بــين الوكــاالت والمعنيــة بــاألمراض 
 .الطوارئ الصحية بخمسة بلدان ذات أولوية

  الحفــــاظ علــــى الــــدور القيــــادي للمنظمــــة فــــي فرقــــة العمــــل العالميــــة
لألمــين العــام لألمــم  المعنيــة باالســتجابة لألزمــات الصــحية التابعــة

 .المتحدة
 لفاشـــــــيات مواصـــــــلة تعزيـــــــز الشـــــــبكة العالميـــــــة لإلنـــــــذار بحـــــــدوث ا

فـــــي مجـــــاالت الترصـــــد وتقـــــدير  ،٢٠١٨ومواجهتهـــــا بحلـــــول عـــــام 
 .المخاطر والتبليغ عن المخاطر

إذكـــــــاء الـــــــوعي بشـــــــأن اللـــــــوائح الصـــــــحية  :٤التوصـــــــية 
 )، وٕاعادة تأكيد الدور القيادي للمنظمة في٢٠٠٥( الدولية

 .منظومة األمم المتحدة في تنفيذ هذه اللوائح
تعزيــز قــدرة المنظمــة وشــراكاتها علــى تنفيــذ  :١٢التوصــية 

) واالســـــتجابة للطـــــوارئ ٢٠٠٥اللـــــوائح الصـــــحية الدوليـــــة (
 .الصحية

تحســين رصــد القــدرات األساســية الالزمـــة   -٣
) ٢٠٠٥بموجب اللوائح الصـحية الدوليـة (

 وتقييمها والتبليغ بشأنها 
  تنقـــيح إطــــار رصــــد اللــــوائح الصــــحية الدوليــــة

ـــــــى جمعيـــــــة الصـــــــحة  وتقييمهـــــــا، وتقديمـــــــه إل
كـي  ٢٠١٧العالمية السـبعين فـي أيـار/ مـايو 

 .اعتماده فيتنظر 

  اللـوائح الصـحية الدوليـة إطـار رصـد تقديم الـدعم لسـتين بلـدًا لتنفيـذ
ـــة مـــن  وتقييمهـــا ـــيم(العناصـــر الطوعي  وأ ،المشـــترك الخـــارجي التقي

، وٕالــى ٢٠١٨) فــي عــام المحاكــاة تمــارين وأ ،الالحــق االســتعراض
(المصـــــدر: الميزانيـــــة البرمجيـــــة  ٢٠١٩بلـــــدًا آخـــــر فـــــي عـــــام  ٦٠

 .)٧٠/٧، الوثيقة ج٢٠١٩-٢٠١٨المقترحة 
  رفع تقارير سنوية عن نتائج عمليات التقيـيم الخاصـة بإطـار رصـد

 .إلى جمعية الصحةاللوائح الصحية الدولية وتقييمها، 

اعتمـــاد التقيـــيم الخـــارجي للقـــدرات األساســـية  :٥التوصـــية 
 .وتعزيزه

تحســين إدارة األحــداث بمــا فــي ذلــك تقــدير   -٤
 المخاطر والتبليغ عن المخاطر

 األمـراض أخطـار فـي الخبـراء مـن تقنـيال ستشـارياال فريـقإنشاء ال 
 .٢٠١٧سبتمبر  بحلول أيلول/ الُمعدية

تحســـــــين تقـــــــدير المخــــــاطر والتبليـــــــغ عـــــــن  :٦التوصــــــية 
 .المخاطر من جانب المنظمة
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المحدد للمنظمة في مسّودة خطة التنفيذ  مجال العمل
توصيات لجنة المراجعة المعنية بدور اللوائح الصحية  األهداف واُألطر الزمنية العالمية

 ) في مواجهة فاشية اإليبوال واالستجابة لها٢٠٠٥( الدولية
تعزيز االمتثـال التدابير الصحية اإلضافية و   -٥

ــــنص عليهــــا  ــــي ت ــــة الت للتوصــــيات المؤقت
 )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

  التـــــدابير الصـــــحية يضـــــم  اإلنترنـــــت شـــــبكة علـــــى مســـــتودعصـــــون
الصادرة عن المنظمة بشأن مخاطر الصـحة العموميـة والتوصـيات 

، دوليـاً  قلقـاً  تسـبب التـيالمؤقتة المتعلقـة بطـوارئ الصـحة العموميـة 
 .وتحديثه بانتظام

  لمتابعـــة التـــدابير للمنظمـــة صـــياغة اإلجـــراءات التشـــغيلية الموحـــدة
 إلــى الســلطاتالتــي تســبب قلقــًا حــاالت الالصــحية اإلضــافية ورفــع 

 .٢٠١٧، بحلول حزيران/ يونيو الوطنية المختصة
  باألســـاس المنطقـــي والمعلومـــات إتاحـــة ســـجل المعلومـــات الخاصـــة

التدابير الصـحية اإلضـافية بشأن لدول األطراف العلمية الخاصة با
 بصـفة منتظمـة ،الـدولي المـرور حركـة في بالغاً  تدخالً  تتدخل التي

علــــــى الموقــــــع علــــــى نظــــــام المعلومــــــات عــــــن األحــــــداث الموجــــــود 
 .اإللكتروني للمنظمة

  اللـــــوائحاحتـــــواء التقريـــــر المرحلـــــي الســـــنوي للمنظمـــــة بشـــــأن تنفيـــــذ 
علـــى معلومـــات عـــن التـــدابير الصـــحية  )٢٠٠٥( الدوليـــة الصـــحية

مــــن  ٤٣اإلضــــافية التــــي تنفــــذها الــــدول األطــــراف بموجــــب المــــادة 
 اللوائح.

تعزيـــز االمتثـــال للشـــروط الخاصـــة بالتـــدابير  :٧التوصـــية 
 .اإلضافية والتوصيات المؤقتة

ينبغــي للمنظمــة أن تتعــاون مــع منظمــة  :٧-١٢التوصــية 
ــــة وســــائر  ــــى وضــــع  الوكــــاالتالتجــــارة العالمي ــــة عل المعني

 .نموذج أولي للتوصيات الدائمة
ينبغي للمنظمـة أن تشـجع علـى اإلقـرار  :٨-١٢التوصية 

 دائمة في عمليات تسوية النزاعات [...]بهذه التوصيات ال

 بشـأن إرشـاداتاستحداث أداة إلكترونية لتقديم عقد مشاورات حول   التبادل السريع للمعلومات العلمية  -٦
البنـــوك البيولوجيـــة فـــي ســـياق مخطـــط  وبشـــأن المـــواد نقـــل اتاتفاقـــ

 .٢٠١٧المنظمة للبحث والتطوير، بحلول منتصف عام 
 بنهايـــــة  ،عقـــــد مشـــــاورات حـــــول إعـــــداد اتفاقـــــات لتبـــــادل البيانـــــات

 .٢٠١٧ عام

تحســين التبـــادل الســـريع لمعلومـــات وبيانـــات  :١١التوصـــية 
 الصحة العمومية والمعلومات والبيانات العلمية.

  



  A70/16            ANNEX 2  ٧٠/١٦ج

15 

  ٢الملحق 
 
  

  الخمسية العالمية االستراتيجية الخطة مسّودة
  :٢٠٢٢- ٢٠١٨ واستجابتها العالمية العمومية الصحة تأهب لتحسين

  مبادئ توجيهية
  

  معلومات أساسية
  

 بــدور المعنيــة المراجعــة لجنــة عــن الصــادرة توصــياتللالعالميــة تنفيــذ الدة خطــة وّ (مســ ١٤٠/١٤م تطلبــت الوثيقــة 
 خطـــة) مـــن أمانـــة المنظمـــة إعـــداد لهـــا واالســـتجابة اإليبـــوال فاشـــية مواجهـــة فـــي) ٢٠٠٥( الدوليـــة الصـــحية اللـــوائح

تُقدم إلى جمعية الصحة العالميـة ، كي واستجابتها العالمية العمومية الصحة تأهببشأن  خمسية عالمية استراتيجية
فــي  مــن خــالل المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة ٢٠١٨الحاديــة والســبعين فــي أيــار/ مــايو 

  .٢٠١٨كانون الثاني/ يناير 
  

  النطاق
  

 الصـحية اللـوائحمبادئ توجيهية وتوجهات استراتيجية لمواصـلة تنفيـذ  خمسيةال عالميةال ستراتيجيةاال خطةتتضمن ال
ي فـــي مجـــال التأهـــب لطـــوارئ العـــالمي واإلقليمـــي والقطـــر  ىتو تعزيـــز القـــدرات علـــى المســـ بهـــدف، )٢٠٠٥( الدوليـــة

  الصحة العمومية المحتمل انتشارها على الصعيد الدولي والكشف عنها وتقييمها واالستجابة لها.
  

  دئ التوجيهيةالمبا
  

  توجيهيًا مترابطًا: مبدأً  ١٢على أساس  خمسيةال عالميةال ستراتيجيةاال خطةسيتم إعداد ال
 
  التشاور  -١
  
مشـاورات يشـمل ذلـك ، وس٢٠١٧نـوفمبر  مـايو حتـى تشـرين الثـاني/ تبع إعـداد الخطـة عمليـة تشـاورية مـن أيـار/سي

تقنية محددة، ومشاورات على شبكة اإلنترنت مع الدول األعضاء، ومشاورات تقنية على الصعيد اإلقليمـي، وجلسـة 
إعالميــة واحــدة علــى األقــل لمســؤولي االتصــال مــن البعثــات الدائمــة لــدى مكتــب األمــم المتحــدة فــي جنيــف. وســوف 

 ٢٠١٨يناير  في كانون الثاني/ األربعين بعد المائةنية و الثاالمجلس التنفيذي في دورته دة الخطة على وّ ُتعرض مس
  .٢٠١٨مايو  في أيار/الحادية والسبعين لتقديمها إلى جمعية الصحة العالمية 

  
  الملكية الُقطرية  -٢
  

، واســـتدامة هـــذه إن بنـــاء القـــدرات الخاصـــة بـــاألمن الصـــحي والتأهـــب لطـــوارئ الصـــحة العموميـــة واالســـتجابة لهـــا
مســؤولية أساســية تضــطلع بهــا الحكومــات الوطنيــة. وتراعــي الحكومــات فــي هــذه العمليــة ســياقاتها الوطنيــة  القــدرات،

وتنفيــذ قـــدرات كافيـــة علـــى المســـتوى الـــوطني ودون رســـاء إل الصــحية واالجتماعيـــة واالقتصـــادية واألمنيـــة والسياســـية
  الوطني.
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  الدور القيادي للمنظمة وتصريف الشؤون  -٣
  

 الصـحة تأهـبل الخطـة االسـتراتيجية العالميـة الخمسـية عملية إعداد وتنفيذ الصحية للطوارئ منظمةال برنامجسيقود 
تقــارير إلــى األجهــزة الرئاســية عــن التقــدم المحــرز، فــي إطــار المنظمــة أمانــة  . وســتقدمواســتجابتها العالميــة العموميــة

  .وتنفيذها )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائحالتبليغ المنتظم عن تطبيق 
  
  الشراكات الواسعة  -٤
  

التأهــب لطــوارئ تحتــاج الكثيــر مــن البلــدان إلــى الــدعم التقنــي كــي تقــيم قــدراتها وتعززهــا فــي مجــال األمــن الصــحي و 
طوارئ الصحة العمومية. البلدان في ميدان األمن الصحي و  الصحة العمومية. ويدعم العديد من الشركاء العالميين

العالميـــة الثامنـــة والخمســـين، فـــإن منظمـــة الصـــحة العالميـــة تتعـــاون وتنســـق  وكمـــا جـــاء فـــي قـــرارات جمعيـــة الصـــحة
أنشطتها، حسب االقتضاء، مع الجهات التالية: األمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمـة األغذيـة والزراعـة، 

واللجنـة الدوليـة للصـليب  ،الدوليـة البحرية المنظمة، و الدولي المدني الطيران ظمةومن والوكالة الدولية للطاقة الذرية،
، واالتحـــاد الجـــوي للنقـــل الدوليـــة الرابطـــةاألحمـــر، واالتحـــاد الـــدولي لجمعيـــات الصـــليب األحمـــر والهـــالل األحمـــر، و 

 الجهــاتكمــا ســُينظر كــذلك فــي التعــاون مــع ســائر  ١.الحيوانيــة لألوبئــة الــدولي والمكتــبالــدولي للشــحن البحــري، 
 المعنية. الصناعة اتحاداتو  الدول غير الفاعلة

  
  النهج المشترك بين القطاعات  -٥
  

حدقــة بــاألمن الصــحي العمــومي وجــود نهــج منســق متعــدد القطاعــات (علــى ســبيل مُ تســتلزم االســتجابة للتهديــدات ال
وتتوافر لدى بلدان كثيرة منابر أو آليـات للتنسـيق الصـحي،  زراعة والنقل والسياحة والتمويل).المثال مع قطاعات ال

تأهــب  علــى أهميـة التخطــيط مــن أجــل الخطـة االســتراتيجية العالميــة الخمســية"الصــحة الواحــدة". وستشــدد هــج مثـل ن
  الصحة العمومية عبر القطاعات المتعددة.

  
 التكامل مع النظام الصحي  -٦
  

ظم الصـحية علـى الصـمود علـى نُ لقد أدت فاشية مرض فيروس اإليبوال إلـى وضـع قضـيتي األمـن الصـحي وقـدرة الـ
ـــوائح بموجـــب الالزمـــة األساســـية القـــدراترأس خطـــة التنميـــة. وســـيؤدي الجمـــع بـــين   )٢٠٠٥( الدوليـــة الصـــحية الل

ــ ظــم نُ ظم الصــحية، ممــا يقــود إلــى وجــود نُ ووظــائف الصــحة العموميــة األساســية معــًا إلــى تعزيــز األمــن الصــحي وال
  صحية قادرة على الصمود.

  
  المجتمع المحلي مشاركة  -٧
  

ال يتسنى تحقيق التأهب الفعال للطوارئ إال بالمشاركة النشـطة مـن جانـب الحكومـات المحليـة، ومنظمـات المجتمـع 
تتــولى المجتمعــات المحليــة الملكيــة فــي مســألة تأهبهــا، وأن  المــدني، والقــادة المحليــين، وآحــاد المــواطنين. ويجــب أن

  من األحداث المحلية أو الوطنية وصوًال إلى الجوائح والكوارث. بدءاً نطاقها في تعزز التأهب للطوارئ التي تتراوح 
  

                                                           
  تنقيح اللوائح الصحية الدولية. متاح على: ٣-٥٨عج ص القرار    ١

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58-REC1/arabe/REC1-Part5_ar.pdf )أيــــــــــــــار ١ فــــــــــــــي االطــــــــــــــالع تــــــــــــــم/ 
  ).٢٠١٧ مايو
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 "حلقاتنا أضعف قوة من قوتنا: "ى السياق الهشالتركيز عل  -٨
  

ها لمخـاطر الصـحة العموميـة وطوارئهـا تأهبفي حين يقدم برنامج المنظمة للطوارئ الصحية الدعم للبلدان كافًة في 
 ١التركيز المبدئي على مجموعة من البلدان ذات األولوية التي تعـاني مـن أوضـاع هشـة.واالستجابة لها، سينصب 

األخرى، على  تقديرات المخاطرتقييم القدرات األساسية الوطنية و في الحسبان تحديد البلدان ذات األولوية  يضعوس
  ٢.INFORMسبيل المثال عن طريق استخدام منهجية 

  
  التكامل اإلقليمي  -٩
  

المكاتــب اإلقليميــة التابعــة للمنظمــة خطــط تنفيــذ إقليميــة،  ، ســتعدالخطــة االســتراتيجية العالميــة الخمســيةاســتنادًا إلــى 
اســتراتيجية  – لهــا واالســتجابة لألمــراض المتكامــل الترصــدواضــعًة فــي الحســبان اُألُطــر واآلليــات الحاليــة مــن قبيــل: 

ـــا، إطـــار  – ةلمســـتجدا األمـــراضلمواجهـــة  الهـــادئ والمحـــيط آســـيا اســـتراتيجيةو  ٣خاصـــة بالمكتـــب اإلقليمـــي ألفريقي
إطار واسـتراتيجية بشـأن  – ٢٠٢٠والصحة  ٤استراتيجي مشترك إلقليمي جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ،

) والتـــي أنشـــأتها ٢٠٠٥ولجنـــة التقيــيم اإلقليميـــة المعنيـــة بــاللوائح الصـــحية الدوليــة ( ٥السياســات بـــاإلقليم األوروبــي،
 وسائر النهوج اإلقليمية. ٦لجنة اإلقليمية لشرق المتوسط،ال
  

  التمويل المحلي  -١٠
  

االســـتدامة علـــى المـــدى الطويـــل، ينبغـــي دعـــم ميزنـــة وتمويـــل القـــدرات األساســـية الالزمـــة بموجـــب اللـــوائح  قيـــلتحق
تعمل المنظمة مـع البلـدان مـن  ) باستخدام موارد محلية، في جزء منها على األقل. وسوف٢٠٠٥الصحية الدولية (

 الخاصـة األساسـية القـدرات رسـاءأجل التشجيع على تخصيص موارد مالية محلية لخطط العمـل الوطنيـة الالزمـة إل
المنظمــة أمانــة لــى مــوارد خارجيــة كبيــرة، فســتقدم . أمــا فــي البلــدان التــي تحتــاج إعليهــا والحفــاظ واالســتجابة بالترصــد

                                                           
انظـــر الوثيقـــة "أحـــدث المســـتجدات. برنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ الصـــحية: التقـــدم المحـــرز واألولويـــات. الحـــوار الخـــاص    ١

متاحـــــــــــة علـــــــــــى: . لالطـــــــــــالع علـــــــــــى قائمـــــــــــة البلـــــــــــدان ذات األولويـــــــــــة. ٢٠١٦أكتـــــــــــوبر  تشـــــــــــرين األول/ ٣١بالتمويـــــــــــل. 
http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/financing-dialogue/whe-update.pdf?ua=1  تــم االطــالع فــي)

  ).٢٠١٧مايو  أيار/ ١
  إلدارة المخاطر أداة لفهم مخاطر األزمات والكوارث اإلنسانية. متاح على:  INFORMمؤشر    ٢

http://www.informindex.org/Portals/0/InfoRM/INFORM%20Global%20Results%20Report%202017%20FINAL%20

WEB.pdf?ver=2016-11-21-164053-717   
  ).٢٠١٧مايو  أيار/ ١(تم االطالع في 

٣   http://www.afro.who.int/en/integrated-disease-surveillance/idsr.html  ٢٠١٧مايو  أيار/ ١(تم االطالع في.(  
٤   http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/docs/ASPED_2010.pdf?ua=1  تــــــــــــــم االطــــــــــــــالع فــــــــــــــي)
  ).٢٠١٧مايو  أيار/  ١
٥   http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf?ua=1  ــــــــــي ــــــــــم االطــــــــــالع ف (ت
  ).٢٠١٧مايو  أيار/  ١
٦   http://applications.emro.who.int/docs/RC62_Resolutions_2015_R3_16576_EN.pdf?ua=1  ـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي (ت
  ).٢٠١٧مايو  أيار/  ١
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اســـتنادًا إلـــى مبـــادئ التعـــاون اإلنمـــائي الفعـــال  سســـية الالزمـــة لتنســـيق التعـــاون الـــدولي،الـــدعم لتعزيـــز اآلليـــات المؤ 
  ١، والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة، والشفافية، والمساءلة).الملكية الُقطرية(
  

  )٢٠٠٥(  الدولية الصحية اللوائح عليها تنص التي لمتطلباتبا الخمسية العالمية االستراتيجية الخطةربط   -١١
 

خمســة توجهــات اســتراتيجية فيمــا يتعلــق بمتطلبــات اللــوائح الصــحية  الخمســية العالميــة االســتراتيجية الخطــةســتقترح 
التـي ال تمثـل متطلبـات  الطوعيـة الدولية بالنسبة للدول األطراف وللمنظمـة، عـالوًة علـى الجوانـب التشـغيلية والتقنيـة

  .)٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح عليها تنص
  

 الرصد والمساءلة النتائج، بما في ذلك التركيز على  -١٢
  

زمنيـة، وسـيتم ُأطُـرًا الذي يتضمن مؤشرات و إطار الرصد الخاص بها  الخمسية العالمية االستراتيجية لخطةسيكون ل
  المحرز.إعداد هذا اإلطار من خالل عملية تشاورية ويتم استخدامه للتبليغ السنوي لجمعية الصحة بشأن التقدم 

 

                                                           
، /http://effectivecooperation.org/about/principlesمبــادئ. (متاحــة علــى  –الشــراكة العالميــة للتعــاون اإلنمــائي الفعــال    ١

  ).٢٠١٧مايو  أيار/ ١تم االطالع في 
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  ٣الملحق 
  

  من التقني االستشاري الفريقصياغة اختصاصات 
  عديةمُ ال األمراض أخطار في الخبراء

  
  الغرض

  
هــو تقــديم تحليــل ومشــورة  الُمعديــة األمــراض أخطــار فــي الخبــراء مــن التقنــي االستشــاري الفريــقإنشــاء  الغــرض مــن

  التي قد تشكل تهديدًا لألمن الصحي العالمي. الُمعديةمستقلين للمنظمة بشأن أخطار األمراض 
  

  الوظائف
 

  :التقني االستشاري الفريقفيما يلي الوظائف التي يضطلع بها 
  

  ؛والُمستجدةالجديدة  الُمعديةاستعراض المعلومات عن أحداث األمراض 

 ؛الُمعدية األمراض أخطار ريّ تقييم السياق العالمي، بصفة منتظمة، من حيث محددات تغ 

 ؛والُمستجدةالجديدة  عديةمُ إجراء مسح أفقي ألخطار األمراض ال 

 استعراض تقديرات المخاطر الخاصة بأحداث سابقة؛ 

 استعراض االستجابة ألحداث سابقة؛ 

  تقــديم التحليــل والمشــورة بشــأن تحديــد أولويــات أنشــطة المنظمــة المعنيــة بالوقايــة والتأهــب فيمــا يتعلــق
 ؛الُمعديةبأخطار األمراض 

 .تقديم التحليل والمشورة بشأن الشراكات الجديدة من أجل تعزيز األمن الصحي العالمي 
  

  الهيكل
 

 أفرقــةأعضــاء يتــولى تعييــنهم المــدير العــام وفقــًا لالئحــة  ١٠مــن عــدد يصــل إلــى  التقنــي االستشــاري الفريــقيتــألف 
  ١في المنظمة. االستشاريين الخبراء ولجان

  
  جانب المدير العام. يتم تعيين رئيس الفريق من

  
  مدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية.الفريق االستشاري التقني تقارير إلى الرفع ي
  

لفريق االستشاري التقني، ويشـمل ذلـك تنظـيم النسبة لسيضطلع برنامج المنظمة للطوارئ الصحية بوظائف األمانة ب
  االجتماعات.االجتماعات وتقديم الخدمات الضرورية لتوثيق 

                                                           
١   http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/regu-for-expert-en.pdf  ٢٠١٧مايو  أيار/ ١(تم االطالع في.( 
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  اإلجراءات
  

  عد.بُ يعقد الفريق االستشاري التقني اجتماعات فصلية عن طريق المؤتمرات المعقودة عن 
  

الفريـــق االستشـــاري التقنـــي، مـــن خـــالل أمانـــة الفريـــق، علـــى أحـــداث الصـــحة العموميـــة المعنيـــة، ســـتطلع المنظمـــة 
االســـتراتيجية  ةفرقـــ، وأيـــة توصــيات صـــادرة عــن األالطويلـــة األمــد الوقايـــة والمكافحــة الجـــاري الســتراتيجيات والتنفيــذ

   التقنية األخرى.
  
  

=     =     = 


