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 (2005تقرير مرحلي حول تنفيذ اللوائح الصحية الدولية )
 المقدمة

كالرئيسيللجهوداملبذولةعلىالصعيدينالوطينوالعامليحر الـم هي(2005التزالاللوائحالصحيةالدولية) .1
،2008دورهتااحلاديةوالستنييفيمجعيةالصحةالعامليةيفقرار امتثااًللو.العامليالوطينولتعزيزاألمنالصحي

والستنييفو ج61-2عص)ج2012اخلامسة (65-23عصو تلتزم األطراف، الدول اكتساببمجيع
(منأجل2005مبوجباللوائحالصحيةالدولية)اوصوهنهاوتعزيزاألساسيةيفجمالالصحةالعموميةراتد الق 

اخلطروالتصد  علىالصحةقبلأنيصبحطارئةالوقايةبكفاءةمنأيخطر  يلهعاملية،والكشفعنهذا
بالغاألمهيةالتزام بواالستعدادواالستجابةوالتعايففحمايةاألمنالصحيالعموميمنخاللالتأه .بسرعة

 .جيباحلفاظعليهيفمجيعاألوقاتوعلىكلاملستويات

يفبلدانتعثراً(حتقيقاًكاماًلاليزالم2005مبوجباللوائحالصحيةالدولية)طلوبةاألساسيةاملراتد الق وحتقيق .2
املكتباإلقليميخاللدد وح  .إقليمشرقاملتوسط عقببعثاتللتقييمأوفدها عددمنالفجواتاخلطرية

(الذي2014)2-/ق61إتالتقييماتاستجابةلقراراللجنةاإلقليميةشم/لجري وقدأ .2015و2014يعام 
ق دع  إىلتقييم م د ا أيوفادة لفريوساإليبوالم ت راتالبلدانملواجهة أ .لة التقييماتظهرتالوقد اليتذاتية

 الدولية اللوائحالصحية البلدانلتنفيذ إىلحد أجرهتا مستوياتمرتفعة غريأنبعثاتتقييم،لتنفيذمناما
 .اإليبوالكشفتعنالكثريمنالفجواتاخلطريةيفالبلداناليتأبلغتعنوفائهابااللتزاماتالواجبةعليها

(3-/ق62 إقرارًا)شم/ل،يفدورهتاالثانيةوالستني،اعتمدتاللجنةاإلقليميةلشرقاملتوسط2015ويفعام .3
منمنظمةالصحةتفيهالدولاألعضاءعلىإجراءتقييمموضوعيلتنفيذاللوائحالصحيةالدوليةبدعم حث 

قةومنهجيةنس الصحيةالدوليةباستخدامأداةم زيفتنفيذاللوائححر الـم مالعامليةورفعتقاريرسنويةحولالتقد 
دةوح م  ش . األطرافيفك كما الدول من خرباء تتألفمن مستقلة إقليمية تقييم جلنة اإلقليمية لتاللجنة

(يفاإلقليم،وإلسداءاملشورةللدول2005اإلقليمومنظمةالصحةالعامليةلتقييمتنفيذاللوائحالصحيةالدولية)
 .باللوائحالصحيةالدوليةراتاألساسيةالوطنيةاملطلوبةمبوج د األعضاءبشأنالقضايااملتعلقةبتنفيذالق 

إليهوطلبالقرار .4 لتقييماملشار األدواتاحلالية ملواءمة عملإقليمية اإلقليميتشكيلفرقة كذلكمناملدير
 .اةتقييماخلطةالعامليةلألمنالصحي،مبايفذلكأد(2005)تنفيذاللوائحالصحيةالدولية

(يفاإلقليم2005زيفتنفيذاللوائحالصحيةالدولية)حر الـم مهذاالتقريرأحدثاملعلوماتحولالتقد قد موي .5
ش القرار سياق واملقر 3-/ق62إم/ليف الصحي باألمن الصلة ذات العاملية والتطورات اإلجرائي، ر

طرحعلىبساطالبحثكماي  .عنالدورةالتاسعةوالستنيجلمعيةالصحةالعاملية(الصادر14)69عصج
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)مسو دةوالنقاش الدولية اللوائحالصحية بدور املعنية املراجعة لتوصياتجلنة العاملية التنفيذ يف2005خطة )
 .مواجهةفاشيةاإليبوالواالستجابةهلا

 إنشاء لجنة التقييم اإلقليمية المعنية باللوائح الصحية الدولية 

 .6 األول/ديسمرب األوىليفكانون للمرة الدولية الصحية باللوائح املعنية اإلقليمية التقييم .2015اجتمعتجلنة
ي 15وتتألفاللجنةمن علىإسداءالرأيراهتمالشخصيةد نهماملديراإلقليمياستنادًاإىلخرباهتموق عي عضوًا

ةالعضويةيفجلنةالتقييمومد .راتاألساسيةاملطلوبةمبوجباللوائحالصحيةالدوليةد واملشورةبشأنتنفيذالق 
حمجيعاألعضاءيفجلنةالتقييمرئيساللجنةبتوافقاآلراء،ورش .معإمكانيةالتجديدملدةثانية،أربعسنوات

الرتشيحووافقاملديراإلقليميعلى بأيدورلإلشرافعلىبلداهنمأورفعضطلعوالي .هذا اللجنة أعضاء
 .تقاريرإليها

لاملهامالرئيسيةللجنةالتقييميفمايلي:تقييمتنفيذاللوائحالصحيةالدوليةيفاإلقليم؛وإسداءاملشورةوتتمث  .7
املرتبطةبتنفيذاللوائحالصح ياتيةالدولية؛وحتديدالقضايااجلوهريةوالتحد إىلالدولاألعضاءحولالقضايا
يهلامبايدعمتنفيذاللوائحالصحيةالدوليةيفالرئيسيةاليتجيبعلىمنظمةالصحةالعامليةمعاجلتهاوالتصد 

ع  اإلقليمية اللجنة إىل سنوية تقارير ورفع التقد رْباإلقليم؛ حول اإلقليمي املدير تنفيذحر الـم م يف اللوائحز
 .الصحيةالدولية

  إنشاء فرقة عمل إقليمية لمواءمة األدوات الحالية لتقييم تنفيذ اللوائح الصحية الدولية

 .8 العامليةاملكتباإلقليميقاد الصحة للتقييمملنظمة الستعراضاألدواتاحلالية العاملية لشرقاملتوسطاجلهود
الصح لألمن العاملية اخلطة حزمة مع يومواءمتها أ . م د ع وقد نس تأداة لتقييم مبوجبراتد ق القة املطلوبة
مهاملكتباإلقليمييفكانونقةمثرةاجتماعتشاوريتقيننظ نس الـم اللوائحالصحيةالدولية،وكانتهذهاألداة

2016الثاين/يناير العاملية، الصحة فضاًلعنخرباءمنمراكز،وشاركفيهخرباءمنمجيعاملستوياتملنظمة
بالوالياتاملتحدةاألمريكية أمانةاملنظمةاللمساتالنهائيةعلىاآلنضعتو.مكافحةاألمراضوالوقايةمنها
مهااإلسهاماتاليتقد األخذيفاالعتبار،مع1(2005أداةالتقييماخلارجياملشرتكللوائحالصحيةالدولية)

 .اخلطةالعامليةلألمنالصحيواملنظمةالعامليةلصحةاحليوانسائرالشركاءمثلمبادرة

والكشفالعامةراتالبلدانعلىالوقايةمنأخطارالصحةد وهتدفأداةالتقييماخلارجياملشرتكإىلتقييمق  .9
وحتتوي.دةأمعرضيةنظرإىلماإذاكانتهذهاألخطارطبيعيةأممتعم العنهاواالستجابةالسريعةهلادون

(الوقايةمنالفاشياتواحلد 1فتحتتأربعةجماالترئيسية،هي:ن ص مناإلجراءاتحزمة19األداةعلى
الصحية اللوائح بشأن والتواصل والتنسيق والتمويل، والسياسات الوطنية، )التشريعات حدوثها احتمال من

ةاملنشأ،وسالمةالغذاء،والسالمةالبيولوجيةواألمنالدولية،ومقاومةمضاداتامليكروبات،واألمراضاحليواني
 والتمنيع(؛ 2البيولوجي، الكشف )نظامربك امل( عادية غري صحية أحداث إىل تشري اليت العالمات عن
(االستجابةبسرعةوكفاءة3ديفالوقتاحلقيقي،واإلبالغ،وتنميةالقوىالعاملة(؛الرتص واملخترباتالوطين،

ص )التأه  وإقامة الطوارئ، حلاالت االستجابة وعمليات والسلطاتب، العمومية الصحة سلطات بني الت

                                                      
1 Joint external evaluation tool: International Health Regulations (2005). Geneva: World Health Organization; 2016 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204368/1/9789241510172_eng.pdf?ua=1,   

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204368/1/9789241510172_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204368/1/9789241510172_eng.pdf?ua=1
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(سائراألخطاراملرتبطةباللوائح4األمنية،واإلجراءاتالطبيةاملضادة،ونشرالعاملني،واإلبالغعناملخاطر(؛
اإلشعا والطوارئ الكيميائية )األحداث الدخول ونقاط الدولية عيةالصحية حزمةوتتضم (. كل حزمن من

 .راتاليتحتققهاالدولةالطرفيفكلجمالمناجملاالتاملعنيةد غاياتومؤشراتلقياسالق اإلجراءات
 ب اللوائح الصحية الدوليةدرات المطلوبة بموج  تقييم الق  

 .10 عام أوص 2015يف بالتمديدات، املعنية الدولية الصحية اللوائح مراجعة قدراتتجلنة ببناء اخلاصة الثانية
) الدولية وبتنفيذاللوائحالصحية الوطنية العمومية الثامنة(2005الصحة العاملية الصحة إىلمجعية يفتقريرها

باالنتقالمنالتقييمالذايتاحلصريإىلهنوججتمعمابنيالتقييمالذايتواستعراضاألقرانوالتقييم"2والستني
مب الطوعي واملستقلنياخلارجي احملليني اخلرباء من مزيج ث  "شاركة ومن العمل. إطار بتنقيح قامتاملنظمة ،

أ  وقد املراجعة. لتعكستوصياتجلنة وتقييمها الدولية الصحية اللوائح الصحةاخلاصبرصد حيطتمجعية
وينطويإطارالعملعلى .3تقييمهاالعامليةالتاسعةوالستونعلمًاباإلطاراملنق حلرصداللوائحالصحيةالدوليةو

 .واحملاكاة؛االستعراضالالحق؛والتقييماخلارجياملشرتك؛عناصر:التبليغالسنويأربعة

بشأنمبوجب .11 سنويًا بغرضتبليغاملنظمة تقييماتذاتية ستواصلالدولاألطرافإجراء العملاملنق ح، إطار
مناللوائحالصحية54(،وفقًاللمادة2005حتقيقالقدراتاألساسيةاملطلوبةمبوجباللوائحالصحيةالدولية)

نفس2016أداةالتبليغالسنوياإللكرتوينبعدعام عب تْلالتساقيفإطارالعمل،ي قرتحأنتـ ةاومراعالدولية.
استعراضاتالحقةالشكلاخلاصبالتقييماخلارجياملشرتك. تشجيعالدولاألطرافعلىإجراء ويتمأيضًا

 امليدانية حيثقدرهتا اجملاالتاليتحتتاجللتحسنيمن لتحديد ماكاة اللنشاطومتارين السريععلى لتعامل
 مع هتوالفع ال الصحياديدات لألمن مجعها املراد واملعلومات . للنشاطعرب واالستعراضات احملاكاة متارين

البلد ستكونمكم لةللمعلوماتالواردةيفالتقييماتالذاتيةالسنويةوالتقييماخلارجييفسبيلمراجعةقدرة
 .علىاالستجابةألحداثالصحةالعموميةاليتقدتكونذاتأمهيةدولية

يظلالتقييماخلارجياملشرتكالعنصراألساسيضمنعناصرإطارالعملاخلاصبرصداللوائحالصحيةالدولية .12
وتقييمها.والتقييماخلارجياملشرتكهوعمليةطوعيةمتعددةالقطاعاتلتقييمقدراتالبلدانعلىالوقايةمن

سواءكانتتلكاملخاطرطبيعيةأوناجتةعنالسريعةهلا،واالستجابةخماطرالصحةالعموميةوالكشفعنها
منأي بلدانمن6بلدًاحولالعامل،منها15،أجرت2016ول/سبتمربلأحداثمتعمدةأوعارضة.واعتبارًا

 .اإلقليم،التقييماتاخلارجيةاملشرتكةاملشارإليها
 ك في اإلقليمتنفيذ التقييم الخارجي المشتر  

أنتقوممجيعالدولاألعضاءبتنظيمتقييميقرتح .13 إطارالعملاخلاصبرصداللوائحالصحيةالدوليةوتقييمها
 منخارجي وحتديدًا وحىتاآلن، أعوام. أربعة كل األقل على ذواحد نيسان/أبريل أيلول/سبتمربوحىتشهر

كةللقدراتاملطلوبةمبوجباللوائحالشركاءتقييماتخارجيةمشرتمع،أجرىاملكتباإلقليميبالتعاون2016
الدوليةيفكلمناألردنوباكستان علىطلب،البحرينوقطرولبنانواملغربوالصحية البلدان.بناًء اتهذه

2016وتلقىاملكتباإلقليميتسعةطلباتأخرىإليفادبعثاتللتقييماخلارجياملشرتكبنيأيلول/سبتمرب
                                                      

(http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22Add1-ar.pdf)1إضافة68/22الوثيقةج 2
 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_20-ar.pdf 69/20جمرفقبالوثيقة 3

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22Add1-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_20-ar.pdf
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أفغ2017ونيسان/أبريل من: العربية، واإلمارات والسودان انستان اإلسالمية إيران وتونسومجهورية املتحدة
 والصومالوع مانوالكويتواململكةالعربيةالسعودية.

أ رس أ  .14 اليت املشرتك اخلارجي بعثاتالتقييم اإلقليميةلتتقارير التقييم جلنة إىل اإلقليم يف اليوم جريتحىت
الثاينيفأيلول/سبتمربوعقدت ها.اضالستعر اجتماعها 2016اللجنة للعملاألولوياتاالسرتاتيجيةملناقشة
الق طري الصحيةمشورهتاوع ر ضت. باللوائح املعنيني اخلامسألصحاباملصلحة االجتماع يف البلدان على
مًايشتملعلىد ضيق سبيلللم ،هبدفحتديد2016نيسان/أبريل22إىل20يفاملدةمنالذيع ق دالدولية

 .متويلخططالعملالوطنيةوتنفيذها

 ( في 2005خطة التنفيذ العالمية لتوصيات لجنة المراجعة المعنية بدور اللوائح الصحية الدولية )
 مواجهة فاشية اإليبوال واالستجابة لها

اإليبوالملاكانت .15 القصوريفتطبيقاللوائحقدكشفتالنقابعنأزمة الدولية)أوجه فقد(،2005الصحية
املعنية املراجعة )قد متجلنة الدولية اللوائحالصحية 2005بدور هلايفمواجهة( اإليبوالواالستجابة ،فاشية

العامةملنظمةالصحةالعامليةيفمجعيةالصحةالعامليةالتاسعةوالستنيعام للمديرة 2016توصياهتا
طلبت.و4

ماًد ضيق خطةالتنفيذالعامليةللم مسو دةالعامةإعدادة(مناملدير14) 69عصجرائيجمعيةيفاملقرراإلاجل
التوصيات إىلاجمللسالتنفيذييفكانونالتشاورمعقبللخطة،ع مسو دةلتقدميوهبذه املكاتباإلقليمية،
الدولية)اخلطةحبيثتتضمن،2017الثاين/يناير (عن2005إجراءاتسريعةلتحسنيتنفيذاللوائحالصحية

منالنقاشمع،طريقتعزيزالنـ ه جاحلالية وتشريإىلأسلوبالتعاملمعاملقرتحاتاجلديدةاليتتتطلبمزيدًا
الدولاألعضاء علىعدمسو دةوتتضمن. العامليةستةجماالتللعملينطويكلمنها التنفيذية دمناخلطة
 .اإلجراءات

 (2005تسريعتنفيذالبلدانللوائحالصحيةالدولية) .1
 (2005املنظمةمنأجلتنفيذاللوائحالصحيةالدولية)ةتعزيزقدر .2
 (2005القدراتاألساسيةمبوجباللوائحالصحيةالدولية)فيمايتعلقبدوالتقييموالتبليغصْحتسنيالر  .3
 .والتواصلبشأناملخاطراملخاطرتقديرمبايفذلكحتسنيإدارةاألحداث، .4
 (2005وصياتاملؤقتةمبوجباللوائحالصحيةالدولية)االمتثالللتتعزيز .5
 لمعلوماتالعلميةالتبادلالسريعل .6

االجتماعاخلامسألصحاباملصلحةاملعنينيباللوائحالصحيةالدولية،الذيانعقديفالقاهرةيفاملدةاستعرض .16
2016أيلول/سبتمرب22إىل20من التنفيذالعاملية،وناقشالتوصياتاليتينبغيمسو دة، ماًد ق دفعهاخطة

النه وناقشأيضًا يفالسياقاخلاصباإلقليم. السرعة املعلوماتوعلىوجه تبادل لتحسنيسرعة جاجلديدة
 .والتواصلبشأناملخاطراملخاطررلتقدياخلاصةبالصحةالعموميةواملعلوماتالعلميةوحتسنياملمارسةاحلالية

 

 
                                                      

 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_21Add1Rev1-ar.pdf) 69/21الوثيقةج4

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_21Add1Rev1-ar.pdf
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 اإلقليمية اللجنة من المطلوب اإلجراء

خطةمسو دةواللجنةمدعوةأيضاًإىلاإلدالءبتعليقاتعلى.اللجنةاإلقليميةمدعوةإىلاإلحاطةعلماًبالتقرير .17
الدولية) اللوائحالصحية بدور املعنية املراجعة لتوصياتجلنة اإليبوال2005التنفيذالعاملية فاشية (يفمواجهة

 .املرفقهبذهالوثيقة1ردةيفامللحقاواالستجابةهلا،الو

واللجنةاإلقليميةمدعوةأيضًاإىلاإلحاطةعلمًاحباجةمجيعالبلدانإىلتسريعوتريةاجلهوداليتتبذهلاإلقامة .18
منأجلالكشفعنأيهتديداتحادةعلىالصحةالعموميةواالستجابةهلا.عليهنظامصحيمرنواحلفاظ

وباإلضافةإىلتكثيفتلكاجلهودوتوسيعنطاقها،جيبأنتركزاإلجراءاتعلىاألمنالصحي،خاصًةالتزام
) الدولية مبوجباللوائحالصحية الالزمة بالقدراتاألساسية التام البلدان (2005مجيع حدد. املكتبولقد

ميفالوقتنفسهاملساعدةالتقنيةوبناءالقدراتدعًمااإلقليميخطواتمعينةيلزمعلىالبلداناختاذها،ويقد 
 .(2005)لاللتزامالتامباللوائحالصحيةالدولية
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 1 الملحق
 خطة التنفيذ العالمية لتوصيات لجنة المراجعة مسّودة

 (2005الدولية )المعنية بدور اللوائح الصحية 
 في مواجهة فاشية اإليبوال واالستجابة لها

 
اإليبـوالفاشـيةيفمواجهـة(2005)الدوليـةالصـحيةاللـوائحبـدوراملعنيـةاملراجعةعرضتجلنة2016يفأيار/مايو .1

هلاتوصياهتاعلىاملديرالعاميفمجعيةالصحةالعامليةالتاسعةوالسـتني)اجلمعيـة(.واعتمـدتاجلمعيـةواالستجابة
(والذيطلبتاجلمعيةمنخالله،ضمنمجلةأمورأخرى،مـناملـديرالعـام"أن14) 69عصجاملقرراإلجرائي

،2016عــاميفاإلقليميــةاللجــانفيهــاتنظــريلكــاملراجعــةجلنـةلتوصــياتعامليــةتنفيــذخطــةمســو دةإعــداديواصـل
(مــنخــاللتعزيــز2005)اللــوائحالصـحيةالدوليــةتنفيــذلتحســنيالفــوريالتخطـيطجوانــبســو دةاملت ض ــمحبيـث

طريـــقاملضـــي  مأنتواصـــلالـــدولاألعضـــاءماًيفتنـــاولاملقرتحـــاتاجلديـــدةالـــيتيلـــز د قـ ــالنهـــوجالقائمـــة،وتبـــني 
كذلكمـناملـديرالعـامأنيقـدمصـيغةهنائيـةمـنخطـةالتنفيـذالعامليـةكـيمناقشتهامنالناحيةالتقنية".وطلبت

ينظرفيهااجمللسالتنفيذي.

 خطة التنفيذ العالمية مسّودةنبذة عن 

تعـــديل" توصـــيةداعمـــة.وكانـــتتوصـــيتهااألوىلهـــي"تنفيـــذال60توصـــيةأساســـيةو12تجلنـــةاملراجعـــةأصـــدر  .2
فأثنــاءمــداوالتمجعيــةالصــحةبشــأنتقريــراللجنــةأعــرب،(.وبــالرغممــنذلــك2005اللــوائحالصــحيةالدوليــة)

عددمنممثليالدولاألعضاءعنقلقهمنأنبعضالتوصـياتككـنبالفعـلأنتتطلـبإدخـالتعـديالتعلـى
(،بــالرغممـنعــدمإجـراءأيــةمناقشـاتتفصــيليةفصـوصهــذهالف ـةاحملــددةمــن2005حيةالدوليـة)اللـوائحالصــ

خطــةالتنفيــذالعامليــةهــذهأســاليبوهنوجــاًلتنفيــذتوصــياتجلنــةاملراجعــةالــيتمســو دةالتوصــيات.وبالتــارتتقــرتح
ماً.ق ـــد اتاألخـــرىتقـــرتحطريقـــةللمضـــي ككـــنالبـــدءفـــوراًيفالتخطـــيطوالتنفيـــذبشـــأهنا.وفيمـــايتعلـــقبالتوصـــي
خطةالتنفيذالعامليةوالتوصـياتالصـادرةسو دةويعرضامللحقنبذةعنالعالقةبنيجماالتالعملاملقرتحةوفقاًمل

 عنجلنةاملراجعة.

 خطةالتنفيذالعاملية:سو دةملوفيمايليبيانجماالتالعملالستةاملقرتحة .3

 10و9و8و3و2يتنـــاولهـــذااجملـــالالتوصـــيات-(2005نللـــوائحالصـــحيةالدوليـــة)تســـريعتنفيـــذالبلـــدا
 الصادرةعنجلنةاملراجعة.

 (2005تعزيـــزقـــدرةاملنظمـــةعلـــىتنفيـــذاللـــوائحالصـــحيةالدوليـــة)12و4اجملـــالالتوصـــيتنيهـــذايتنـــاول-
 .8-12و7-12الصادرتنيعنجلنةاملراجعة،باستثناءالتوصيتني

 -(2005صــدوالتقيــيموالتبليـغفيمــايتعلــقبالقـدراتاألساســيةمبوجــباللـوائحالصــحيةالدوليــة)لر نياحتسـ
 الصادرةعنجلنةاملراجعة.5يعرضهذااجملالاملقرتحاملقدممناملديرالعامكاستجابةللتوصية

 يعـــرضهـــذااجملـــالاملقـــرتح-طرحتســنيإدارةاألحـــداث،مبـــايفذلـــكتقـــديراملخـــاطروالتواصـــلبشـــأناملخـــا
 الصادرةعنجلنةاملراجعة.6 املقدممناملديرالعامكاستجابةللتوصية

 (ـــة ـــةمبقتضـــىاللـــوائحالصـــحيةالدولي ـــالللتوصـــياتاملؤقت املقـــرتحاجملـــالهـــذايعـــرض-(2005تعزيـــزاالمتث
 .8-12و12-7الداعمتنيوتوصيتيهااملراجعةجلنةعنالصادرة7للتوصيةاستجابةالعاماملديرمناملقدم
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 للتوصـــيةاســـتجابةالعـــاماملـــديرمـــناملقـــدماملقـــرتحاجملـــالهـــذايعـــرض-التبـــادلالســـريعللمعلومـــاتالعلميـــة
 املراجعة.جلنةعنالصادرة11

 (2005) وائح الصحية الدوليةللّ  البلدان تنفيذ : تسريع1المجال 

جلنــةبتوصــياتالتقيــدإطــاريفالبلــدان،مســتوىعلــى(2005)الصــحيةالدوليــةاللــوائحتنفيــذتســريعأجــلومــن .4
 املراجعة،ستعطياملنظمةاألولويةلإلجراءاتالتالية:

 ــــ بوضـــعخطــــةاســـرتاتيجيةعامليــــةاســـيةتســــتندإىلاجلهـــوداإلقليميــــةوالـــدروساملســــتفادةلتحســـنيالتأه 
واالستجابةيفجمالالصحةالعمومية،لعرضهاعلىالـدولاألعضـاءأثنـاءمجعيـةالصـحةالعامليـةالسـبعنييف

 يتبعهاباملقابلإعدادأومواءمةخططالعملاإلقليميةذاتالصلة؛2017أيار/مايو

 ذاتالصلة؛وضعخططاسيةوطنيةعلىأساساخلطةاالسرتاتيجيةالعامليةوخططالعملاإلقليمية 

 إعطاءاألولويةللدعمالذيتقدمهاملنظمةإىلالبلدانذاتالتـأثرالسـريعواملنخفضـةالقـدرات،علـىأسـاس
 (؛3تقديرموضوعيللقدراتاألساسيةالوطنية)انظراجملال

 (علــىاملســتوىالعــامليواإلقليمــي2005اللــوائحالصــحيةالدوليــة)حشــداملــوارداملاليــةالالزمــةلتيســريتنفيــذ
والوطين؛

 دعمعملمراكزاالتصالالوطنيةاملعنيةباللوائحومواصلةتعزيزه؛ 

 (وبــنيتعزيــز2005الـربطبانتظــامبـنيبنــاءالقـدراتاألساســيةاملنصـوصعليهــايفاللـوائحالصــحيةالدوليـة)
 النظمالصحية.

يــةخلطــةالتنفيــذالعامليــةللتوصــياتالصــادرةعــنجلنــةاملراجعــةاملعنيــةوتقــرتحاملنظمــةضــرورةتشــغيلالصــيغةالنهائ .5
ـــة ـــاللوائحالصـــحيةالدولي ـــةلتحســـنيالتأهـــبواالســـتجابةيفجمـــالالصـــحةكأســـاسب للخطـــةاالســـرتاتيجيةالعاملي

الـــذيية،العامليــةمــنخــاللبرنــامجاملنظمــةاجلديــدللطــوارئالصــحالعموميــة.وســيتمتنفيــذاخلطــةاالســرتاتيجية
خطـةالتنفيـذمسـو دةيشملإطارنتائجه،مجيعالعناصرذاتالصلةلدعمجماالتالعملالستةالـيتتتـألفمنهـا

العاملية.

خطةالتنفيذالعامليةهذهستعطياملنظمةاألولويةيفأنشطةبناءالقدراتداخلالبلـداناألكثـرمسو دةويفإطار .6
ظمـةأيضــاًمـعالشــركاءعلـىحشــداملسـاعدةالتقنيــةواملاليـةللبلــدانالسـريعةالتــأثرتـأثراًواألقــلقـدرة.وســتعملاملن

واملنخفضـــةالقـــدرات،فيمـــايتعلـــقبتقـــديرقـــدراهتااألساســـيةوإعـــدادوتنفيـــذخطـــطالعمـــلالوطنيـــةلســـدالثغـــرات
 ومعاجلةمواطنالضعفبأسرعماككن.

تعمـلاملنظمـةمـعالبلـدانعلـىتشـجيعختصـي مـواردماليـةمليـةخلطـطالعمـلالوطنيـةمـنأجـلتنميـةوسوف .7
أبابــاللمـــؤمترأديــسعمـــلوصــيانةالقــدراتاألساســيةللرتصـــدواالســتجابة،حســبمامتـــتاملوافقــةعليــهيفخطــة

يزانيـاتاخلاصـةفطـطالعمـلالوطنيـة،التنمية.وستعداملنظمـةاـاذجحلسـابالتكـاليفوامللتمويلالثالثالدورت
يفســياقاخلطــطاألعــملتعزيــزالــنظمالصــحيةالوطنيــة.وســتدعماملنظمــةالــدولاألطــرافيفحشــدوتتبــعالــدعم
املارتوالعيينالدورتخلططالعملالوطنيةمنخاللمواصلةحتسنيوصيانةبوابةالشراكةاالسرتاتيجيةللمنظمة.

اللــوائحاسـتخدامعلــىبـاللوائحاملعنيــةالوطنيـةاالتصــالمراكـزقــدرةتعزيـزإىلالراميــةاإلجـراءاتاملنظمــةوستسـرع .8
يفملراكــزاالتصــالالوطنيــةاملعنيــةبــاللوائحأبــرزدورإىلالــدعوةطريــقعــنمبــايفذلــك،(2005)الصــحيةالدوليــة
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إجــــراءاتتنقــــيحأوإعــــداداملنظمــــةســــرعوست.وخارجــــهالصــــحةقطــــاعداخــــلاحلكوميــــةالوطنيــــةاألعــــم،اإلدارة
التوصـــياتوعمـــلبـــاللوائح،املعنيـــةالوطنيـــةاالتصـــالمراكـــزبـــدوراخلاصـــةالتوجيهيـــةواملبـــادئاملوحـــدةالتشـــغيل
التزاماهتــامبــايفذلــكألداءالكافيــةوالصــالحياتبــاملواردالوطنيــةاملعنيــةبــاللوائحاالتصــالمراكــزبتمكــنياخلاصــة

املنظمـةوسـتعزز.تبينالتشريعاتالوطنيةاملناسبةبشأنوظائفمراكزاالتصالالوطنيـةاملعنيـةبـاللوائحمنخالل
وعامليـةإقليميـةاجتماعـاتعقـدخـاللمـناملعنيـةالوطنيـةاالتصـالمراكـزمنقويةبشبكةاالحتفاظعلىعملها
(بشـــكل2005اللـــوائحالصـــحيةالدوليـــة)املســـتفادةهبـــدفتســـريعاســـتخدامالـــدروسلوتبـــاد للتـــدريبمنتظمـــة
 .يومي

املنظمــةاجلديــدوبرنــامجالصــحيةالــنظمتعزيــزيفعملهــابــنيالعمليــةالــروابطتعزيــزعلــىكــذلكاملنظمــةوسـتعمل .9
الوطنيــةالعمــلخطــطإعــداديفمشــرتكعمــلبرنــامجوضــعلضــمانخــاصإيــالءاهتمــاممــعالصــحية،للطــوارئ
علـــىالصـــحيةالـــنظمولقـــدرةالصـــحةومتويـــلالصـــحيةالبشـــريةاملـــواردجمـــاالتيفالقـــدراتبنـــاءأنشـــطةوتنفيـــذ
املنصـوصاألساسـيةالقـدراتتنميـةخـاللمـنالصـحي،األمـنمـنكـلعلـىوسيكونهلذاتـأثريمفيـد.الصمود
.الشاملةيةالصحوالتغطية(،وحتقيقأهدافالتنميةاملستدامة،2005اللوائحالصحيةالدولية)يفعليها

 (2005: تعزيز قدرة المنظمة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية )2المجال 

اللـوائحالصـحيةالدوليـةتنفيـذعلـىاملنظمـةقـدرةكبـريةبصـورةسـيعززالصحيةللطوارئاجلديداملنظمةبرنامجإن .10
الصـــحيةللـــوائحاملخصصـــنيالصـــحينياملـــوظفنيعـــددكبـــريةبصـــورةســـيزيداجلديـــدالربنـــامجإطـــارويف(.2005)

يفالعــددهــذازيــادةذلــكوبشــكلخــاصيفمبــاالثالثــة،املنظمــةمســتوياتعلــىالتأهــب،قــدراتوبنــاءالدوليــة
البلــدانيفحــاالتالطــوارئيفســياقيفالصــحيالتأهــبويشــكل.واملنخفضــةالقــدراتالشــديدةالتــأثرالبلــدان
والــذييتضــمناجلديــد،بالربنــامجاخلــاصالنتــائجإلطــاراصــرالرئيســيةأحــدالعن(2005الدوليــة)الصــحيةاللــوائح
رجــات خمــاطرالطــوارئالشــاملةلكــلاألخطــار،وإعــدادبشــأنرصــدوتقيــيموتقــديرالقــدراتاألساســيةإلدارةخم 

يةخطــطوطنيــة،والقــدراتاألساســيةاملهمــةللتأهــبللطــوارئالصــحيةوتــوفريدعــماألمانــةلتنفيــذاللــوائحالصــح
 (.2005الدولية)

الكياناتمعالصحيةالطوارئبشأنوتعاوهناتنسيقهاحتسنيعلىاملنظمةستعملاجلديدالربنامجسياقويف .11
2005)الدوليةالصحيةاللوائحولتعزيز.وخارجهااملتحدةاألمممنظومةداخلاألخرىوالوكاالت وتنفيذها(
العملواليةإدراجعلىرتاألو عملهاعلىاملنظمةستعتمدالكامل ضمن(2005)الدوليةالصحيةللوائحكداع 

للوائحاجليدللتأكدمنالفهمالكوارثخماطرمنللحداملتحدةلألممالعاملألمنياخلاصاملمثلاختصاصات
الدولية،املنظماتيفأماحلكوماتيفسواءالقطاعات،عرببارزةمكانةيفووضعها(2005)الصحيةالدولية

وأنباللوائح،العاملينيواالعرتافالوعييساعديفحتسنيأنهذاشأنومن.املستمرلتنفيذهاالوثيقدصْوالر 
الوطنيةوليسفقطلوزاراتاحلكوماتإىلأمهيتهابالنسبةعلىالعامليةالصحةمنظمةخارجمنقويةإشارةيوفر

 الصحة.

الوكـــاالت،بـــنيالدوليـــةاإلنســـانيةاملســـاعدةلتنســـيقالرئيســـيةاآلليـــةالوكـــاالتبـــنياملشـــرتكةالدائمـــةاللجنـــةوت عـــد .12
الشـــؤونتنســـيقمكتـــبمـــنالطـــوارئحـــاالتيفاإلغاثـــةلعمليـــاتاملتحـــدةاألمـــممنســـقاالنعقـــادإىلويـــدعوها

علـــــىالدائمـــــةاللجنـــــةيفاألساســـــيوناألعضـــــاءاتفـــــق2016 يونيـــــو/حزيـــــران7ويف.اإلنســـــانيةبـــــاألمماملتحـــــدة
الدوليـــةاالســـتجابةتنســيقبـــاألمماملتحـــدةيفاإلنســانيةالشـــؤونتنســيقومكتـــبالدائمـــةاللجنــةآليـــيتاســتخدام
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ــــم األمـــراضلطـــوارئ الصـــحةمنظمـــةجانـــبمـــنوالتقنيـــةاالســـرتاتيجيةالقيـــادةإطـــاريفالنطـــاق،الواســـعةعديةال
إجـراءاتصـياغةعمليـةقيـادةالعامليـةالصـحةومنظمـةاإلنسـانيةالشـؤونتنسـيقمكتبمنكلوسيتوىل.العاملية
حبلــولوذلــكالوثيقــة،مســو دةعديةهبــدفإعــدادالـــم األمــراضطــوارئيفالدائمــةاللجنــةلعمــلاملوحــدةالتشــغيل
باألزمـاتاملعنيـةالعمـلفرقةإىلستبلغاليتاملسائلبنيمنالصددهذايفمالتقد وسيكون.2016سبتمرب/أيلول
الرفيـــعالفريـــقتوصـــياتتنفيـــذودعـــمدْصـــر أجـــلمـــناملتحـــدةلألمـــمالعـــاماألمـــنيأنشـــأهاالـــيتالعامليـــةالصـــحية
.الصحيةلألزماتالعامليةباالستجابةاملعيناملستوى

الـــذيالعمـــلتعزيـــزمبواصـــلةاخلاصـــةاآلليـــاتمـــنعـــدداًالصـــحيةللطـــوارئاجلديـــداملنظمـــةبرنـــامجأيضـــاًدوحيـــد  .13
وخصوصــاً،(2005)اللــوائحالصـحيةالدوليــةتنفيـذأجــلمـنالشــراكةإطــاريفالعامليـةالصــحةمنظمـةبــهتضـطلع
وجمموعــةالعامليــة،الصــحيةاجملموعــةوأعضــاءومواجهتهــا،الفاشـياتحبــدوثلإلنــذارالعامليــةالشــبكةمــعبالتعـاون
الفاشـياتحبـدوثلإلنـذارالعامليـةللشبكةالتوجيهيةاللجنةوافقت2016يونيو/حزيرانويف.اخلرباءشبكاتمن

عـنواإلبـالغاملخـاطروتقـديردالرتص ـعلـىاملنظمـةقـدرةحتسـنيأجـلمـنالشـبكةتعزيـزمواصلةعلىومواجهتها
 .املخاطر

ــالر   : تحســين3المجــال  الصــحية اللــوائح  بشــ ن القــدرات األساســية المنصــوف عليهــا فــي والتبليــ  والتقيــيم دص 
   (2005الدولية )

الذييطلبمنالدولاألطرافالتبليغسـنوياًبشـأنتنفيـذاللـوائح2-61جصعبعداعتمادقرارمجعيةالصحة .14
املنظمــةإطــارهــواألطــرافالــدولجانــبمــنالســنويوالتبليــغالســنويةالذاتيــةبالتقييمــاتاخلــاصالصــككــان
وللمخـاطرذاتالـدخولنقـاطبنـاءالقـدراتعنـدوكـذلكأساسيةقدرات8مشلوالذيوالتقييمبالرصداخلاص

الصـــلةبـــاللوائح،علـــىوجـــهاخلصـــوصاملخـــاطرالبيولوجيـــة)األحـــداثحيوانيـــةاملصـــدر،والســـالمةالغذائيـــة،وأيـــة
 .(2005)باللوائح1املرفقأساسعلى،خماطرأخرىم عدية(،واملخاطرالكيميائية،واإلشعاعية،والنووية

اللـوائحتنفيـذوبشـأنالعموميـةالصـحةجمـاليفالوطنيـةالقـدراتلبنـاءالثـاينالتمديدبشأناملراجعةجلنةتوأوص  .15
التقيـــيمبـــنيمـــاجتمـــعهنـــوجإىلاحلصـــريالـــذايتالتقيـــيممـــنباالنتقـــال"2014عـــاميف(2005)الدوليـــةالصـــحية
ـــ."واملســـتقلنياحملليـــنياخلـــرباءمـــنمـــزيجمبشـــاركةالطـــوعياخلـــارجيوالتقيـــيماألقـــرانواســـتعراضالـــذايت توناقش 
والســـتونالتاســعةالعامليـــةالصــحةمجعيـــةوأحاطــتح،املـــنق الــنهجهـــذا2015عــاميفللمنظمـــةاإلقليميــةاللجــان
عناصـرأربعـةمـناإلطـارذلـكويتـألف(.2005)اللوائحالصحيةالدوليـةبشأنوالتقييمدصْللر حمنق بإطارعلماً
 .احملاكاةومتارينللعمل،الالحقواالستعراضك،املشرت اخلارجيوالتقييمالسنوي،التبليغ:هي

العناصــرمــنكعنصــراملشــرتكاخلــارجيللتقيــيمأداةالشــركاء،مــندخالتأخــذاًيفاالعتبــاراملــاألمانــة،توأعــد  .16
ــــداإلطــــارهلــــذااألربعــــة ــــيمصــــدللر اجلدي ــــوائحبشــــأنوالتقي ــــةالصــــحيةالل يفاألداةواســــت خدمت(.2005)الدولي

"الوقايــة":هــيرئيســيةعنــاوينأربعــةحتــتعــاًم جم جمــاالً19وهــيتشــمل.2016يوليــو/متــوز 10حــىتبلــدان10
ويقــرتح.الــدخول"ونقــاطبــاللوائحالصــحيةالدوليــةالصــلةذاتاألخــرىو"األخطــارو"االســتجابة"و"الكشــف"
 .سنواتأربعكلاألقلعلىواحدةخارجيتقييمعمليةالبلدانمجيعريجت أنوالتقييمللرصداجلديداإلطار

إجنـازعـنللمنظمـةالسنويالتبليغبغرضالذاتيةالتقديراتإجراءاألطرافالدولتواصلأنالعامةاملديرةوتقرتح .17
اســتخدامكــذلكالعامــةاملــديرةوتقــرتح(.2005)اللــوائحالصــحيةالدوليـةيفعليهــااملنصــوصاألساســيةالقـدرات
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األساسـية،كمـاككـناسـتخدامهقدراهتاتقديريفاألطرافالدولمجيعجانبمنوالتقييمللرصداجلديداإلطار
بالتجـارباملكتسـبةاخلـاصاالهتماممعالسنوية،الذاتيةالتقديراتيفالواردةاملعلوماتبشكلطوعييفتكملة

والتقيـــيم،للرصـــداجلديـــداإلطـــاريفلالتســـاقومراعـــاة.واخلارجيـــةاالختياريـــةالتقييمـــاتمـــناملســـتفادةوالـــدروس
فصــوصعناصــراملشــرتكاخلــارجيالتقيــيمأداةنســقنفــس،2016عــامبعــدالســنوي،التبليــغأداةتبــعت أني قــرتح

 .اخلارجياملشرتكالتقريرالسنوياخلاصةبالتقييمالذايتاملوجودةيفأداةالتقييم

 واإلبالغ عن المخاطر المخاطر تقدير ذلك في بما األحداث، إدارة : تحسين4المجال 

مسـتوياتعلـىاإلجـراءاتمـنموحـدةواحـدةجمموعـةوجـودالصحيةللطوارئاملنظمةلربنامجاحليويةاألمورمن .18
املكتشــفةالعموميــةالصــحيةلألحــداثاالســتجابةإطــاريفللمخــاطرالســريعةالتقــديراتإلجــراءالثالثــةاملنظمــة
مـاحتديـدأجـلمـنوالقـدرةالتـأثروسـرعةوالتعـرضلألخطارمنهجياًتقديراًاجلديدةاإلجراءاتوستشمل.حديثاً
.الـدورتأوالواسـعلالنتشـارجداًشديدةأوشديدةأومتوسطةأومنخفضةخماطرالأميشكلاحلدثكانإذا

ويفللمنظمــة،احلاليــةالعمليــاتخــاللمــننشــرهاإىلباإلضــافةهــذهاملخــاطرتقــديراتنتــائجاملــألعلــىوســتتاح
العـــاماألمـــنيإىلإبالغهـــاالفـــوروعلـــىمباشـــرةســـيتمجـــداًالشـــديدةأوالشـــديدةاملخـــاطرذاتاألحـــداثحالـــة
.الوكاالتبنياملشرتكةالدائمةاللجنةيفاألساسينيواألعضاءالوطنيةاالتصالومراكزاملتحدةلألمم

إخطـارهيـتمعنـدماميـداينتقـديرإجراءيفساعة،72غضونيفاملنظمةاملعينبالطوارئالصحية،برنامجوسيبدأ .19
وحــدوث،(آلخــرإنســانمــنمســتجدأنفلــونزافــريوسانتقــالمثــل)شــديداًخطــراًيشــكلمرضــيمســبببوجــود
ت عتـربالـيتاألحـداثوسـائرالقـدرات،منخفضـة/جـداًالتـأثرسـريعةبي ـاتيفاألسـبابجمهولـةوفيـاتجمموعات
مـعالشـريكةالوكـاالتذلـك،أمكـنكلمـاالربنـامج،وسيشـرك.العـاماملـديرتقـديرحسـبالصددهذايفمالئمة
غضــــونيفبالنتــــائجالعــــاماملــــديرإبــــالغوســــيتم.تلــــكاملخــــاطرتقــــديراتإجــــراءيفللمســــاعدةاملناســــبنياخلــــرباء

أو/وإدارهتـــاأو/واملخـــاطرمـــناحلـــدتـــدابريفصـــوصالربنـــامجتوصـــياتمـــعالتقـــديرات،إجنـــازمـــنســـاعة24
.االقتضاءحسبهلا،االستجابة

توجيـهعلـىاملسـاعدةأجـلمـنعديةالـم األخطاربشأنعلمياستشاريخرباءفريقبإنشاءاملديرةالعامةوستقوم .20
بتحديـــديتعلـــقفيمـــانطاقـــاًاألوســـععملهـــاوكـــذلكوالناشـــ ة،اجلديـــدةالعموميـــةالصـــحيةاملخـــاطروإدارةعملهـــا
 .منهاواحلدخصائصهاوبياناخلطرالشديدةاألمراضمسببات

 (2005: تعزيز االمتثال للتوصيات المؤقتة بمقتضى اللوائح الصحية الدولية )5المجال 

داملنظمـة،علـى(ترص ـ2005)الصـحيةالدوليـةدوليـاًمبقتضـىاللـوائحيفسياقأيةطارئةصـحيةعموميـةتثـريقلقـاً .21
أساسظريف،التدابرياإلضافيةاليتتتخذهاالـدولاألطـرافوتتجـاوزنطـاقالتوصـياتاملؤقتـةالصـادرةعـناملـدير

ـــق ـــد العـــامفيمـــايتعلـــقبالســـفروالتجـــارة.ولـــدىاملضـــي  هـــذهالتـــدابريدةلتحديـــدماًســـتحدداملنظمـــةعمليـــةموح 
اإلضافيةوجتميعهاورصـدها،وستشـركبانتظـامالـدولاألطـرافيفالتحقـقمـنالتـدابرياملبل ـغعنهـا،وفهـمأسـاس

تنفيذها،وستطلبمنهاإبطاهلا،حسباالقتضاء.

ارئالعموميـةالـيتتعتمـدهاالبلـدانيفاالسـتجابةللطـوالصـحةتـدابريلاملنظمةمبستودعمتاحللجمهوروستحتفظ .22
الصحيةالعموميةاليتتثريقلقاًدولياً،مبايفذلكالتوصياتاخلاصـةباملسـافرين.وبنـاًءعلـىالبيانـاتاملوجـودةيف
املستودعاجلديدستبل غأمانةاملنظمة،علـىاملـأل،عـنالتـدابرياإلضـافيةمـنخـاللموقـعاملنظمـةاإللكـرتوين،كمـا
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الصــــحيةالدوليــــةإطــــارعمليــــةتقــــدميالتقــــاريراملنتظمــــةعــــنتنفيــــذاللــــوائحســــتبل غهبــــامجعيــــةالصــــحةالعامليــــةيف
(.وستنشئاملنظمةنظاممتابعة،معاإلبالغمنجانبالبلدانعنالتدابرياإلضـافية،وسـتنظريفإعـداد2005)

 دةلتصعيدحاالتعدماالمتثال.إجراءاتتشغيلموح 

 لميةل السريع للمعلومات الع: التباد  6المجال 

ــــ .23 بوضــــعسياســــاتوآليــــاتجديــــدةللمنظمــــة،يفســــياقالطــــوارئالصــــحية2016تاملــــديرةالعامــــةيفعــــامقام 
العمومية،فيمايتعلقبتبادلقوائمالبياناتمعالكياناتاملالئمـةمـنأجـلالدراسـاتالوبائيـةوالنمذجـةالرياضـية

املسـتقاةلتسهيلفهمالطوارئواالسـتجابةهلـا،ومـنأجـلضـماناإلتاحـةالسـريعةللمعلومـاتوالبيانـاتاجلديـدة
الصـــحيةالعموميـــةوالتجـــاربالســـريريةكـــييتـــاحتطبيـــقهـــذهالبيانـــاتيفالوقـــتاملناســـبيفأيـــةمـــنالدراســـات
استجابة.

ســـتوفر2016كمـــاأناســـتنتاجاتومـــداوالتوتوصـــياتفريـــقمراجعـــةإطـــارالتأهـــبلألنفلـــونزااجلائحـــةلعـــام .24
ةعلىحتسنيتبادلبيانـاتاملتواليـاتاجلينيـةملسـبباتاألمـراضاملعلوماتالالزمةللمرحلةالتاليةمنعملاملنظم

 األخرى.

 اإلجراء المطلوب من اللجنة اإلقليمية

خطــــةالتنفيــــذالعامليــــةالــــيتوضــــعتهااملــــديرةالعامــــةمســــو دةإىلاإلدالءبتعليقاهتــــاعلــــىةاللجنــــةاإلقليميــــةمــــدعو  .25
(يفمواجهـــــةفاشـــــيةاإليبـــــوال2005حالصـــــحيةالدوليـــــة)فصـــــوصتوصـــــياتجلنـــــةاملراجعـــــةاملعنيـــــةبـــــدوراللـــــوائ

واالســتجابةهلــا،مــنأجــلتــوفرياملعلومــاتالالزمــةللصــيغةالنهائيــةمــنخطــةالتنفيــذكــيتنظــرفيهــادورةاجمللــس
.2017التنفيذياألربعونبعداملائةيفكانونالثاين/يناير
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 تذييل


 خطة التنفيذ العالمية وبين توصيات لجنة المراجعة بش ن دور مسّودةالعالقة بين مجاالت العمل المقترحة ل
 ( في التصدي لفاشية اإليبوال واالستجابة لها2005اللوائح الصحية الدولية )

 

التوصــــيات المقابلـــــة الصـــــادرة عــــن لجنـــــة المراجعـــــة المعنيـــــة  العالمية خطة التنفيذ مسّودةب الخاف العمل مجال
ي لفاشـية اإليبـوال ( في التصـدّ 2005)باللوائح الصحية الدولية 

 واالستجابة لها
 (2005) للوائح الصحية الدولية البلدان تنفيذ تسريع .1

 واالســتجابةالتأهــبوضــعخطــةاســرتاتيجيةعامليــةلتحســني
األعضـــاءالـــدولعلـــىوعرضـــهاالعموميـــة،الصـــحةجمــاليف
 .2017مايو/أياريفالسبعنيالعامليةالصحةمجعيةأثناء

 البلــــدانإىلاملنظمــــةتقدمــــهالــــذيللــــدعماألولويــــةإعطــــاء
أســـــاسعلـــــىالقـــــدرات،واملنخفضـــــةجـــــداًالتـــــأثرالســـــريعة
 الوطنية.األساسيةللقدراتموضوعيةتقديرات

 وليـــةحشـــداملـــوارداملاليـــةلتيســـريتنفيـــذاللـــوائحالصـــحيةالد
 اتالعامليةواإلقليميةوالوطنية.علىاملستوي

 مراكـزاالتصـالالوطنيـةاملعنيـةبـاللوائحومواصــلةدعـمعمـل
 تعزيزها.

 الـــــربطبـــــنيبنـــــاءالقـــــدراتاألساســـــيةاملنصـــــوصعليهـــــايف
وبنيتعزيزالنظمالصحية.(2005اللوائحالصحيةالدولية)

الصـحةتأهـبوضعخطةاسرتاتيجيةعامليةلتحسني:2التوصية 
واستجابتها.العمومية

(،2005) اللـوائحالصـحيةالدوليـةتنفيـذعمليـةمتويل:3التوصية 
العاملية.االسرتاتيجيةاخلطةدعمذلكيفمبا

الصـحيةبـاللوائحاملعنيـةالوطنيـةاالتصالمراكزتعزيز:8التوصية 
الدولية.

تأثراً.األسرعالبلدانلدعماألولويةإعطاء:9لتوصية ا

اللــوائحمبوجــبالالزمــةاألساســيةالقــدراتتــدعيم:10التوصــية 
الصحية.الن ظمتعزيزإطاريف(2005الصحيةالدولية)

تعزيــز قــدرة المنظمــة علــى تنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة  .2
(2005) 

 .احلفاظعلىتعاوناملنظمةمعمنظومةاألمماملتحدة 

 ــــزقــــدرة اللــــوائحالصــــحيةالدوليــــةتنفيــــذعلــــىاملنظمــــةتعزي
(.2005)

(2005) بــــــاللوائحالصــــــحيةالدوليــــــةالــــــوعيإذكــــــاء:4التوصــــــية 
يفاملتحــدةاألمــممنظومــةداخــلللمنظمــةالقيــاديالــدوروتأكيــد
تنفيذها.

اللــوائحتنفيــذعلــىوالشــراكاتاملنظمــةقــدرةتعزيــز:12التوصــية 
الصحية.للطوارئواالستجابة(2005الصحيةالدولية)

بش ن القـدرات األساسـية  والتبلي  والتقييم الرصد تحسين .3
 (.2005اللوائح الصحية الدولية ) المنصوف عليها في

وتعزيزه.األساسيةللقدراتاخلارجيالتقييماعتماد:5التوصية 

 المخـــاطر تقـــدير ذلـــك فـــي بمـــا األحـــداث، إدارة تحســـين .4
 والتبلي  عن المخاطر.

ــــغاملخــــاطرتقــــديرحتســــني:6التوصــــية  مــــناملخــــاطرعــــنوالتبلي
املنظمة.جانب

ـــــز .5 ـــــة للتوصـــــيات االمتثـــــال تعزي اللـــــوائح  بمقتضـــــى المؤقت
 (.2005الصحية الدولية )

ـــالتعزيـــز:7التوصـــية  اإلضـــافيةبالتـــدابرياخلاصـــةللشـــروطاالمتث
املؤقتة.والتوصيات

التجـــارةمنظمـــةمـــعتتعـــاونأنللمنظمـــةينبغـــي:7-12التوصـــية 
الدائمــــــةللتوصــــــياتأورتاــــــوذجوضــــــعســــــبيل]...[يفالعامليــــــة



 4وثيقة إعالمية./63 ش م/ل إ

 

13 

 

.[...]

هبــــذهاإلقــــرارعلــــىتشــــجعأنللمنظمــــةينبغــــي:8-12التوصــــية 
.[...]النزاعاتتسويةعملياتيفالدائمةالتوصيات

حتســـنيالتبــادلالســـريعملعلومــاتوبيانـــاتالصـــحة:11التوصــية  التبادل السريع للمعلومات العلمية. .6
والبياناتالعلمية.العموميةواملعلومات

 


