
 

  ١٤٠/١٤م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٦ ديسمبر/ كانون األول ١٩  بعد المائة األربعونالدورة 
     EB140/14  المؤقت من جدول األعمال ٤-٧البند 

  
  
  

 )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
  
  

  خطة التنفيذ العالمية مسّودة
    

  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 (
المـدير العـام فـي جملـة أمـور "أن  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 ٢٠٠٥الدوليــة ( تضــم المســّودة جوانــب التخطــيط الفــوري لتحســين تنفيــذ اللــوائح الصــحية

القائمة، وتبّين طريق المضي قدمًا في تناول المقترحات الجديدة التي يلزم أن تواصل الدول األعضاء مناقشتها من 
الناحية التقنية". كما طلبت من المدير العام أن يقدم الصيغة النهائية لخطة التنفيذ العالمية كي ينظر فيها المجلس 

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

). ٤وٕاقلـيم جنــوب شــرق آســيا ٣ُعقـد قبلهــا اجتماعــان رسـميان ســابقان للــدورة فـي اثنــين مــن األقـاليم (إقلــيم األمــريكتين
لســات إعالميــة تقنيــة علــى هــامش دورات معظــم اللجــان اإلقليميــة. وهــذه الوثيقــة التــي وفضــًال عــن ذلــك، ُعقــدت ج

  مازالت تجسد العمل الجاري، تتضمن قدر اإلمكان االقتراحات المقدمة من اللجان اإلقليمية الست جميعها. 
 
  

                                                           
 .٦٩/٢١الوثيقة ج   ١

وقــــــــد  .EM/RC63/INF.DOC.4و EUR/RC66/26و SEA/RC69/10و CD55/12, Rev.1و AFR/RC66/4انظـــــــر الوثــــــــائق    ٢
ناقشت اللجنـة اإلقليميـة لغـرب المحـيط الهـادئ مسـّودة الخطـة أثنـاء النظـر فـي بنـد جـدول األعمـال الخـاص باسـتراتيجية آسـيا 

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

الخاص بمشاورة إقليمية بشأن مسـّودة الوثيقـة؛ انظـر أيضـًا  (في الملحق "باء") التقرير CD55/12, Rev.1تشمل الوثيقة    ٣
 الصادر عن مجلس إدارة منظمة الصحة للبلدان األمريكية. CD55(D5)المقرر اإلجرائي 

ـــودلهي،  SEA/RC69/10 Add.1تقـــدم الوثيقـــة    ٤ االســـتنتاجات واالســـتجابات الخاصـــة بمشـــاورة إقليميـــة غيـــر رســـمية (ني
 .)٢٠١٦آب/ أغسطس  ١٩و  ١٨
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  نبذة عن خطة التنفيذ العالمية
 
وتقتــرح مســّودة خطــة التنفيــذ العالميــة توصــية داعمــة.  ٦٢توصــية رئيســية و ١٢أصــدرت لجنــة المراجعــة  -٣

يمكــن  منهــا أربعــة مجــاالت وهنــاك .وتحــدد ســتة مجــاالت للعمــل ،أســاليب ونهــوج لتنفيــذ توصــيات لجنــة المراجعــة
  .تحتاج إلى المزيد من المشاورات بين الدول األعضاء المجاالت األربعة األخرى ولكن الفور،تنفيذها على 

  
فـي مسـّودة خطـة التنفيـذ العالميـة، واألهـداف  الواردةوترد في الملحق نبذة عن العالقة بين مجاالت العمل  -٤

ويتوقـــف نجـــاح اإلجـــراءات المقترحـــة علـــى ثالثـــة مبـــادئ  واُألطـــر الزمنيـــة ذات الصـــلة، وتوصـــيات لجنـــة المراجعـــة.
  ابطة، أال وهي: الملكية الُقطرية وقيادة المنظمة والشراكات العالمية الفعالة.أساسية ومتر 

  
  التي يمكن أن تبدأ على الفور فيما يلي:و خطة التنفيذ العالمية الواردة في وتتمثل مجاالت العمل األربعة  -٥

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

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

  القــــــدرات األساســــــية الالزمــــــة بموجــــــب اللــــــوائح الصــــــحية تحســــــين رصــــــد : 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- 
 لصادرة عن لجنة المراجعة.ا ٦ويتناول هذا المجال التوصية 

 
وتوضــح مســّودة الخطـــة اقتراحــات المـــدير العــام بشـــأن عمليــة تســتهدف المضـــي قــدمًا بتنفيـــذ توصــيتين مـــن  -٦

)، وتوصيتين محـددتين مـدرجتين ١١و ٧التوصيات الصادرة عن لجنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية (التوصيتان 
 رج هذه االقتراحات في مجالي العمل التاليين:). وتند٨-١٢و ٧-١٢(التوصيتان  ١٢في التوصية 

  التدابير الصحية اإلضافية وتعزيـز االمتثـال للتوصـيات المؤقتـة التـي تـنص عليهـا ٥مجال العمل :
 ؛)٢٠٠٥وائح الصحية الدولية (الل

  التبادل السريع للمعلومات العلمية.٦مجال العمل :  
  

 )٢٠٠٥للوائح الصحية الدولية ( الدول األطراف: تسريع تنفيذ ١مجال العمل 
  

) علــى الصــعيد الُقطــري بمــا يتماشــى مــع توصــيات ٢٠٠٥مــن أجــل تســريع تنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة ( -٧
  لجنة المراجعة، ستولي المنظمة أهمية كبيرة لما يلي:

صــياغة خطــة اســتراتيجية عالميــة خمســية لتحســين تأهــب الصــحة العموميــة العالميــة واســتجابتها،   (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 ٢٠١٨الحادية والسبعين، في أيار/ مايو 
  ؛أو تعديلها
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ة خمســية تســتند إلــى الخطــة تقــديم الــدعم إلــى الــدول األطــراف مــن أجــل وضــع خطــط عمــل وطنيــ  (ب)
  ؛ط التشغيلية اإلقليمية ذات الصلةاالستراتيجية العالمية الخمسية والخط

إعطاء األولوية في تقديم الدعم إلى الدول األطراف السريعة التأثر والمحدودة القـدرات، باالسـتناد   (ج)
  ؛)٣إلى عمليات تقييم القدرات الوطنية األساسية (انظر مجال العمل 

) علـى الصـعيد ٢٠٠٥عبئة الموارد المالية من أجل تيسير عملية تنفيذ اللوائح الصـحية الدوليـة (ت  (د)
  ؛العالمي واإلقليمي والوطني

  ؛دعم مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية ومواصلة تعزيزها  )ھ(
) بتعزيـــز الـــُنظم ٢٠٠٥ليـــة (ربـــط بنـــاء القـــدرات األساســـية الالزمـــة بموجـــب اللـــوائح الصـــحية الدو   (و)

  الصحية.
  
للـدول األطــراف السـريعة التـأثر والمحــدودة  تقـديم الـدعم عنــدوفـي حـين أن المنظمـة ســوف تعطـي األولويـة  -٨

هذه الدول األطراف من الموجهة إلى القدرات، فإنها ستعمل أيضًا مع الشركاء على تعبئة المساعدة التقنية والمالية 
أجل تقييم قدراتها األساسية ووضع خطط العمل الوطنية سعيًا إلى سد الثغرات ومعالجة مواطن الضعف فـي أسـرع 

علـى إعـداد اإلرشـادات  ،مـع البلـدان والشـركاء سـواًء بسـواءعلـى وجـه التحديـد، وقت ممكن. وسوف تعمل المنظمـة 
  ايا الصحة العمومية. بشأن التعاون والتنسيق عبر الحدود في قض

  
وتتــوخى مســّودة الخطــة عمــل األمانــة مــع الــدول األطــراف علــى تشــجيع تخصــيص المــوارد الماليــة المحليــة  -٩

لخطط العمل الوطنية من أجل إرساء القـدرات األساسـية الخاصـة بالترصـد واالسـتجابة والحفـاظ عليهـا، علـى النحـو 
وسـوف تضـع األمانـة  ١المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية.المتفق عليه في خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن 

نمــاذج حســاب التكــاليف والميزنــة لخطــط العمــل الوطنيــة، فــي ســياق نهــج تعزيــز الــُنظم الصــحية الوطنيــة األوســع 
نطاقًا. كما ستدعم األمانة الدول األطراف من أجل تعزيز آليتها المؤسسية الخاصة بتنسيق التعـاون الـدولي، ودمـج 
مبادرات الشركاء في آليات التخطيط الوطنية، والتعاون مع المؤسسات المالية مثل البنك الدولي في تعبئـة المـوارد، 
عـن طريـق إعـداد دراسـات الجــدوى الخاصـة بتخصـيص المـوارد، علـى ســبيل المثـال. وسـوف تسـاعد بوابـة المنظمــة 

  خطط العمل الوطنية.الموجه إلى لي والعيني على تتبع الدعم الدولي الما ٢كات االستراتيجيةاالخاصة بالشر 
  

النهج الذي ستتبعه المنظمة في تعزيـز قـدرة البلـدان  ،وسوف تعرض الخطة االستراتيجية العالمية الخمسية -١٠
ــًا وكوســيلة ٢٠٠٥علــى تحقيــق القــدرات األساســية التــي تــنص عليهــا اللــوائح الصــحية الدوليــة ( ) كــالتزام ملــزم قانون

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

ئ الصـحية مثـل االسـتراتيجية مضادات الميكروبات) والنهوج واآلليات اإلقليمية الخاصة بالتأهب واالسـتجابة للطـوار 
واســـتراتيجية آســـيا  اســـتراتيجية تابعـــة للمكتـــب اإلقليمـــي ألفريقيـــا، - ٣المتكاملـــة لترصـــد األمـــراض واالســـتجابة لهـــا

                                                           
  .٦٩/٣١٣قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١
٢   /https://extranet.who.int/donorportal  ٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٤(تم االطالع في.( 

٣   http://www.afro.who.int/en/integrated-disease-surveillance/idsr.html  تشــرين الثــاني/  ١٤(تــم االطــالع فــي
 ).٢٠١٦نوفمبر 
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إطـــار اســـتراتيجي مشـــترك إلقليمـــي جنـــوب شـــرق آســـيا وغـــرب  - ١والمحـــيط الهـــادئ لمواجهـــة األمـــراض المســـتجدة
ولجنــة التقيــيم  إطــار للسياســات واســتراتيجية لإلقلــيم األوروبــي، - ٢"٢٠٢٠واســتراتيجية "الصــحة  المحــيط الهــادئ،

وسـائر النهـوج اإلقليميـة،  ٣اإلقليمية المعنية باللوائح الصحية الدولية التي أنشـأتها اللجنـة اإلقليميـة لشـرق المتوسـط،
وســـوف تتـــواءم مـــع هـــذه االســـتراتيجيات والنهـــوج واآلليـــات. وســـوف توضـــع الخطـــة االســـتراتيجية العالميـــة الخمســـية 
بالتشــــــاور مــــــع الــــــدول األعضــــــاء والمكاتــــــب اإلقليميــــــة وأصــــــحاب المصــــــلحة المعنيــــــين، بحلــــــول تشــــــرين الثــــــاني/ 

مــن خــالل المجلــس  ٢٠١٨الحاديــة والســبعين فــي أيــار/ مــايو  ، وتُقــدم إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة٢٠١٧ نــوفمبر
  التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعد المائة، للنظر فيها واعتمادها مستقبًال.

  
وفــي الــدول األطــراف حيــث ال ُتعنــى آليــة التخطــيط الحاليــة التابعــة لــوزارة الصــحة و/ أو آليــات التخطــيط  -١١

) ٢٠٠٥فيــة بقـدرة الدولــة الطــرف علـى االمتثــال ألحكــام اللـوائح الصــحية الدوليــة (المشـتركة بــين الـوزارات، عنايــة كا
علـــى نحـــو مســـتدام، ســـوف يسترشـــد وضـــع خطـــط العمـــل الوطنيـــة بخطـــط وآليـــات التخطـــيط القائمـــة ذات الصـــلة، 

ح فــي وبالتقــارير الســنوية للــدول األطــراف المقدمــة إلــى جمعيــة الصــحة، وبإطــار الرصــد والتقيــيم علــى النحــو الموضــ
. وينبغي أن يتواءم وضع خطط العمل الوطنية مع االستراتيجيات والخطط الخاصة بقطـاع الصـحة ٣مجال العمل 

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

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. 

  
تعزيــز قــدرة مراكــز االتصــال الوطنيــة المعنيــة بــاللوائح وســوف تعمــل األمانــة علــى تســريع العمــل مــن أجــل  -١٢

)، وسيشمل ذلك دعوتها إلى االضطالع بدور أبرز في ٢٠٠٥الصحية الدولية على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
اإلدارة العامــة الوطنيــة األوســع نطاقــًا، داخــل قطــاع الصــحة وخارجــه. وفضــًال عــن ذلــك، ســوف تعمــل األمانــة علــى 

ع اإلجـــراءات التشـــغيلية الموحـــدة والمبـــادئ التوجيهيـــة أو تنقيحهـــا، فيمـــا يتعلـــق بـــدور مراكـــز االتصـــال تســـريع وضـــ
الوطنيــة المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة وٕاصــدار التوصــيات بشــأن تمكينهــا عــن طريــق تزويــدها بــالموارد الكافيــة 

واعتمــاد التشــريعات الوطنيــة المالئمــة المتعلقــة والســلطة الالزمــة لتنفيــذ التزاماتهــا، مــن خــالل تنفيــذ بــرامج التــدريب 
بوظائف مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، على سبيل المثال. وسـوف تحـافظ األمانـة علـى 
شـــبكة قويـــة مـــن مراكـــز االتصـــال الوطنيـــة عـــن طريـــق عقـــد اجتماعـــات إقليميـــة وعالميـــة منتظمـــة لتعزيـــز قـــدرة هـــذه 

هوض بوظائفها علـى نطـاق الـدول األطـراف، ولتبـادل العبـر المستخلصـة فيمـا يتعلـق بجعـل اللـوائح المراكز على الن
) جـزءًا مــن عملهـا الروتينــي. وسـوف تتوســع األمانـة فــي محتـوى دوراتهــا التدريبيـة وتحســن ٢٠٠٥الصـحية الدوليــة (

هـــذه الـــدورات الـــتعلم وتشـــمل  ٤إتاحتهـــا مـــن خـــالل منصـــة الـــتعلم فـــي مجـــال األمـــن الصـــحي فـــي ســـياق اللـــوائح؛
  اإللكتروني والتمارين المنفذة في الوقت الفعلي على نطاق بلدان متعددة. 

  

                                                           
١   http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/docs/ASPED_2010.pdf?ua=1  تــــــم االطــــــالع فــــــي)
 ).٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٤

٢   http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf?ua=1  تـــــــــــم االطـــــــــــالع)
 ).٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٤ في

٣   http://applications.emro.who.int/docs/RC62_Resolutions_2015_R3_16576_EN.pdf?ua=1  تــــــــــم االطــــــــــالع)
 ).٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٤ في

٤   /https://extranet.who.int/hslp/training  ٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٤(تم االطالع في.( 
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وستواصل األمانة العمل على توطيد الروابط التشغيلية بين عملها الخاص بتعزيز الُنظم الصحية وبرنـامج  -١٣
وضــع خطــط العمــل  نــدل عالمنظمــة للطــوارئ الصــحية، مــع إيــالء عنايــة خاصــة لضــمان اتبــاع برنــامج منســق للعمــ

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 

)، ٢٠٠٥القـدرات األساسـية الالزمـة بموجـب اللـوائح الصـحية الدوليـة ( مفيد على األمـن الصـحي مـن خـالل تطـوير
مــن أهـــداف التنميــة المســـتدامة (ضــمان تمتـــع  ٣وعلــى التغطيــة الصـــحية الشــاملة، وتســـهم بــذا فـــي تحقيــق الهـــدف 

  الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار).
  

لمنســق إلــى البلــدان التــي تســعى إلــى دمــج القــدرات وســوف تقــدم األمانــة الــدعم مــن خــالل برنــامج العمــل ا -١٤
األساسية التي تـنص عليهـا اللـوائح فـي مجمـل جهودهـا الراميـة إلـى تعزيـز الـُنظم الصـحية. وستشـمل الخطـة العمـل 
علـى دعـم مــا يلـي: مواءمـة اإلرشــادات بشـأن أدوات التخطـيط والتقيــيم علـى الصـعيد الُقطــري، مثـل التقيـيم المشــترك 

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

  التأهب واالستجابة لطوارئ الصحة العمومية.
  

  )٢٠٠٥رة المنظمة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (: تعزيز قد٢مجال العمل 
 

ســيؤدي برنــامج المنظمــة الجديــد للطــوارئ الصــحية إلــى تعزيــز قــدرة المنظمــة علــى تنفيــذ اللــوائح الصــحية  -١٥
عــدد المــوظفين المخصصــين للعمــل علــى اللــوائح بمــا فــي ذلــك العمــل علــى  ) بقــدر كبيــر. وســيزداد٢٠٠٥الدوليــة (

تأهـــب البلـــدان للطـــوارئ الصـــحية، بموجـــب البرنـــامج الجديـــد، زيـــادة كبيـــرة علـــى نطـــاق مســـتويات المنظمـــة الثالثـــة 
الصـحية جميعها، والسـيما فـي مجـال دعـم البلـدان السـريعة التـأثر والمحـدودة القـدرات. وُيعـد تأهـب البلـدان للطـوارئ 

أحـد العناصـر الرئيسـية إلطــار  ٢٠٣٠١-٢٠١٥فـي سـياق اللـوائح وٕاطـار ِســنداي للحـد مـن مخـاطر الكـوارث للفتــرة 
النتـــائج الخـــاص بالبرنـــامج الجديـــد الـــذي يشـــمل مخرجـــات خاصـــة بالرصـــد والتقيـــيم والتقـــدير فيمـــا يتعلـــق بالقـــدرات 

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

  
ولضمان الفعالية والكفاءة سيركز برنامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية علـى بعـض األولويـات، بمـا فـي ذلـك  -١٦

في الترتيبات التوسع تجابة للطوارئ؛ خدمات موحدة لالسما يلي: زيادة القدرات األساسية الخاصة بالتشغيل؛ وضع 
دعــم تأهــب البلــدان. ويركــز البرنــامج أيضــًا علــى تحســين جميــع مجــاالت الخــدمات األساســية الخاصــة بالشــراكات؛ 

دعمًا للتأهب واالستجابة، بدءًا من توفير التمويل والموظفين المستدامين، ومرورًا بتعبئة الموارد والتواصـل والـدعوة، 
  قيادة والتخطيط وٕادارة األداء.ووصوًال إلى ال

  
وفي سياق البرنـامج الجديـد، سـتعزز المنظمـة تعاونهـا فـي مجـال الطـوارئ الصـحية مـع الكيانـات والهيئـات  -١٧

تنفيذها، على االستفادة من عملها لاألخرى داخل منظومة األمم المتحدة وخارجها. وستعمل المنظمة تعزيزًا للوائح و 
صالحيات الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، كي بشأن إدراج والية في  ياألول

يعمل كمسؤول عن الدعوة إلى اللوائح لضمان الفهم الجيد للوائح ووضـعها فـي مكانـة بـارزة علـى صـعيد القطاعـات 
اللوائح علـى الصـعيد في الحكومات وفي المنظمات الدولية سواًء بسواء. وسُيسفر ذلـك عـن إذكـاء الـوعي واإلقـرار بـ

                                                           
 ٢٠١٥. مكتب األمم المتحـدة للحـد مـن الكـوارث، جنيـف، ٢٠٣٠-٢٠١٥إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة    ١
)http://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291 ، ٢٠١٦فمبر ين الثاني/ نو تشر  ١٤تم االطالع في.( 
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العـــالمي، مـــا ســـيمثل إشـــارة قويـــة صـــادرة مـــن خـــارج المنظمـــة إلـــى أهميـــة اللـــوائح بالنســـبة إلـــى الحكومـــات الوطنيـــة 
  ١وزارات الصحة فقط. ال
  

وُتعـــد اللجنـــة الدائمـــة المشـــتركة بـــين الوكـــاالت اآلليـــة الرئيســـية للتنســـيق بـــين وكـــاالت المســـاعدة اإلنســـانية  -١٨
يمها منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ التابع لمكتب األمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية. الدولية، ويتولى تنظ

حزيـــران/  ٨و ٧واتفــق األعضـــاء الرئيســيون للجنـــة الدائمــة فـــي اجتمــاعهم الـــذي انعقــد مـــؤخرًا (واشــنطن العاصـــمة، 
الشــؤون اإلنســانية، فــي تنســيق  )، علــى اســتخدام آليــة اللجنــة الدائمــة ومكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق٢٠١٦ يونيــو

االســـتجابة الدوليـــة للطـــوارئ الواســـعة النطـــاق الناجمـــة عـــن األمـــراض المعديـــة، تحـــت القيـــادة االســـتراتيجية والتقنيـــة 
للمنظمة. وسـوف يتـولى مكتـب األمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية والمنظمـة قيـادة عمليـة صـياغة اإلجـراءات 

بعمل اللجنة الدائمة بشأن الطوارئ الناجمة عن األمراض المعدية بهدف الحصول على التشغيلية الموحدة الخاصة 
. وسـيكون التقـدم الُمحـرز فـي هـذا الشـأن مـن بـين المسـائل التـي سـتُبلغ بهـا ٢٠١٦مسّودة للوثيقة بحلول نهاية عـام 

م لألمــم المتحــدة لتتــولى الرصــد فرقــة العمــل العالميــة المعنيــة باالســتجابة لألزمــات الصــحية التــي أنشــأها األمــين العــا
  ٢والتنفيذ فيما يتعلق بتوصيات الفريق الرفيع المستوى المعني باالستجابة العالمية لألزمات الصحية.

  
ويعمل برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية أيضـًا علـى إنشـاء آليـة لتعزيـز مواصـلة عمـل شـراكات المنظمـة  -١٩

الشـــبكة العالميـــة لإلنـــذار بحـــدوث الفاشـــيات ومواجهتهـــا، وأعضـــاء  فـــي مجـــال تنفيـــذ اللـــوائح، والســـيما بالتعـــاون مـــع
، اتفقت اللجنة التوجيهية للشبكة ٢٠١٦مجموعة الصحة العالمية، وطيف من شبكات الخبراء. وفي حزيران/ يونيو 

العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشـــيات ومواجهتهــا علــى مواصــلة توطيـــد الشــبكة مــن أجــل تعزيـــز قــدرة المنظمــة علـــى 
  ترصد وتقدير المخاطر والتبليغ عن المخاطر.ال
  

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

 
) الـذي طالبـت فيـه الـدول األطـراف برفـع ٢٠٠٨( ٢-٦١ج ص عفي أعقاب اعتماد جمعية الصـحة للقـرار  -٢٠

ن الدول األطراف من إجراء عمليات التقيـيم الـذاتي وضعت األمانة أداة للتبليغ تمكّ  تنفيذ اللوائح،تقرير سنوي بشأن 
وتتضــمن عمليــة رفــع التقــارير الســنوية تقيــيم التنفيــذ فيمــا يتعلــق بثمــاني قــدرات  ٣الســنوية وتقــديم التقــارير الســنوية.

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

  الكيميائية واإلشعاعية والنووية، باالستناد إلى الملحق األول للوائح. 
  

المراجعة بشأن التمديدات الثانية لبناء القدرات الوطنية فـي مجـال الصـحة ، أوصت لجنة ٢٠١٤وفي عام  -٢١
العموميــة وبتنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة، بــالتحول "مــن التقيــيم الــذاتي الحصــري إلــى نهــوج تجمــع مــا بــين التقيــيم 

ولهـــذا  ٤مســـتقلين."الــذاتي واســـتعراض األقـــران والتقيـــيم الخـــارجي الطـــوعي بمشــاركة مـــزيج مـــن الخبـــراء المحليـــين وال
                                                           

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

 .١٣، الفقرة ٦٩/٣٠انظر الوثيقة ج   ٢

٣  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 15 November 2016).                       

 .١، الملحق ١إضافة  ٦٨/٢٢الوثيقة ج   ٤
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وأحيطــت جمعيــة  ،توضــح نهجــًا جديــداً  ٢٠١٥فــي عــام  ١الغــرض، ناقشــت اللجــان اإلقليميــة للمنظمــة مــذكرة مفــاهيم
ويتـألف إطـار رصـد اللـوائح الصـحية الدوليـة  ٢الصحة العالمية التاسعة والستون علمـًا بإطـار مـنقح للرصـد والتقيـيم.

ي: التبليـغ السـنوي مـن ِقبـل الـدول األطـراف والتقيـيم الخـارجي المشـترك وتقييمها من أربعة عناصر متكاملـة، أال وهـ
  واالستعراض الالحق وتمارين المحاكاة. 

  
وٕاذا مــــا نظرنــــا إلــــى دعــــم الــــدول األطــــراف والتعليقــــات التــــي أدلــــت بهــــا مــــن خــــالل اللجــــان اإلقليميــــة فــــي  -٢٢
ل اإلجـــراءات المتعلقـــة بـــالتقرير الســـنوي ، نجـــد أن اعتمـــاد إطـــار الرصـــد والتقيـــيم ُيعتمـــد تـــدريجيًا ويشـــم٢٠١٦ عـــام

اإللزامي المقدم من الدول األطراف، والعناصـر الثالثـة الطوعيـة، أال وهـي: التقيـيم الخـارجي المشـترك واالسـتعراض 
الالحق وتمارين المحاكاة. وُتعد أداة التبليغ السنوي الخاصة بالدول األطراف أشد إيجـازًا مـن األداة التـي تسـتخدمها 

وتضمن قـدر اإلمكـان اسـتمرار عمليـة التبليـغ واالتسـاق مـع أداة التقيـيم الخـارجي المشـتركة  ٢٠١٠ة منذ عام األمان
  التي وضعتها أمانة المنظمة وشركاؤها. 

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

 
اإلجـراءات الموحـدة علـى نطـاق مسـتويات المنظمـة الثالثـة إلجـراء إن اعتماد مجموعة جديـدة ووحيـدة مـن  -٢٣

ألحداث الصحة العمومية التي ُتكتشف حديثًا، يكتسي أهمية محورية بالنسبة إلى  التقدير السريع للمخاطر استجابةً 
ــًا للخطــر والتعــرض وســر  عة برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية. وســوف تتضــمن اإلجــراءات الجديــدة تقــديرًا منهجي

التأثر وقدرات الدول األطراف، من أجل تحديد ما إذا كان الحدث ينطوي على مستوى منخفض أم متوسط أم عـال 
أم عــال جــدًا مــن مخــاطر التفــاقم واالنتشــار الــدولي. وســوف تتــاح نتــائج عمليــات تقــدير المخــاطر هــذه أمــام جميــع 

اللوائح الصــحية الدوليــة، وفــي حــال األحــداث الــدول األطــراف مــن خــالل موقــع المعلومــات عــن األحــداث المتعلقــة بــ
التــي تنطــوي علــى مســتوى عــال أو عــال جــدًا مــن المخــاطر، ســُيبلغ أيضــًا األمــين العــام لألمــم المتحــدة واألعضــاء 

 الرئيسيين للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت مباشرة وعلى الفور.
 
فـي إجـراء تقـدير علـى أرض الواقـع عنـد  سـاعة ٧٢وسيبدأ برنامج المنظمة للطوارئ الصحية فـي غضـون  -٢٤

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 

ي تقـدير المـدير العـام. وكلمـا أمكـن، سـيدعو البرنـامج الهيئـات الشـريكة ذات الخبـرات المالئمـة إلـى تستدعي ذلـك فـ
سـاعة مـن اسـتكمال  ٢٤المساعدة فـي عمليـات تقـدير المخـاطر هـذه. وسـُيبلغ المـدير العـام بالحصـائل فـي غضـون 
إلدارة واالســـــتجابة حســـــب عمليـــــة التقـــــدير، كمـــــا ســـــُيزود بتوصـــــيات البرنـــــامج بشـــــأن تخفيـــــف المخـــــاطر وتـــــدابير ا

 ٢٠١٧وتعتــزم األمانــة إنشــاء منصــة قائمــة علــى شــبكة اإلنترنــت وتعمــل فــي الوقــت الفعلــي فــي عــام  ٣االقتضــاء.
  لمواصلة تيسير التبليغ عن األحداث وعن المخاطر وتبادل المعلومات بين البلدان.

 

                                                           
): مـــذكرة مفـــاهيم، ٢٠٠٥ورصـــد وتقيـــيم القـــدرات األساســـية الوظيفيـــة الالزمـــة لتنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة ( تطـــوير   ١

(تـــــم االطـــــالع فـــــي  http://www.who.int/ihr/publications/concept_note_201507/en/ علـــــى الـــــرابط التـــــالي: متاحـــــة
 ).٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر   ١٥

لجلسـتين الخامسـة ا ة للجنـة "أ"المـوجز  المحاضـر، ٣سـجالت/ /٦٩/٢٠١٦ج ص ع، الملحـق، و٦٩/٢٠انظر الـوثيقتين ج   ٢
 .(باإلنكليزية) ١الفرع  ،والسابعة

 .١٠، الفقرة ٦٩/٣٠انظر الوثيقة ج   ٣
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المنظمة مع الشركاء على مواءمة أدوات تقدير المخاطر في مجاالت المسـاعدة اإلنسـانية وأوبئـة  وستعمل -٢٥
 األمراض المعدية من أجل وضع نهج مشترك لتقدير المخاطر في الطوارئ الصحية.

 
ـــار/ مـــايو  -٢٦ 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  ١الصـــحية للطـــوارئ
الصحية؛ وتحديد مدى مالءمة تمويل البرنامج وموارده وكفايتهما؛ وٕاسداء المشورة إلى المدير العام؛ وتبليـغ جمعيـة 

 حرز في تنفيذ البرنامج. الصحة من خالل المدير العام والمجلس التنفيذي بشأن التقدم المُ 
 
وسيواصــل المــدير العــام فحــص الفرصــة المتاحــة إلنشــاء فريــق استشــاري علمــي مــن الخبــراء فــي أخطــار  -٢٧

عمـــل المنظمـــة فـــي مجـــال تقيـــيم المخـــاطر المســـتجدة والمتطـــورة المحدقـــة  توجيـــهاألمـــراض المعديـــة ليســـاعد علـــى 
مرضـــات الشـــديدة الخطـــورة بالصـــحة العموميـــة وٕادارة هـــذه المخـــاطر، وعملهـــا األوســـع نطاقـــًا فـــي مجـــال تحديـــد المُ 

راض وخصائصــها وتخفيـــف أثرهـــا. وٕاذا مـــا أنشـــأ المـــدير العـــام فريقـــًا استشـــاريًا علميـــًا مـــن الخبـــراء فـــي أخطـــار األمـــ
المعدية، فلن ُتسند إليه وظائف تنفيذية أو إشرافية، وسيضطلع بدور واضح مكّمل لـدور لجنـة اإلشـراف االستشـارية 

 المستقلة ولجان الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية.
 

: التدابير الصحية اإلضافية وتعزيز االمتثـال للتوصـيات المؤقتـة التـي تـنص ٥مجال العمل 
  ) ٢٠٠٥ئح الصحية الدولية (عليها اللوا

 
ســتعمل أمانــة المنظمـــة بالتشــاور مـــع الــدول األطـــراف علــى تعزيــز العمليـــة القائمــة حاليـــًا لتحديــد التـــدابير  -٢٨

الصحية اإلضافية التي تعتمدها الدول األطراف في مواجهة المخاطر المحدقة بالصـحة العموميـة وطـوارئ الصـحة 
). ٢٠٠٥اهاة هذه التدابير ورصدها من خالل أمانة اللوائح الصحية الدولية (العمومية التي تسبب قلقًا دوليًا، ومض

وسوف ُتذّكر الدول األطراف على نحو منهجي بالتزامها بتبليغ المنظمة بشأن أي تـدابير صـحية إضـافية قـد تعتبـر 
ن البالغـات الـواردة من اللوائح. كما ستشارك األمانة مع الدول األطراف المعنيـة فـي التحقـق مـ ٤٣مشمولة بالمادة 

إليها بشأن التـدابير الصـحية اإلضـافية، لفهـم األسـاس الـذي ُيسـتند إليـه فـي اعتمادهـا، وللمطالبـة بإلغائهـا إذا كانـت 
 غير مالئمة. وستشمل هذه العملية ما يلي: 

اســـتعراض المعـــايير التـــي يتعـــين علـــى الـــدول األطـــراف واألمانـــة أن تطبقهـــا مـــن أجـــل تحديـــد إذا   )أ (
  دابير تدبيرًا صحيًا إضافيًا؛نبغي أو يمكن اعتبار أحد التكان ي ما

غ عــن التــدابير الصــحية اإلضــافية عــن طريــق تعزيــز نظــام المتابعــة مــع الــدول األطــراف التــي تبّلــ  )ب (
الســـلطات إلـــى حـــاالت عـــدم صـــياغة إجـــراءات تشـــغيلية موحـــدة تشـــمل توجيـــه انتبـــاه مســـتوى أعلـــى مـــن 

  االمتثال؛

الخاصــة بالســفر وتــدابير الصــحة العموميــة التــي تعتمــدها الــدول نشــر ســجل توصــيات المنظمــة   )ج (
ألحداث الصحة العمومية، بما في ذلك طوارئ الصحة العمومية التي تسبب قلقًا دوليًا،  األطراف استجابةً 

  مة مع ذكر مصادر تلك المعلومات؛على الموقع اإللكتروني للمنظ

                                                           
١  /http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/en  تـم االطــالع فــي)
 ).٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٥
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الــــدول األطــــراف بموجــــب  تقدمــــهي نشــــر األســــاس المنطقــــي مــــن منظــــور الصــــحة العموميــــة الــــذ  )د (
(التدابير الصحية اإلضـافية) مـن اللـوائح، علـى موقـع المعلومـات عـن األحـداث المحمـي بكلمـة  ٤٣ المادة

علـــى الموقـــع  والموجـــود المخصـــص لمراكـــز االتصـــال الوطنيـــة المعنيـــة بـــاللوائح الصـــحية الدوليـــةو مـــرور 
  اإللكتروني للمنظمة؛

أن التـــدابير الصـــحية اإلضـــافية المتخـــذة، كجـــزء مـــن التقـــارير تبليـــغ األمانـــة جمعيـــة الصـــحة بشـــ  )ه (
  ) وتنفيذها. ٢٠٠٥المنتظمة التي تقدمها األمانة عن تطبيق اللوائح الصحية الدولية (

  
 : التبادل السريع للمعلومات العلمية٦مجال العمل 

 
فـي سـياق طـوارئ الصـحة العموميـة، كـي  ٢٠١٦وضعت المـديرة العامـة سياسـات وآليـات جديـدة فـي عـام  -٢٩

تتبـــادل المنظمـــة البيانـــات الـــواردة فـــي قائمـــة خطيـــة مـــع الكيانـــات المعنيـــة ألغـــراض الدراســـات الوبائيـــة والنمذجـــة 
الســريعة للمعلومــات الجديــدة  تيســير فهــم حــاالت الطــوارئ واالســتجابة لهــا، وضــمان اإلتاحــةفــي ســبيل الحســابية، 

والبيانــات المســتمدة مــن الدراســات والتجــارب الســريرية الخاصــة بالصــحة العموميــة، مــن أجــل الســماح بتطبيــق هــذه 
البيانات على نحو مالئم التوقيت في االستجابة. وفي هذا الصـدد، نشـرت المنظمـة بيانـًا عـن سياسـتها بشـأن تبـادل 

ويتعلـــق هـــذا البيـــان بالبيانـــات الناتجـــة عـــن . ٢٠١٦العموميـــة فـــي أيـــار/ مـــايو البيانـــات فـــي ســـياق طـــوارئ الصـــحة 
أنشــطة الترصــد واألنشــطة المتعلقــة باألوبئــة واالســتجابة، والمتواليــات الجينيــة ونتــائج الدراســات الرصــدية والتجــارب 

للطـوارئ وفقـًا ألحكـام اللـوائح وبموجب هذه السياسة، ستفصح األمانة عن البيانـات المتعلقـة باالسـتجابة  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 
غـي للبلـدان أن تتبـادل الفوائـد التـي تنشـأ عـن اسـتخدام البيانـات التـي تحصـل عليهـا أيضًا على المبـدأ القائـل بأنـه ينب

  من خالل المنظمة وفقًا لاللتزامات الدولية المنطبقة.
  

أما تبادل العينات البيولوجيـة فسـيكون موضـوعًا لمزيـد مـن المشـاورات، ومـن المقـرر تحديـدًا إجـراء مشـاورة  -٣٠
فيما يتعلـق ببلـورة اتفـاق لنقـل المـواد، ومشـاورة تتنـاول البنـوك البيولوجيـة،  ٢رتتناول مخطط المنظمة للبحث والتطوي

ومن األمـور ذات الصـلة أيضـًا بتبـادل العينـات  على التوالي. ٢٠١٧وبداية عام  ٢٠١٦في كانون األول/ ديسمبر 
ـــذ بروتوكـــ ـــة علـــى تنفي ـــة المترتب ـــارير المصـــاحبة بشـــأن اآلثـــار الصـــحية العمومي ـــة، التق ـــاالبيولوجي وعلـــى  ٣ول ناغوي

  ٤استعراض اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة.
                                                           

  التفاصيل:  علىلالطالع انظر 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  ٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٥(تم االطالع في.( 

٢    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 16 
November 2016).                                                                                                                                                          

 .١٤٠/١٥م تالوثيقة    ٣
االطـــالع  (تـــم، http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/enالتـــالي:  ؛ وانظـــر أيضـــًا الـــرابط١٤٠/١٦م تالوثيقـــة    ٤

 ).٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ٧في 
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وكجزء من العمل الجاري للفريق االستشاري المعني بالتأهـب لألنفلـونزا الجائحـة بشـأن التعامـل مـع بيانـات  -٣١
عنــي بتبــادل المتواليــات الجينيــة بموجــب اإلطــار الخــاص بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة، قــدم الفريــق العامــل التقنــي الم

بيانات المتواليات الجينية لألنفلونزا والتابع للفريق االستشاري، النسخة النهائية من وثيقة معنونة "الخصائص الُمثلى 
والوثيقـة  لنظام معني بتبادل بيانات المتواليات الجينية لألنفلونزا ضمن اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحـة".

وقد تعطي أمثلة على أفضـل الممارسـات فـي مجـال تبـادل  ١الموقع اإللكتروني للمنظمة متاحة لالطالع العام على
  البيانات فيما يتعلق باألمراض األخرى وبالمخاطر والطوارئ الخاصة بالصحة العمومية.

    
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

 
  لجنة المراجعة.النظر في مسّودة خطة التنفيذ العالمية لتوصيات دعو إلى المجلس م -٣٢
  

                                                           
(تـم االطـالع فـي  http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/twg_doc.pdf?ua=1انظر الرابط التالي:    ١
 ).٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٥
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  الملحق
 

  مجاالت العمل المشمولة بمسّودة خطة التنفيذ العالمية، واإلجراءات والمراحل الرئيسية، والتوصيات ذات الصلة 
 واالستجابة لها) في مواجهة فاشية اإليبوال ٢٠٠٥الصادرة عن لجنة المراجعة المعنية بدور اللوائح الصحية الدولية (

مجال العمل المحدد للمنظمة في مسّودة خطة التنفيذ 
 العالمية

توصيات لجنة المراجعة المعنية بدور اللوائح الصحية  األهداف واُألطر الزمنية
 ) في مواجهة فاشية اإليبوال واالستجابة لها٢٠٠٥( الدولية

للــــوائح الصــــحية  الــــدول األطــــرافتســــريع تنفيــــذ  -١
 )٢٠٠٥( الدولية

  وضـــع خطـــة اســـتراتيجية عالميـــة خمســـية لتحســـين
تأهب الصحة العمومية العالميـة واسـتجابتها، لتقـدم 

الصحة العالمية الحادية والسبعين، فـي  إلى جمعية
 ٢٠١٨أيار/ مايو 

  إعطـــــاء األولويـــــة فـــــي الـــــدعم المقـــــدم مـــــن األمانـــــة
 لبلدان السريعة التأثر والمحدودة القدراتل

  تعبئــة المــوارد الماليــة مــن أجــل تيســير عمليــة تنفيــذ
 اللوائح على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني

  دعـــــم مراكـــــز االتصـــــال الوطنيـــــة المعنيـــــة بـــــاللوائح
 الصحية الدولية ومواصلة تعزيزها

  ربط بناء القدرات األساسية الالزمة بموجـب اللـوائح
 ) بتعزيز الُنظم الصحية٢٠٠٥الصحية الدولية (

 /صــــياغة الخطــــة االســــتراتيجية العالميــــة الخمســــية بحلــــول تشــــرين الثــــاني
 ٢٠١٧نوفمبر 

  تقــديم المســّودة النهائيــة للخطــة االســتراتيجية العالميــة إلــى جمعيــة الصــحة
 ٢٠١٨العالمية الحادية والسبعين في أيار/ مايو 

 خطط العمل اإلقليمية والُقطرية وتنفيذها لتحسـين القـدرات األساسـية  إعداد
 الالزمة بموجب اللوائح

  إتاحة دورات تدريبية جديدة على موقع التدريب في مجـال األمـن الصـحي
فــــي بوابــــة المنظمــــة اإللكترونيــــة الخاصــــة بــــاللوائح بحلــــول كــــانون األول/ 

 ٢٠١٧ديسمبر 
 حــة بشــأن اســتخدام اللــوائح الصــحية إصــدار إرشــادات وأدلــة توجيهيــة منق

 ٢٠١٧الدولية بحلول حزيران/ يونيو 
  ــاللوائح عقــد االجتمــاع العــالمي لشــبكة مراكــز االتصــال الوطنيــة المعنيــة ب

 ٢٠١٧الصحية الدولية في عام 
  إصدار اإلرشادات بشأن التعاون عبر الحدود والتنسيق في مجال الصحة

 ٢٠١٧العمومية بحلول حزيران/ يونيو 
 ع اإلطــار المفــاهيمي لــدمج المتطلبــات التــي تــنص عليهــا اللــوائح فــي وضــ

 ٢٠١٧النظام الصحي ككل، بحلول آذار/ مارس 

وضـــع خطـــة اســـتراتيجية عالميـــة خمســـية لتحســـين  :٢التوصـــية 
 تأهب الصحة العمومية واستجابتها

)، ٢٠٠٥تمويــــل تنفيــــذ اللــــوائح الصــــحية الدوليــــة ( :٣التوصــــية 
المقــــدم إلــــى الخطــــة االســــتراتيجية العالميــــة فــــي ذلــــك الــــدعم  بمــــا

 الخمسية
تعزيـــز مراكـــز االتصـــال الوطنيـــة المعنيـــة بـــاللوائح  :٨التوصـــية 

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

 ر تعزيز الُنظم الصحية) في إطا٢٠٠٥الصحية الدولية (

تعزيــز قــدرة المنظمــة علــى تنفيــذ اللــوائح الصــحية  -٢
 )٢٠٠٥( الدولية

  تعزيــــــز تعــــــاون المنظمــــــة مــــــع المنظمــــــات داخــــــل
 منظومة األمم المتحدة

  تعزيــــز قــــدرة األمانــــة علــــى تنفيــــذ اللــــوائح الصــــحية
 )٢٠٠٥الدولية (

 ة النهائيــة لإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة الخاصــة باللجنــة يغوضــع الصــ
الدائمـــة المشـــتركة بــــين الوكـــاالت والمعنيـــة بــــاألمراض المعديـــة، بحلــــول 

   ٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر 
  الحفـــاظ علـــى الـــدور القيـــادي للمنظمـــة فـــي فرقـــة العمـــل العالميـــة المعنيـــة

 ألمم المتحدةباالستجابة لألزمات الصحية التابعة لألمين العامل ل
  مواصـــلة تعزيـــز الشـــبكة العالميـــة لإلنـــذار بحـــدوث الفاشـــيات ومواجهتهـــا

فــي مجــاالت الترصــد وتقــدير المخــاطر والتبليــغ عــن  ٢٠١٧بحلــول عــام 
 المخاطر

إذكـــــــــــاء الـــــــــــوعي بشـــــــــــأن اللـــــــــــوائح الصـــــــــــحية  :٤التوصـــــــــــية 
)، وٕاعـــــادة تأكيـــــد الـــــدور القيـــــادي للمنظمـــــة فـــــي ٢٠٠٥( الدوليـــــة

 المتحدة في تنفيذ هذه اللوائحمنظومة األمم 
تعزيـز قـدرة المنظمـة وشـراكاتها علـى تنفيـذ اللـوائح  :١٢التوصية 

 ) واالستجابة للطوارئ الصحية٢٠٠٥الصحية الدولية (
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مجال العمل المحدد للمنظمة في مسّودة خطة التنفيذ 
 العالمية

توصيات لجنة المراجعة المعنية بدور اللوائح الصحية  األهداف واُألطر الزمنية
 ) في مواجهة فاشية اإليبوال واالستجابة لها٢٠٠٥( الدولية

تحســين رصــد القــدرات األساســية الالزمــة بموجــب  -٣
) وتقييمهــا والتبليــغ ٢٠٠٥اللــوائح الصــحية الدوليــة (

 بشأنها 
  تنقـــــــيح إطــــــــار رصــــــــد اللــــــــوائح الصــــــــحية الدوليــــــــة

وتقييمهــــا، وتقديمــــه إلــــى جمعيــــة الصــــحة العالميــــة 
كــــي تنظــــر فــــي  ٢٠١٧الســــبعين فــــي أيــــار/ مــــايو 

 اعتماده
 

  /ــــول شــــباط ــــة وتقييمهــــا بحل ــــوائح الصــــحية الدولي ــــيح إطــــار رصــــد الل تنق
 ٢٠١٧  فبراير

  بموجــــب  الالزمــــةإجــــراء التقيــــيم الخــــارجي المشــــترك للقــــدرات األساســــية
 ٢٠١٧بلدًا آخر بحلول نهاية عام  ٣٠اللوائح، في 

  رفــــع تقــــارير ســــنوية عــــن نتــــائج عمليــــات التقيــــيم الخاصــــة بإطــــار رصــــد
اللوائح الصحية الدوليـة وتقييمهـا، إلـى جمعيـة الصـحة، بـدءًا مـن جمعيـة 

   ٢٠١٨الصحة العالمية الحادية والسبعين في أيار/ مايو 

 خارجي للقدرات األساسية وتعزيزهاعتماد التقييم ال :٥التوصية 

تحسين إدارة األحداث بما في ذلك تقدير المخـاطر  -٤
 والتبليغ عن المخاطر

  تشغيل المنصة القائمة على شبكة اإلنترنت لتيسير التبليغ عـن األحـداث
 ٢٠١٧  والتبليغ عن المخاطر وتبادل المعلومات، في عام

تحســين تقــدير المخــاطر والتبليــغ عــن المخــاطر مــن  :٦التوصــية 
 جانب المنظمة

تعزيـــــز االمتثـــــال الصـــــحية اإلضـــــافية و التـــــدابير  -٥
للتوصيات المؤقتـة التـي تـنص عليهـا اللـوائح الصـحية 

 )٢٠٠٥الدولية (

 التدابير الصحية المتعلقة بالسفر والنقـل والتجـارة التـي يوصـى بهـا  تحديد
وتبادلها على نحو منهجي عند وقوع أي حدث تترتب عليـه آثـار صـحية 

 ٢٠١٧عمومية محتملة أو فعلية، بدءًا من كانون الثاني/ يناير 
  صياغة اإلجراءات التشغيلية الموحدة لمتابعة التدابير الصحية اإلضافية

ت عــدم االمتثــال إلــى مســتويات أعلــى مــن الســلطات، بحلــول ورفــع حــاال
 ٢٠١٧حزيران/ يونيو 

  إتاحـــــة ســـــجل المعلومـــــات الخاصـــــة بامتثـــــال الـــــدول األطـــــراف للشـــــروط
الخاصة بالتدابير الصحية اإلضافية وتعزيز االمتثال للتوصـيات المؤقتـة 
ــــى نظــــام  ــــًا، عل ــــًا دولي أثنــــاء طــــوارئ الصــــحة العموميــــة التــــي تســــبب قلق

لومـــات عـــن األحـــداث الموجـــود علـــى الموقـــع اإللكترونـــي للمنظمـــة، المع
 ٢٠١٧بحلول حزيران/ يونيو 

  تبليغ جمعية الصحة بشأن التدابير الصحية اإلضافية 

تعزيز االمتثال للشروط الخاصة بالتدابير اإلضـافية  :٧التوصية 
 والتوصيات المؤقتة

تجـارة ينبغي للمنظمـة أن تتعـاون مـع منظمـة ال :٧-١٢التوصية 
المعنيـــــة علـــــى وضـــــع نمـــــوذج أولـــــي  الوكـــــاالتالعالميـــــة وســـــائر 
 للتوصيات الدائمة

ينبغــي للمنظمــة أن تشــجع علــى اإلقــرار بهــذه  :٨-١٢التوصــية 
 التوصيات الدائمة في عمليات تسوية النزاعات [...]

البنوك البيولوجية فـي عقد مشاورات حول وضع اتفاق لنقل المواد وحول   التبادل السريع للمعلومات العلمية -٦
 ٢٠١٧سياق مخطط المنظمة للبحث والتطوير، بحلول منتصف عام 

تحسين التبادل السريع لمعلومات وبيانات الصـحة  :١١التوصية 
 العمومية والمعلومات والبيانات العلمية.
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