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  ):٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
  العالمية الخمسيةمسّودة الخطة االستراتيجية 

  ٢٠٢٣-٢٠١٨لتحسين الصحة العمومية واستجابتها، 
  
  

  مقرر إجرائي يجّسد حصائل مشروع 
   المشاورة غير الرسمية للدول األعضاء

  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،
  

لتحسين التأهب واالستجابة  في مسّودة الخطة االستراتيجية العالمية الخمسية بعد النظرمن الديباجة)     ١(الفقرة 
)، الذي أحاطت فيه جمعية ٢٠١٧) (١١(٧٠ج ص ع   اإلجرائي  بالمقرر إذ ُتذّكرفي مجال الصــــــــــــــحة العمومية، 

 ١):٢٠٠٥بشأن تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ( ٧٠/١٦الصحة العالمية السبعون علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة ج
"وضــــــع مســــــّودة الخطة االســــــتراتيجية العالمية  ، في جملة أمور،المدير العام من فيه خطة التنفيذ العالمية، وطلبت

في ذلك من خالل   الخمسية لتحسين تأهب الصحة العمومية واستجابتها، بالتشاور الكامل مع الدول األعضاء، بما
، لتقديمها إلى جمعية ٧٠/١٦من الوثيقة ج ٢اللجان اإلقليمية، باالســتناد إلى المبادئ التوجيهية الواردة في الملحق 

ه الثانية واألربعين الصـــــحة العالمية الحادية والســـــبعين للنظر فيها واعتمادها، عن طريق المجلس التنفيذي في دورت
   ؛بعد المائة"

  
وٕاذ ُتذّكر بأن الدول األعضـــــــــــاء يمكنها اســـــــــــتخدام أي أدوات طوعية للرصـــــــــــد والتقييم،   من الديباجة)    ٢(الفقرة 

  في ذلك األدوات المشار إليها في الخطة االستراتيجية العالمية الخمسية؛ بما
  

عة لوضــــع من الديباجة)      ٣(الفقرة  وٕاذ ُتعرب عن تقديرها لمســــاهمة الدول األعضــــاء في عملية التشــــاور الموســــّ
مســـــــّودة الخطة االســـــــتراتيجية العالمية الخمســـــــية، بما في ذلك المناقشـــــــات التي ُأجريت خالل دورات جميع اللجان 

، والمشــــاورة التي عقدتها األمانة عبر شــــبكة اإلنترنت في الفترة الواقعة ٢٠١٧اإلقليمية الســــت التي ُعقدت في عام 
التي عقدتها الدول األعضــــــاء من خالل   والمشــــــاورة، ٢٠١٧تشــــــرين األول/ أكتوبر  ١٣أيلول/ ســــــبتمبر و ١٩بين 

  ،٢٠١٧ تشرين الثاني/ نوفمبر ٨في  والتي تم تنظيمها البعثات الدائمة الموجودة في جنيف،
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 تقرر ما يلي:من المنطوق)    ١(الفقرة 
 

الخطة االســـــتراتيجية العالمية الخمســـــية لتحســـــين تأهب الصـــــحة العمومية أن ترحب مع التقدير ب  )أ(
، وتشـــير إلى أن الخطة ال ينشـــأ عنها أي التزامات ملزمة قانونًا بالنســـبة إلى الدول األعضـــاء، اســـتجابتهاو 
 ؛)٢٠٠٥لوائح الصحية الدولية (اللتزامات الخاصة بالالملزم لضع في اعتبارها الطابع القانوني وت

 
اســـــــتمرار الدول األطراف والمدير العام في تقديم تقرير ســـــــنوي إلى جمعية الصـــــــحة بشـــــــأن تنفيذ   )ب(

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

 المدير العام ما يلي: منتطلب من المنطوق)    ٢(الفقرة 
 

 هاالزمة لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية العالمية الخمسية وتطويعتوفير الموارد المالية والبشرية ال  )أ(
 الخطة حسب االقتضاء لمواءمة السياقات اإلقليمية واُألطر القائمة ذات الصلة؛

  
تنفيذ اللوائح التقدم المحرز في  االستمرار في تقديم تقرير واحد كل سنة إلى جمعية الصحة بشأن  )ب(

أنشطة األمانة، عمًال وتفاصيل ن المعلومات الواردة من الدول األعضاء )، يتضم٢٠٠٥الصحية الدولية (
  )؛٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( من ٥٤من المادة  ١بالفقرة 

 
مواصلة تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لبناء القدرات األساسية الالزمة بموجب اللوائح الصحية   )ج(

  )٢٠٠٥الدولية (
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