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  )٢٠٠٥(تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 
  
  )٢٠٠٥(التقرير السنوي عن تنفيذ اللوائح الصحية الدولية   
  
  

  تقرير من المديرة العامة
  
  

، تقـدم )٢٠٠٨( ٢-٦١ج ص عوالقـرار ) ٢٠٠٥(من اللـوائح الصـحية الدوليـة  ٥٤من المادة  ١وفقًا للفقرة   -١
وقد نظر المجلس التنفيـذي فـي . الدول األعضاء والمدير العام تقارير سنوية إلى جمعية الصحة بشأن تنفيذ اللوائح

وُنقحـت  ٢٠١٦.١في دورته الثامنة والثالثين بعـد المائـة المعقـودة فـي كـانون الثـاني/ ينـاير هذا التقرير ل نص سابق
بيانًا عن اإلجراءات التـي قدم د التطورات التي طرأت مؤخرًا. وتيوتتضمن نصًا جديدًا لتجسًا تفيضالوثيقة تنقيحًا مس

 ٢٠١٥االســتجابة الدوليــة ألحــداث الصــحة العموميــة وطوارئهــا فــي عــام بشــأن اتخــذتها األمانــة فــي إطــار اللــوائح 
ومتالزمـة الشـرق األوسـط التنفسـية وشـلل  اإليبـوالمـرض فيـروس فيمـا يتعلـق تحديـدًا ب، و ٢٠١٦وحتى اآلن في عـام 

 – غيـانومتالزمـة التي توجد صلة بينها وبين حاالت صغر الـرأس فيروس زيكا والعدوى ب األطفال وأنفلونزا الطيور
فــي ) ٢٠٠٥(ويتضــمن التقريــر أيضــًا معلومــات عــن لجنــة المراجعــة المعنيــة بــدور اللــوائح الصــحية الدوليــة . باريــه

التطعـيم ضـد الحمـى بشـأن ) ٢٠٠٥(مواجهة فاشية اإليبوال واالستجابة لها، والتعـديل األول للـوائح الصـحية الدوليـة 
لقـدرات األساسـية بموجـب اللـوائح إلـى اتقـديم تقـارير ذاتيـة قطريـة عـن االنتقـال المقتـرح مـن ويصف أيضًا  .الصفراء
  تقييم أوفى للقدرات الوطنية باستخدام التقييمات الخارجية في جملة أمور.إجراء 

  
  ٢٠١٥األحداث والطوارئ الرئيسية للصحة العمومية في عام 

  
حـدثًا للصـحة " ١٦٧، ُسجِّل ٢٠١٦مارس / آذار ١٥إلى  ٢٠١٥أكتوبر / تشرين األول ١٦في الفترة من   -٢

ألحـــدث  اً بيانـــ ١٤١وخـــالل هـــذه الفتـــرة نشـــرت المنظمـــة . نظـــام إدارة األحـــداث الخـــاص بالمنظمـــةفـــي  "العموميـــة
علـى موقـع  ،اجتماعـات لجنـة الطـوارئفي ذلك أحدث المعلومات اإلقليمية وأحدث المعلومـات عـن ، بما المعلومات

حـــدثًا للصـــحة  ٦٩األحـــداث لمراكـــز االتصـــال الوطنيـــة المعنيـــة بـــاللوائح الصـــحية الدوليـــة، بشـــأن عـــن معلومـــات ال
متالزمـة الشـرق البشـرية بوحـاالت اإلصـابة  زيكـابمـرض فيـروس  بيانـات أحـدث المعلومـاتمعظم  تعلقو  .العمومية

  .الطيورأنفلونزا أو األوسط التنفسية 
  
  
  
  

                                                           
الجلسـة ؛ انظـر أيضـًا المحاضـر المـوجزة للمجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الثامنـة والثالثـين بعـد المائـة، ١٣٨/١٩م تالوثيقة    ١

  .))(باإلنكليزية ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦ت م) (الوثيقة ١) والجلسة الثانية (الفرع ٥األولى (الفرع 
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  مرض فيروس اإليبوال 
  
 تســــعةلجنـــة الطـــوارئ المعنيـــة بـــاللوائح الصـــحية الدوليـــة بشـــأن فاشـــية اإليبـــوال فـــي غـــرب أفريقيـــا عقـــدت   -٣

ــًا فــي عــام فاشــية منــذ إعــالن أن  اجتماعــات ــًا دولي وُعقــد . ٢٠١٤اإليبــوال تشــكل طارئــة صــحية عموميــة تســبب قلق
وسـيراليون  ريـايليبو وفـاء غينيـا أشارت اللجنـة إلـى و . ٢٠١٦مارس / آذار ٢٩عن بعد في بالتواصل أحدث اجتماع 

اســـتكمالها فـــي الوقـــت الحـــالي فتـــرة وٕالـــى فيهـــا  اإليبـــوالســـريان فيـــروس سالســـل األصـــلية لالبالمعـــايير لتأكيـــد وقـــف 
سـلبية فـي اختبـارين نتـائج ل يسـجتيومًا إضـافيًا منـذ  ٩٠يومًا وفترة الترصد المعزز لمدة  ٤٢الخضوع للمراقبة لمدة 

وبلغــت غينيــا هــذا . اعتبــارًا مــن آخــر اجتمــاع للجنــة، ظهــرت فيهــاو بسلســلة الســريان األصــلية  ترتبطــاخــر حالــة آل
مجموعـات الحـاالت المحـدودة التبليغ عـن لـم تتـأثر بـ. ورئـي أن هـذه اإلنجـازات ٢٠١٦مـارس / آذار ٢٧المعلم في 
واسـتنتجت اللجنـة تعـافوا مـن المـرض. الـذين سـبق أن بعودة ظهور الفيروس لدى عدد صغير مـن األفـراد المرتبطة 

وضــع اإليبــوال فــي غــرب أفريقيــا لــم يعــد يشــكل طارئــة صــحية عموميــة تســبب قلقــًا دوليــًا وأنــه ينبغــي إنهــاء تنفيــذ أن 
شـورة لجنـة الطـوارئ وتقييمهـا للوضـع، أنهـت علـى م المقابلـة الصـادرة عـن المـديرة العامـة. وبنـاءً التوصيات المؤقتـة 

ودعمـت المشـورة  التوصـيات المؤقتـةوتنفيـذ  إعـالن الطارئـة الصـحية العموميـة التـي تسـبب قلقـًا دوليـاً المديرة العامة 
  ١بشأن الصحة العمومية المقدمة من اللجنة.

  
ــــوائح الصــــحية الدوليــــة (  -٤ ــــوال٢٠٠٥وعقــــدت لجنــــة المراجعــــة المعنيــــة بــــدور الل  ) فــــي مواجهــــة فاشــــية اإليب

بموجــــــــــب المقــــــــــرر اإلجرائــــــــــي  هــــــــــاواالســــــــــتجابة لهــــــــــا، التــــــــــي أنشــــــــــأتها المــــــــــديرة العامــــــــــة ودعــــــــــت إلــــــــــى انعقاد
بـــين الـــدورات فـــي  اتاجتماعـــو  ٢٠١٥آب/ أغســـطس  ٢٥و ٢٤)، اجتماعهـــا األول فـــي ٢٠١٥( )١٠(٦٨ع  ص   ج

وشــــــــباط/  ٢٠١٥وكــــــــانون األول/ ديســــــــمبر  ٢٠١٥تشــــــــرين الثــــــــاني/ نــــــــوفمبر و  ٢٠١٥تشــــــــرين األول/ أكتــــــــوبر 
. ويمكــن االطــالع علــى ٢٠١٦آذار/ مــارس  ٢٤إلــى  ٢١واجتماعهــا الثــاني واألخيــر فــي الفتــرة مــن  ٢٠١٦ فبرايــر

وأحيـل  ٢.دورات على الموقع اإللكترونـي للمنظمـةبين ال اتاالجتماع وتقاريرتقرير االجتماع األول للجنة المراجعة 
  .٦٩/٢١يقة المصاحبة جثالو  ضمن تقرير اللجنة الختامي إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين

  
  متالزمة الشرق األوسط التنفسية 

  
بعـد مـرور فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية في شبه الجزيـرة العربيـة جل سريان سُ   -٥

ــ، ٢٠١٦آذار/ مــارس . وبحلــول ألول مــرة أعــوام علــى اكتشــافه ــدًا  ٢٦غ بّل الشــرق األوســط وأمريكــا الشــمالية  فــيبل
وحـدثت فاشـيات كبـرى فـي المستشـفيات فـي جمهوريـة  .المؤكـدة مختبريـاً العـدوى حـاالت عن المنظمة  وأوروبا وآسيا

وفــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية فــــي آب/  ٢٠١٥ســــطس بــــين أيــــار/ مــــايو وآب/ أغ كوريــــا فــــي الفتــــرة الواقعــــة مــــا
  .٢٠١٥ أغسطس

  
المســبب فيــروس كورونــا لجنــة الطــوارئ المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة بشــأن  عقــدت، ٢٠١٣ومنــذ عــام   -٦
وأفــادت  ٢٠١٥.٣ســبتمبر / جتمــاع األخيــر فــي أيلــولبتنظــيم اال اجتماعــات ١٠متالزمــة الشــرق األوســط التنفســية ل

 ،ومــع ذلــك. ال يشــكل طارئــة صــحية عموميــة تســبب قلقــًا دوليــاً  مــازالوضــع الاللجنــة خــالل اجتماعهــا األخيــر بــأن 
                                                           

تــــــم ( /http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/end-of-ebola-pheic/enانظــــــر الموقــــــع اإللكترونــــــي:    ١
 ).٢٠١٦ أبريل/ نيسان ٢٢االطالع في 

/ آذار ٣١(تــــم االطــــالع فــــي  /http://www.who.int/ihr/review-committee-2016/enالتــــالي:  موقــــع اإللكترونــــيالانظــــر    ٢
  ).  ٢٠١٦ مارس

 /http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2015/ihr-emergency-committee-mers/en: اإللكترونـيالموقـع انظر    ٣
  ).٢٠١٦ أبريل/ نيسان ٢٢تم االطالع في (
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التحــديات  توشــمل. اســتمر ســريان الفيــروس مــن اإلبــل إلــى البشــر وســريانه بــين البشــر فــي أمــاكن الرعايــة الصــحية
، الفيـروس تحـريفي اختبـار  يجابيةاإلنتائج ذات الراض التبليغ عن الحاالت العديمة األعما يلي:  ضمانالمستمرة 

أي  عــدم وجــودوأكــدت اللجنــة . مالئمــةالبحــوث الوٕاجــراء  ، وتنفيــذ تــدابير مكافحــة العــدوىالســريع تبــادل المعلومــاتو 
فيــروس كورونــا المســبب مبــررات تتعلــق بالصــحة العموميــة لفــرض قيــود علــى التجــارة أو الســفر بهــدف منــع انتشــار 

 يوصـأومـع ذلـك، . غيـر ضـروريأمـرًا بر إجـراء الفحـص فـي نقـاط الـدخول واعتُ  .الشرق األوسط التنفسية متالزمةل
  .المسافرين، والسيما عند السفر ألداء فريضة الحج في صفوفإذكاء الوعي بشأن المرض وأعراضه ببشدة 

  
  شلل األطفال

  
 ثمانيـةشـلل األطفـال فيروس االنتشار الدولي للجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية بشأن  عقدت  -٧

ــًا فــي  منــذ اآلنحتــى  اجتماعــات ــًا دولي / أيــار ٥إعــالن أن شــلل األطفــال يشــكل طارئــة صــحية عموميــة تســبب قلق
أن الوضــع الوبــائي مـازال يشــكل طارئــة صــحية عموميــة بــاللجنــة  سـلمت، ٢٠١٦ فبرايــر/ شــباطوفــي . ٢٠١٤ مـايو

بتمديد التوصيات المؤقتة المنقحـة، مـع التركيـز علـى التحركـات السـكانية الواسـعة النطـاق  وأوصتتسبب قلقًا دوليًا 
وأشـارت اللجنـة إلـى . الالجئين والمسافرين والمجموعات السـكانية العـابرة للحـدود صفوفوزيادة التغطية باللقاح في 

باكســـتان، وفاشـــيات فيـــروس شـــلل األطفـــال المشـــتق مـــن و ان تأفغانســـ بـــينشـــلل األطفـــال فيـــروس اســـتمرار انتشـــار 
منــتظم لمخــاطر االنتشــار الــدولي فــي المنــاطق الشــديدة  اســتعراضإجــراء اللقاحــات فــي منــاطق أخــرى، وحثــت علــى 

  ١.واعتمدت المديرة العامة استنتاجات اللجنة وأصدرت توصيات مؤقتة في إطار اللوائح. التعرض للمخاطر
  
 مـــنالثامنـــة والســـتون  العالميـــة ، طلبـــت جمعيـــة الصـــحة)٢٠١٥) (٩(٦٨ج ص عوفـــي المقـــرر اإلجرائـــي   -٨

التاســعة والســتين بشــأن التقــدم الُمحــرز فــي الحــد مــن مخــاطر  العالميــة المــدير العــام رفــع تقريــر إلــى جمعيــة الصــحة
  ٢.االنتشار الدولي لفيروس شلل األطفال البري

  
  باريه – غيانزيكا وصغر الرأس ومتالزمة  فيروس

  
االجتمـاع األول للجنـة الطـوارئ بشـأن فيـروس إلـى عقـد دعت المديرة العامـة ، ٢٠١٦شباط/ فبراير  ١في   -٩

االت صـغر الـرأس واضـطرابات مـن حـمجموعـات  وجودفيما يخص ) ٢٠٠٥زيكا بموجب اللوائح الصحية الدولية (
علــى مشــورة لجنــة الطــوارئ، أعلنــت المــديرة  وبنــاءً فيــروس زيكــا.  تضــررة مــنالمبعــض المنــاطق فــي عصــبية أخــرى 

العامــة أن مجموعــة حــاالت صــغر الــرأس واالضــطرابات العصــبية األخــرى المبلــغ عنهــا فــي البرازيــل عقــب ظهــور 
وأصــدرت تشــكل طارئــة صــحية عموميــة تســبب قلقــًا دوليــًا  ٢٠١٤مجموعــة مماثلــة فــي بولينيزيــا الفرنســية فــي عــام 

) آخــر ٢٠١٦آذار/ مــارس  ٨ت لجنــة الطــوارئ فــي اجتماعهــا الثــاني (جنيــف، توصــيات مؤقتــة مقابلــة. واستعرضــ
إجراء بحوث إضافية أمر وسلمت بأن البينات التي تشهد على وجود صلة بين العدوى بفيروس زيكا وصغر الرأس 

/ ممـا كانـت عليـه فـي شـباط أرسـخأن البينات التي تدل على وجود صـلة سـببية هـي على الرغم من  اً مازال ضروري
أصـدرتها المـديرة العامـة فـي صـيغة التـي مشـورة مزيـد مـن التقـديم . وحـث هـذا االسـتنتاج اللجنـة علـى ٢٠١٦فبراير 

  ٣توصيات مؤقتة.
                                                           

  :  موقع اإللكترونيالعلى    ١
http://www.who.int/entity/mediacentre/news/statements/2016/8th-IHR-emergency-committee-polio/en/index.html 

  ).٢٠١٦ أبريل/ نيسان ٢٢(تم االطالع في 
  .٦٩/٢٦جانظر الوثيقة    ٢

  على الموقع اإللكتروني:    ٣
http://www.who.int/entity/mediacentre/news/statements/2016/2nd-emergency-committee-zika/en/index.html  تــــــــــــــــــم)

  ).٢٠١٦ أبريل/ نيسان ٢٢االطالع في 
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 ٢٠٠٧كـانون الثـاني/ ينـاير  ١في الفتـرة مـن  ومنطقةبلدًا  ٦١ُوّثق سريان فيروس زيكا فيما مجموعه وقد   -١٠
ـــــــى  ـــــــروس  ويســـــــجل انتشـــــــار. ٢٠١٦مـــــــارس  آذار/ ٣٠إل ـــــــي النالفي ـــــــة ٣٨شـــــــط ف ـــــــدًا ومنطق ـــــــى  بل  آذار/ ٢٦حت
المصــاب بهــا محليــًا فــي غيــاب أي نواقــل معروفــة مــن العــدوى حــاالت غــت ســتة بلــدان عــن كمــا بلّ . ٢٠١٦ مــارس

قائمـــة علـــى المالحظـــة ودراســـات األتـــراب ودراســـات الدراســـات الواســـتنادًا إلـــى والمحتمـــل انتقالهـــا جنســـيًا. البعـــوض 
يتحقـــق توافــق متزايـــد فــي اآلراء فـــي األوســاط العلميــة مفـــاده أن الفيــروس يســـبب زيــادة حـــاالت الحــاالت والشــواهد، 
وصـغر الـرأس واالضـطرابات العصـبية األخـرى المبلـغ عنهـا فـي عـدد مـن البلـدان  باريـه – غيـاناإلصابة بمتالزمـة 

االسـتجابة وأنشطة وبدأت المنظمة تطبيق إطار استراتيجي لالستجابة يشمل الترصد فيروس زيكا. التي يسري فيها 
اسـتجابة متكاملـة تشـمل إعـداد وتعمل المنظمة عن كثب مع المكاتـب اإلقليميـة والبلـدان المتضـررة علـى  ١والبحث.

 متضـررة مـني يقمـن فـي البلـدان الاللـواتترصد البعوض ومكافحته وتعزيـز تـدابير الوقايـة الشخصـية ودعـم الحوامـل 
ومـن مرتبطـة بالعـدوى بفيـروس زيكـا. الضـافية اإلمضـاعفات لالفيروس أو يعدن من هذه البلدان والتـدبير العالجـي ل

والتــدبير العالجــي لمضــاعفاته. وقــد حــددت المنظمــة فيــروس زيكــا انتشــار لمكافحــة األساســي تعزيــز االســتثمارات 
  .٢٠١٦الشاملة لشهر حزيران/ يونيو والجهات الشريكة حتى اآلن متطلبات التمويل للفترة 

  
  A(H7N9) و A(H5N1) فيروسا أنفلونزا الطيور

  
وحتى اآلن . التطورفيروسات األنفلونزا الدائمة طبيعة إلى مازال احتمال حدوث جائحة أنفلونزا قائمًا نظرًا   -١١

شـــــبيهًا بمـــــا كـــــان عليـــــه فـــــي  ٢٠١٦فـــــي عـــــام  A(H7N9)يبـــــدو الـــــنمط الوبـــــائي لعـــــدوى البشـــــر بـــــأنفلونزا الطيـــــور 
الفرعيـة المتنوعـة والشـديدة اإلمـراض، بمـا فـي ذلـك  A(H5)أنمـاط فيروسـات أنفلـونزا الطيـور  فتئـتوما. ٢٠١٥ عام

أو يحتمـل أن تسـبب الطيـور وتسـبب  لـدىوتنتشـر  تسـري H5N9وH5N8 وH5N6 وH5N2 و H5N1فيروسـات 
أن المخــاطر  A(H5) األنفلــونزا وتبــين التقييمــات الفيروســية والوبائيــة لفيروســات. البشــر لــدىحــاالت عــدوى متفرقــة 

  .٢٠١٥المرتبطة بها لم تتغير منذ التقييم الذي ُأجري في عام 
  

 األنفلــونزا فيــروسالعــدوى بفــي غــرب أفريقيــا، وتفشــي وبــاء  A(H5) األنفلــونزا انتشــار فيــروساســتمرار ومــع   -١٢
A(H7N9) األنفلـونزا مع فيروسالمشترك الدواجن واستمرار إعادة تشكيله الجيني  لدى A(H9N2) وتكـرار حـاالت ،

 جسيمة كمـا يتبـين مـن فيروسـات األنفلـونزا ت األنفلونزافيروساطرحها تالعدوى الحيوانية المنشأ، فإن المخاطر التي 
A(H5) وA(H7N9) وA(H9N2)  .  

  
التـــي لهـــا خصـــائص مختلفـــة عـــن فيروســـات  A(H3N2)و A(H1N1)وفيروســـات األنفلـــونزا مـــن النمطـــين   -١٣

في عدة أقـاليم فـي العـالم ويحتمـل الخنازير  ظهر لدىاألنفلونزا الموسمية السارية لدى البشر هي حيوانية التوطن وت
تـم توثيقـه مجـددًا  A(H1) ازيرنفلونزا الخنـأوهناك عدد قليل من حاالت العدوى البشرية بفيروسات تعدي البشر. أن 

  .٢٠١٥منذ أيلول/ سبتمبر 
  

 الصـحة العموميـة فـي مجـالتطـور فيروسـات األنفلـونزا ذات األهميـة المحتملـة  عـن كثـبالمنظمة  رصدوت  -١٤
  .بلداً  ١١٣، من خالل الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لها التي تضم هاوظهور 

  
  
  

                                                           
تــــــــم ( http://www.who.int/emergencies/zika-virus/strategic-response-framework.pdfانظــــــــر الموقــــــــع اإللكترونــــــــي:    ١

  ).٢٠١٦ أبريل/ نيسان ٢٢االطالع في 
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  )٢٠٠٥(التقدم الُمحرز في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 
  

  بناء القدرات
  

لدول استبيانًا للتقييم الذاتي لإطار رصد القدرات األساسية الالزمة بموجب اللوائح الصحية الدولية استخدم   -١٥
من أجل تبليغ جمعية الصحة عـن الوضـع الـراهن فيمـا يتعلـق بالحـد األدنـى مـن القـدرات  ٢٠١٠منذ عام األطراف 

وفــي . اكتســاب هــذه القــدراتوعــن  )٢٠٠٥(األساســية للصــحة العموميــة الالزمــة بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة 
 ت، كانــ٢٠١٦ بريــلأ/ نيســان ٥وفــي  ١.، اســتمرت الــدول األطــراف فــي تقــديم المعلومــات إلــى األمانــة٢٠١٥ عــام
 .٢٠١٥أبريـل / لتقييم الذاتي الـذي ُأرسـل فـي نيسـانلدولة طرفًا قد استكملت االستبيان  ١٩٦ من أصلدولة  ١٢٦

ي تــاللقــدرات األساســية الالزمــة بموجــب اللــوائح عــن ا الســنويةلبلــدان اتقــارير فــي  الــواردةويشــير تحليــل المعلومــات 
وضـع التشـريعات والسياسـات المالئمـة : الدول األطراف إلى األمانة، إلى إحـراز التقـدم فـي المجـاالت التاليـة اقدمته

نة تحقيــق القــدرة العمليــة والمحّســو ات األخــرى مــن أجــل بنــاء القــدرات؛ التنســيق والتعــاون مــع القطاعــو تنفيــذ اللــوائح؛ ل
تحســـين التواصـــل مـــع و صـــة بالتأهـــب واالســـتجابة للطـــوارئ؛ القـــدرات الخاوتنســـيق علـــى الكشـــف واإلنـــذار المبكـــر؛ 
، يعتبر مستوى القدرات الفعلي غير مؤكد في بعض البلدان وسـتتطلب ومع ذلك. الجمهور ومع أصحاب المصلحة

الهياكــــل األساســــية لحفــــاظ علــــى هـــذه القــــدرات فــــي وضـــع التشــــغيل مواصــــلة تعزيـــز ا الراميــــة إلــــى ضـــمانالجهـــود 
فإن القدرات الخاصة بالكشـف عـن األحـداث الكيميائيـة واإلشـعاعية  ،وفضًال عن ذلك. البشريةالموارد و واإلجراءات 

 ٢٠١٥ويمكـــن االطـــالع علـــى تفاصـــيل درجـــات التقيـــيم لعـــام  .واالســـتجابة لهـــا لـــم تتحقـــق بعـــد فـــي معظـــم األحيـــان
  ٢المتاحة من البلدان على الموقع اإللكتروني للمنظمة.

  
إرسـاء القــدرات األساسـية الخاصـة بالترصـد واالسـتجابة وبنقــاط  )٢٠٠٥(وتتطلـب اللـوائح الصـحية الدوليـة   -١٦

إلرساء القـدرات األساسـية  المحدد أصالً النهائي الموعد وكان . والحفاظ عليها هذه القدرات المعينة، وتعزيزالدخول 
بلـدان فـي  ُتكتسـبهـذه القـدرات لـم إال أن  تقـدمالوقـد ُأحـرز . ٢٠١٦، مع إمكانية التمديد حتى عام ٢٠١٢ هو عام
شـأن وأوصت لجنة المراجعة بشأن التمديدات الثانية لبنـاء القـدرات الوطنيـة فـي مجـال الصـحة العموميـة وب. عديدة 

تنظر المديرة العامة في عدد من النهوج المتنوعة لتقيـيم وتطـوير "أن ب ٢٠١٤تنفيذ اللوائح الصحية الدولية في عام 
  ٣."القدرات األساسية الالزمة بموجب اللوائح على المدى القصير والمدى الطويل

  
ضـــافة إلـــى إ و  .القـــدرات األساســـيةفيمـــا يخـــص إطـــارًا جديـــدًا لرصـــد اللـــوائح وتقييمهـــا وقـــد أعـــدت المنظمـــة   -١٧

ـــ اتيشـــمل اإلطـــار االستعراضـــالتقـــارير الســـنوية،  ـــيم المســـتقل  ةالالحق انظـــر ( )الخـــارجي(وتمـــارين المحاكـــاة والتقي
، اسـُتكملت ٢٠١٦فبرايـر / وفـي شـباط. وكان محور تركيز األمانة األولـي وضـع عنصـر التقيـيم المسـتقل. )الملحق

بعثـات التقيـيم الخـارجي الطـوعي المشـترك إلـى واسـُتهلت  ٤)٢٠٠٥(الخارجي المشترك الخاص باللوائح  لتقييماأداة 
وبينــت التجــارب األوليــة النتــائج اإليجابيــة وأبــدت الجهــات الشــريكة البلــدان بالتعــاون مــع الجهــات الشــريكة والخبــراء. 

وباالستفادة من التقييم الخارجي المشترك في وضع خطط العمل الوطنية أو تحسينها من اهتمامها بدعم هذا النهج 
والعمــل جــار علــى اســتكمال العناصــر الثالثــة األخــرى مــن اإلطــار ين تأهــب البلــدان للطــوارئ الصــحية. أجــل تحســ

                                                           
انظـــر درجـــات تقيـــيم القـــدرات بموجـــب اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة الخاصـــة بجميـــع الـــدول األطـــراف التـــي قـــدمت التقـــارير    ١

  ).٢٠١٦ أبريل/ نيسان ٢٢تم االطالع في ( http://www.who.int/gho/ihrعلى الموقع اإللكتروني:  ٢٠١٥ لعام
 ).٢٠١٦ أبريل/ نيسان ٢٦تم االطالع في ( /http://www.who.int/gho/ihr/enانظر الموقع اإللكتروني:    ٢

  .٤٣، الفقرة ١إضافة  ٦٨/٢٢انظر الوثيقة ج   ٣
أداة التقييم الخارجي المشترك متاحة على الموقع اإللكتروني:    ٤

http://www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_2016_2/en/ ) ٢٠١٦ أبريل/ نيسان ١تم االطالع في.(  
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وسُينشر ذلك علـى الموقـع اإللكترونـي الجديد لرصد اللوائح وتقييمها إلى جانب جميع األدلة واألدوات ذات الصلة. 
ُتجمــع وف وســ ٢٠١٧ديــدة فــي عــام ومــن المقــرر رفــع التقــارير إلــى جمعيــة الصــحة باســتخدام صــيغة جللمنظمــة. 

رهنــًا بموافقــة جمعيــة الصــحة علــى اإلطــار الجديــد لرصــد و  ٢٠١٦مــن حزيــران/ يونيــو  ابتــداءً  ٢٠١٦البيانــات لعــام 
  اللوائح وتقييمها.

  
الصـــناعية الرئيســـية الســـبع فـــي  للـــدول، اجتمـــع وزراء الصـــحة ٢٠١٥تشـــرين األول/ أكتـــوبر  ٩و ٨وفـــي   -١٨

ولفـت إعالنهـم الختـامي الواسـع النطـاق االنتبـاه . مرض فيـروس اإليبـوال هاالمواضيع الصحية، بما فيلمناقشة برلين 
اللـــوائح "اعتبـــار مســـألة و " الصـــحة العالميـــة الملتزمـــة لمنظمـــةوالقيـــادة "إلـــى جملـــة أمـــور مـــن بينهـــا الواليـــة المحوريـــة 

المســـاعدة علـــى حمايـــة البلـــدان مـــن االنتشـــار الصـــك الـــدولي األساســـي الـــذي يســـتهدف ) ٢٠٠٥(الصـــحية الدوليـــة 
ملزمــة بصــفتها  "ة العموميــةيرئ الصــحطــواالالــدولي لألمــراض، بمــا فــي ذلــك المخــاطر المحدقــة بالصــحة العموميــة و 

مــن أجــل فيمــا بينهــا  إذ طلبــوا صــراحة مــن البلــدان التعــاون") ٢٠٠٥(الــوزراء اللــوائح الصــحية الدوليــة  أيــدو . قانونــاً 
]  للـوائح [االمتثـال التـام "وأحاطوا علمًا بأن " ى هذه القدراتوالحفاظ عل ] اللوائح [اكتساب القدرات األساسية لتنفيذ 

  ١".كل بلدعاتق أمر تقع المسؤولية عنه في نهاية المطاف على 
  

عقــد اجتمــاع رفيــع المســتوى للشــركاء وأصــحاب المصــلحة  فــيالمنظمــة وحكومــة جنــوب أفريقيــا  شــاركتو   -١٩
/ تمــوز ١٥إلــى  ١٣، فــي كيــب تــاون بجنــوب أفريقيــا فــي الفتــرة مــن "بنــاء األمــن الصــحي لمــا بعــد اإليبــوال"بشــأن 
ممثلـو البلـدان المتضـررة مـن مـرض فيـروس  همفـي نمشارك، بم ٢٠٠وجمع االجتماع معًا أكثر من . ٢٠١٥ يوليو
واستهدف االتفاق على أولوية اإلجراءات الرامية إلى تعزيز األمن الصحي، من أجل تدعيم الُنظم الصحية . اإليبوال

واتفــق المشــاركون علــى ضــرورة العمــل الجمــاعي بشــأن ). ٢٠٠٥(والقــدرات الالزمــة لتنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة 
ـــوطني والعـــالمي،  ـــين التوقعـــات الخاصـــة بـــالخطوات  وعرضـــوااألمـــن الصـــحي ال التـــي ســـتتخذ مســـتقبًال للمواءمـــة ب

جهـة وكان هنـاك اتفـاق واسـع النطـاق بشـأن دور المنظمـة ك. المبادرات المشتركة بين أصحاب المصلحة المتعددين
ـــدوليين . منظِّمـــة الجتماعـــات البلـــدان والشـــركاء واقترحـــت المنظمـــة اتبـــاع نهـــج تعـــاوني بـــين أصـــحاب المصـــلحة ال

ومـــن المقـــرر عقـــد اجتمـــاع  .تهاواســـتدام الـــُنظم الصـــحية الالزمـــة لتنفيـــذ اللـــوائحوالـــوطنيين مـــن أجـــل تعزيـــز قـــدرات 
 ،تأهـــب البلـــدان للطـــوارئ الصـــحية تحقيـــقاســـتعراض اإلنجـــازات المحققـــة والتحـــديات المواجهـــة فـــي  بهـــدفللمتابعـــة 

األولويـة الخاصـة وبنـاء القـدرات ذات  ،ن خـالل اتبـاع نهـج متعـدد القطاعـاتواالتفاق على خريطة طريق والسيما م
  والحصول على التزامات إضافية من الدول األعضاء والشركاء. ،بتأهب البلدان للطوارئ الصحية

  
تقييمـات قطريـة جـراء إلبشـأن إنشـاء تحـالف  علـى مسـتوى اإلدارة العليـا اً اجتماعـواستضافت حكومة فنلنـدا   -٢٠

وحشـد االجتمـاع أكثـر مـن ). ٢٠١٦ار/ مـارس آذ ١٤وتنفيـذ اللـوائح (جنيـف، فـي  بـاألمن الصـحي العـالميخاصة 
للتقيـيم مـن خـالل إجـراء تقييمـات وجهـات مانحـة بغيـة اقتـراح تحـالف لمؤسسـات متعـددة األطـراف بلدًا وممثلين  ٢٠

رح أن يضم هذا التحـالف واقتُ ). ٢٠٠٥لقدرات األساسية الالزمة بموجب اللوائح الصحية الدولية (لخارجية مشتركة 
  داخل المنظمة وفريقًا استشاريًا ُينشأ لدعم عملية التقييم القطري.أمانة صغيرة 

  
بشـأن ونظمت وزارة الشؤون االجتماعية والصحة وحقوق المرأة والمفوضية األوروبية مؤتمرًا رفيع المستوى   -٢١

وشـــاركت منظمـــة الصـــحة العالميـــة ). ٢٠١٦آذار/ مـــارس  ٢٣و ٢٢األمـــن الصـــحي العـــالمي (ليـــون، فرنســـا، فـــي 
تحــت إشــراف رئاســة هولنــدا لمجلـــس االتحــاد األوروبــي. وكانــت حصـــيلة المفوضــية األوروبيــة فــي رعايــة الحـــدث و 

). ٢٠٠٥بتـــدعيم األمـــن الصـــحي العـــالمي عـــن طريـــق تنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (المـــؤتمر الرئيســـية االلتـــزام 

                                                           
 _http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/G/G7-Ges.Ministerعلــــــــــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــــــــــع اإللكترونــــــــــــــــــــــــــي:    ١

2015/G7_Health_Ministers_Declaration_AMR_and_EBOLA.pdf ) ٢٠١٦ أبريل/ نيسان ٢٢تم االطالع في.( 
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اص وقطـاعي صـحة اإلنسـان وصـحة حشد المؤتمر عدة مؤسسات والجهـات الشـريكة مـن القطـاعين العـام والخـ وٕاذ
وأكــد المشــاركون مجــددًا المبــادئ الرئيســية الحيــوان، أذكــى الــوعي بخصــوص اللــوائح وضــرورة تســريع وتيــرة تنفيــذها. 

للــوائح أي اتبــاع نهــج متعــدد القطاعــات والتقيــيم الــدقيق للقــدرات والجوانــب األساســية لتعزيــز الــنظم الصــحية والمــوارد 
  لبلدان.البشرية والتعاون بين ا

  
  التطعيم ضد الحمى الصفراء): ٢٠٠٥(التعديل األول للوائح الصحية الدولية 

  
وقـــد اقترحـــت المـــديرة العامـــة هـــذا . ٢٠١٤ألول مـــرة فـــي عـــام ) ٢٠٠٥(ُعـــدلت اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة   -٢٢

بـأن جرعـة وحيـدة مـن  التعديل بناًء على توصية فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بـالتمنيع التـي أفـادت
وبالتالي فقد اعتمدت جمعية الصحة العالميـة السـابعة . لقاح الحمى الصفراء يكفل الحماية من المرض طيلة العمر

مـن اللـوائح، ونقحـت فتـرة فعاليـة التطعـيم ضـد الحمـى  ٧ رفقلتحديث الم) ٢٠١٤( ١٣-٦٧ج ص عوالستون القرار 
وســوف يــدخل هــذا  ١.الُمطّعــمســنوات إلــى طيلــة عمــر الشـخص  ١٠الصـفراء وعــدلت صــالحية شــهادة التطعــيم مـن 

  .٢٠١٦يوليو / التعديل حيز النفاذ في تموز
  

واستجابًة لطلب جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين الذي أشـار إلـى أن التطعـيم ضـد الحمـى الصـفراء   -٢٣
أنهـــا تشـــهد مخـــاطر انتقـــال الحمـــى قـــد ُيشـــترط علـــى أي مســـافر يغـــادر منطقـــة مـــن المنـــاطق التـــي قـــررت المنظمـــة 

ثة تشمل البلدان التي تقبـل شـهادة التطعـيم ضـد الحمـى الصفراء، بدأت المديرة العامة في نشر قائمة إلكترونية محدَّ 
الصــفراء طيلــة العمــر، كمــا أنشــأت فريقــًا استشــاريًا علميــًا وتقنيــًا يتــولى رســم خــرائط مخــاطر الحمــى الصــفراء وتقــديم 

  ٢.بالتطعيم إلى المسافرين اإلرشادات الخاصة
  

  )٢٠٠٥(تنفيذ اللوائح الصحية الدولية  المواجهة فيالتحديات الفرص المتاحة و 
  

فــــي مواجهــــة فاشــــية اإليبــــوال ) ٢٠٠٥(لجنــــة المراجعــــة المعنيــــة بــــدور اللــــوائح الصــــحية الدوليــــة  خلصــــت  -٢٤
البلـدان وتعزيـز قـدرات األمانـة وشـراكاتها مـن أجـل منح األولوية لتنفيذ اللوائح فـي جميـع وجوب  إلى واالستجابة لها

علــى االقتراحــات الجديــدة وتحســين  تنفيــذ اللــوائح بنــاءً توصــية لضــمان  ١٢وقــدمت اللجنــة  ٣دعــم الــدول األطــراف.
وتمويـل تنفيـذ اللـوائح؛ وٕاذكـاء الـوعي بخصـوص وضع خطة استراتيجية عالميـة؛ االمتثال للوائح من خالل ما يلي: 

تقيـــيم المخـــاطر والتبليـــغ عنهـــا فـــي  نشـــطةوتحســـين أتمـــاد التقيـــيم الخـــارجي للقـــدرات األساســـية وتعزيـــزه؛ واعاللـــوائح؛ 
وتـــدعيم مراكـــز االتصـــال وتعزيـــز االمتثـــال للمتطلبـــات الخاصـــة بالتـــدابير اإلضـــافية والتوصـــيات المؤقتـــة؛ األمانـــة؛ 

والنهــوض بالقــدرات األساســية الالزمــة ومــنح األولويــة لتــدابير دعــم البلــدان األشــد ضــعفًا؛ الوطنيــة المعنيــة بــاللوائح؛ 
  .في إطار برنامج العمل األوسع نطاقًا لتعزيز النظم الصحية) ٢٠٠٥(بموجب اللوائح الصحية الدولية 

  
  التأهب والتنسيق بين المبادرات المتعددة لتنفيذ اللوائح

  
والتعبيــر عــن تقــديره التــام ألهميــة المجتمــع الــدولي علــى إعــادة تقيــيم أولوياتــه العالميــة  حثــت أزمــة اإليبــوال  -٢٥

سعيها إلى التأهب لجهات الشريكة في المنظمات الدولية و اتوجيه البلدان و كصك متعدد األطراف قادر على اللوائح 
ض هــذا االهتمــام المتجــدد بــاللوائح كمنفعــة مــن المنــافع العامــة العالميــة وتمّخــ. للطــوارئ الصــحية العموميــة الرئيســية
                                                           

  .٥والملحق  ١٣-٦٧ج ص ع، القرار ١/سجالت /٦٧/٢٠١٤ج ص عانظر الوثيقة    ١

  ). ٢٠١٥( ٤-٦٨ج ص عانظر القرار    ٢
 .٦٩/٢١جانظر الوثيقة    ٣
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القدرات الراهنـة فـي مجـال الصـحة العموميـة فـي الـنظم ترمي إلى تقييم عن مبادرات جديدة عديدة  من أجل الصحة
تعزيز الـنظم وتشمل األمثلة مبادرات . وتعزيزها عبر الحوافز وعالقات التعاون ذه القدراته الصحية ودعم اكتساب

وتعزيـز بما في ذلك اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلـونزا الجائحـة لتأهب للجوائح ل المبذولةالصحية والجهود 
المستشــفيات عــن طريــق (والتأهــب للكــوارث الطبيعيــة ) ٢٠٠٥(القــدرات األساســية بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة 

الصــــحة الواحــــدة وبــــرامج التأهــــب للطــــوارئ الخاصــــة بقطــــاعي النقــــل واألمــــن ومبــــادرة ) اآلمنــــة علــــى ســــبيل المثــــال
وتســتلزم هــذه . البيولــوجي وٕادمــاج تأهــب البلــدان للطــوارئ الصــحية والتأهــب للكــوارث الطبيعيــة واألزمــات اإلنســانية

  .للصحة العمومية العالمية واألمانةالمبادرات التنسيق وتتيح فرصًا مهمة 
  

  الخاتمة
  

فـــــي مواجهـــــة فاشـــــية اإليبـــــوال ) ٢٠٠٥(لجنـــــة المراجعـــــة المعنيـــــة بـــــدور اللـــــوائح الصـــــحية الدوليـــــة قـــــدمت   -٢٦
إلــى  نظــراً  وُيعــد التنفيــذ الفعــال للــوائح أهــم مــن أي وقــت مضــى،. تحســين عمــل اللــوائحالتوصــيات ل واالســتجابة لهــا

المحدقـة  مخـاطروسـائر ال ضامـر فيـه الحـدود األ ال تحتـويعالم  فيالصحة العمومية المواجهة في مجال لتحديات ا
يتصـدر جـدول األعمـال الـدولي؛ وتكتسـي اللـوائح أهميـة  ةالعالميـالعموميـة  ةالصـحومازال أمـن . بالصحة العمومية

وتظـل  .وتجنـب التـدخل غيـر الضـروري فـي السـفر والتجـارة ةالعالمي العمومية ةالصحمحورية من أجل تحقيق أمن 
عـوق قـدرة اللـوائح علـى حمايـة تاصـة بالترصـد واالسـتجابة فـي العديـد مـن البلـدان الخغير الكافية القدرات األساسية 

والــنمط الفرعــي  اإليبــوالفاشــية مــرض فيــروس  علــى شــاكلةالعــالم مــن طــوارئ الصــحة العموميــة ســكان هــذه البلــدان و 
المرتبطــة بفيــروس  باريــه – غيــانالجديــد لألنفلــونزا البشــرية ومجموعــات حــاالت اإلصــابة بصــغر الــرأس ومتالزمــة 

ضمان االمتثـال للـوائح يمثـل تحـديًا كبيـرًا، والسـيما فيمـا يتعلـق بمنـع اتخـاذ تـدابير غيـر مالئمـة تتعلـق  مابرحو  .زيكا
مـن جانـب أصـحاب المصـلحة الرئيسـيين واستمرارهما تجديد االلتزام باللوائح واالمتثال لها  يكتسيو . بالتجارة والسفر

يمثـل كــل مــن إصـالح عمــل المنظمــة وفـي هــذا الصــدد،  .هــذه اللـوائح بنجــاح وفعاليــةمــن أجـل تنفيــذ  ةحاســمأهميـة 
فـي مواجهـة ) ٢٠٠٥(لجنـة المراجعـة المعنيـة بـدور اللـوائح الصـحية الدوليـة المتصل بالطوارئ الصـحية وتوصـيات 

عناصـر أساسـية  ،يـةإلـى جانـب تجديـد التـزام الـدول األطـراف والجهـات الشـريكة المعن فاشية اإليبـوال واالسـتجابة لهـا
  لتنفيذ اللوائح على نحو فعال.

    
  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 

  
  .إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير ةمدعو  جمعية الصحة  -٢٧
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  الملحق
  
  

  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (
  

  إطار الرصد والتقييم
  
  

  وتقييمها الدولية الصحية اللوائح لرصد الجديد اإلطار مبادئ
  
عمليـــة موضـــوعية الســـتعراض  فـــيوالكميـــة  عيـــةو الـــنهج النيـــدمج اإلطـــار الجديـــد لرصـــد اللـــوائح وتقييمهـــا   -١

 وترتكـزدورة تستغرق أربع سنوات  خاللالمقترح إجراء هذه العملية للرصد والتقييم  ومنالفعلية في البلدان.  القدرات
 .الميزانية وتخطيط الوطني الصحي النظام استعراض دورةعلى 

 
الوقـت المناسـب عـن  فـيدقيقـة  تقـارير رفـع خـالل مـنوالشـفافية  المسـاءلةالجديد  اإلطاريعزز  أن وينبغي  -٢

تجســيد فــرص التحســين  وينبغــيبــالحوار والثقــة والمســاءلة بــين الــدول األطــراف.  رتقيســي ممــاوضــع تنفيــذ اللــوائح 
 خطـةدمـج  وينبغـياألطـر الزمنيـة والمـوارد للتنفيـذ.  تحـددالمحددة نتيجة لتطبيق هذا اإلطار في خطة عمـل وطنيـة 

دورة  فــيالعمــل الوطنيــة الخاصــة بالقــدرات األساســية وقــدرة البلــدان علــى التأهــب للطــوارئ الصــحية بموجــب اللــوائح 
تكــون مســتقلة عــن التخطــيط المؤسســي.  أنالميزانيــة الوطنيــة ومواءمتهــا مــع الخطــة االســتراتيجية الوطنيــة بــدًال مــن 

 ضـــمنتو المعنيـــة األخـــرى  بالقطاعـــات الصـــالت تيســـرأن الـــدورة المتواصـــلة لعمليـــة االســـتعراض  هـــذه علـــى ويجـــب
 تنطـويو  ؛يوالـدول الـوطني الصـعيدين على بالشراكات ضتنهو  ؛التوافق ضمن الخطط االستراتيجية الوطنية الراهنة

 .الصحي األمن مجال في المحلي االستثمار لتكملة والمحتملة الحالية والشريكة المانحة الجهاتمع  المشاركةعلى 
  

  وتقييمها اللوائح لرصد الجديد لإلطار األربعة العناصر
 
يتكــّون اإلطــار مــن أربعــة عناصــر مترابطــة تســتهدف تحديــد الثغــرات وفــرص التحســين. ومــن المقتــرح أن   -٣

 في غضون فترة أربع سنوات.تنظيمًا منهجيًا تنظم الدول األطراف األنشطة التالية 
  

  السنوية التقارير
 
ـــوب أن تقـــدم   -٤ ـــوائح إلـــى جمعيـــة الصـــحة بموجـــب مـــن المطل ـــدول األطـــراف تقـــارير ســـنوية عـــن تنفيـــذ الل ال

) بشــــأن تنفيــــذ اللــــوائح. ٢٠٠٨( ٢-٦١ع ص جوفقــــًا للقــــرار ويجــــب إعــــداد هــــذه التقــــارير مــــن اللــــوائح.  ٥٤ المــــادة
يســلَّم وٕاذ وضــع القــدرات األساســية علــى نطــاق جميــع البلــدان. عــن تقــديم لمحــة كميــة وتســتهدف التقــارير الســنوية 

ــب ل االســتبيان الحــالي لرصــد اللــوائح قــدر اإلمكــان أوجــه قصــور أي أداة تعتمــد علــى اإلدارة الذاتيــة، ينبغــي أن يكمَّ
 ويجــــري أيضــــًا تنقــــيح االســــتبيان لزيــــادة تبســــيطه ومواءمتــــه مــــع أداة التقيــــيم الخــــارجيبالعناصــــر الثالثــــة األخــــرى. 

 .المشترك
  

  التقييم الخارجي المشترك
 
والكشـف أحـداث الصـحة العموميـة التقييم الخـارجي المشـترك تقيـيم قـدرة البلـدان علـى الوقايـة مـن يستهدف   -٥

 ونخبـراء مسـتقليجريـه قيـاس  بـدءعنها واالستجابة السريعة لها بموجـب اللـوائح. والغـرض مـن التقيـيم الخـارجي هـو 
 لوائح.تحقيق القدرات الالزمة بموجب اللقدرة بلد معين وتقدير التقدم المحرز في 
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خططهـا الوطنيـة؛ ومـنح األولويـة  ضـمناالحتياجـات إلحاحـًا أكثـر ويسمح التقييم الخـارجي للبلـدان بتحديـد   -٦
لفــرص تحســين بنــاء القــدرة علــى التأهــب والكشــف واالســتجابة بمــا فــي ذلــك تحديــد األولويــات الوطنيــة وتخصــيص 

والمشــاركة مــع الجهــات المانحــة والشــريكة الحاليــة والمحتملــة عنــد االقتضــاء. علــى نتــائج موضــوعية؛  بنــاءً المــوارد 
 الحاجة إليها. والشفافية هي عنصر مهم لجذب الموارد وتوجيهها إلى السياقات التي تكون في أمّس 

 
 وتشجَّع البلدان على إجراء تقييم خارجي مشترك على األقل على أساس طوعي كل أربع سنوات.  -٧
 
ت األمانة أداة للتقييم الخارجي المشترك بالتعاون مع الخبراء والدول األطراف والجهات الشـريكة صممقد و   -٨

 مجاًال تقنيًا. ١٩موحدة على نطاق الدول األطراف. واألداة منظمة لتقييم بهدف إجراء تقييمات خارجية مشتركة 
 

  تمارين) المحاكاةأو تمرين (االستعراض الالحق و/ أو 
  

  الالحق االستعراض
 
التجربـة الواقعيـة لحـدث مـن أحـداث الصـحة العموميـة أن تكمَّل التقارير السنوية باستعراض من الضروري   -٩

حـدث أن تختـار لـدول األطـراف لوينبغـي مما يمكـن أن يتـيح فرصـة السـتخالص الـدروس وتحديـد فـرص التحسـين. 
إمكانيـــة الحصـــول علــى المشـــورة التقنيـــة مـــن ألغـــراض االســتعراض الالحـــق علـــى الـــرغم مــن (أو أحــداث) الصـــحة 

 معلومــات نوعيــة وعمليــة أساســاً هــي التــي ُتجمــع عبــر االســتعراض الالحــق والمعلومــات علــى الطلــب.  األمانــة بنــاءً 
ويمكــن أن يكــون هــذا االســتعراض عبــارة عــن ُتســتخدم لتحديــد أي مجــاالت للتحســين بواســطة خطــة عمــل وطنيــة. 

فــذة وطنيــة بموجــب اللــوائح) أو اســتعراض مشــترك (تجريــه جهــات منفــذة وطنيــة اســتعراض ذاتــي (تجريــه جهــات من
 من النظراء من بلد آخر أو مع األمانة).وجهات شريكة وطنية أو دولية خارجية بموجب اللوائح بالشراكة مع فريق 

 
  المحاكاة) تمارين(أو  تمرين

 
، يمكــن اســتخدام تمــارين المحاكــاة العموميــةعنــدما ال يوجــد حــدث مالئــم الستعراضــه مــن أحــداث الصــحة   -١٠

ويمكـــن أيضـــًا أن تصـــمَّم التمـــارين (الوطنيـــة أو كبـــديل الختبـــار األداء الفعلـــي للقـــدرات األساســـية بموجـــب اللـــوائح. 
 .معين اإلقليمية أو دون اإلقليمية) خصيصًا عند ظهور الحاجة إلى اختبار أداء وظيفة معينة أو مجال تقني

 
 البلدان على إجراء استعراض الحق أو تمارين محاكاة مرة واحدة على األقل كل أربع سنوات.وتشجَّع   -١١

 
  تقديم التقارير إلى جمعية الصحة العالمية عن التقدم المحرز في تنفيذ اللوائح

 
التقــارير مــن المقتــرح، وفقــًا لمبــدأي الشــفافية والمســاءلة المتبادلــة اللــذين ترتكــز عليهمــا اللــوائح، أن تتضــمن   -١٢

ذات الصلة المقدمة من األمانة إلى جمعية الصحة موجزًا لتقييم كـل بلـد علـى أسـاس اإلطـار الجديـد لرصـد اللـوائح 
وتقييمهــــا. وســــتعد األمانــــة صــــفحات مخصصــــة علــــى موقــــع المنظمــــة اإللكترونــــي إلتاحــــة فرصــــة االطــــالع علــــى 

مـة للتقيـيم الخـارجي المشـترك و/ أو اسـتعراض الحـق المعلومات الواردة في التقريـر السـنوي و/ أو المتعلقـة بـأي مه
  و/ أو تمرين محاكاة، بموافقة البلد المعني.

  
  

=     =     =  


