
   
  (مسودة) ٧١/٥٧ج  السبعونالحادية و جمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٨ مايو/ أيار ٢٦  
  A71/57 (Draft)   

  
  
  

  "أللجنة "لث ثاالالتقرير 
  
 دة)(مسوّ 
  

  
  

آرون  لسـيدابرئاسـة كـّل مـن  ٢٠١٨أيـار/ مـايو  ٢٥وم يـالعاشرة والحادية عشرة  " جلستيهاأعقدت اللجنة "
  .سينغهال (الهند) والدكتور سورن بروستروم (الدانمرك) والسيدة مونيكا مارتينيز موندوينيو (إكوادور)

  
المقــّرر اإلجرائــي القــرارين الُمــرفقين و ن باعتمــاد يعبالســالحاديــة و جمعيــة الصــحة العالميــة  صــيو وتقــرر أن تُ 

  :جدول األعمالالتالية من د و نبالب ةوالمتعلقهنا هالُمرفق 
  

  المسائل التقنية األخرى  -١٢
  

  المحمولة في مجال الصحة التكنولوجيات  ٤-١٢
  قرار واحد تحت العنوان التالي:

  
  الصحة الرقمية  -

  
  تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة  ٥-١٢

  قرار واحد
  

  المسائل االستراتيجية ذات األولوية  -١١
  

  التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية   ٢-١١

 ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( تنفيذ(  

  مقّرر إجرائي واحد تحت العنوان التالي:

الخمسية  لعالميةا): الخطة االستراتيجية ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( تنفيذ  -
  ٢٠٢٣-٢٠١٨لتحسين التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية، 
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  من جدول األعمال ٤-١٢البند 
  
  

  الرقمية الصحة
  
  

  الصحة العالمية الحادية والسبعون،جمعية 
  
 ١النظر في التقرير الخاص بالتكنولوجيا المحمولة في مجال الصحة؛ بعد
 

) ٢٠١٣( ٢٤-٦٦ج ص عو) بشـأن الصـحة اإللكترونيـة، ٢٠٠٥( ٢٨-٥٨ج ص عوٕاذ تشير إلى القرارين 
     والتشغيل البيني في مجال الصحة اإللكترونية؛بشأن التوحيد القياسي 

 
بقـدرة التكنولوجيـات الرقميـة الكامنـة علـى النهـوض بأهـداف التنميـة المسـتدامة، وألغـراض منهـا  عترفوٕاذ ت

على األخص دعم النظم الصحية فـي جميـع البلـدان فـي مجـال تعزيـز الصـحة والوقايـة مـن األمـراض، وعـن طريـق 
 تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الصحية ونوعيتها وميسورية تكلفتها؛

 
بـــأن التكنولوجيـــا واالبتكـــارات يمكـــن أن تعـــزز القـــدرات فـــي مجـــال الخـــدمات الصـــحية، غيـــر أن ســـّلم وٕاذ ت

 في تحقيق تمتع المرضى بالعافية؛ رئيسياً  التفاعل البشري يظل ركناً 
 

وٕاذ تؤكــد علــى الحاجــة إلــى ضــمان أن تســتكِمل الحلــول الصــحية الرقميــة نمــاذج تقــديم الخــدمات الصــحية 
، وتسـهم فـي تحسـين صـحة السـكان، تركـز علـى النـاسوتعـزز الخـدمات الصـحية المتكاملـة التـي  القائمة وتحسـنها،

نـات المتعلقـة بتـأثير الصـحة واإلنصاف في مجال الصحة، بما في ذلك المساواة بين الجنسـين، ومعالجـة نقـص البيّ 
 الرقمية في هذه النواحي؛

 
يهــا بصــورة متبادلــة، عــالوة علــى التعــاون التقنــي، وٕاذ تقــر بــأن نقــل التكنولوجيــا والمعرفــة بشــروط متفــق عل

  من أهداف التنمية المستدامة، يكتسيان أهمية في سبيل تشجيع الصحة الرقمية؛ ١٧ينسجم مع الهدف  بما
 

ومنظمـة الصـحة العالميـة والمنظمـات  ٢لـدول األعضـاءا مـؤخراً  تـهوٕاذ تسلط الضوء على التقدم الذي أحرز 
  االستراتيجيات والسياسات والتشريعات والبرامج الصحية في مجال الصحة الرقمية وتنفيذها؛وضع في الشريكة 

 
التي تتمتع بها البلدان والمنظمـات، والتـرابط القـائم بـين التكنولوجيـات الرقميـة،  ٣وٕاذ تعترف بالخبرة السابقة

سجم مع الممارسـات الجيـدة المعمـول بهـا، مـع وجمع البيانات الصحية وٕادارتها وتقييمها، وقوة البيئة المواتية، بما ين
 ،مراعاة استدامة االبتكارات وجدواها، وتوسيع نطاقها واستيعابها للجميع، في الوقت نفسه

                                                           
  .٧١/٢٠ج الوثيقة   ١

 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.حسب االقتضاء، و    ٢

والمبـــادرة شـــملت البـــرامج المحـــددة المـــذكورة فـــي التعليقـــات الـــواردة مـــن البعثـــات المرصـــد العـــالمي للصـــحة اإللكترونيـــة،    ٣
المشتركة بين منظمة الصحة العالمية واالتحـاد الـدولي لالتصـاالت بشـأن اسـتخدام التقنيـات المحمولـة فـي مجـال الصـحة فـي 
مكافحــــة األمــــراض غيــــر الســــارية، والفريــــق العامــــل المعنـــــي باالبتكــــار، ومبــــادرة كــــل امــــرأة وكــــل طفــــل، ومجموعـــــة أدوات 

 .ة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية واالتحاد الدولي لالتصاالتاالستراتيجية الوطنية للصحة اإللكتروني
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 ما يلي:القيام بعلى  ١الدول األعضاء تحث  -١
 
تقيـــيم اســـتخدامها للتكنولوجيـــات الرقميـــة فـــي مجـــال الصـــحة، بمـــا فـــي ذلـــك فـــي نظـــم المعلومـــات   )١(

علـــى المســـتويين الـــوطني ودون الـــوطني، مـــن أجـــل الوقـــوف علـــى مجـــاالت التحســـين، وتحديـــد الصـــحية 
ــــادة اســــتخدامها، حســــب  ــــذها وتوســــيع نطاقهــــا وزي ــــة وتقييمهــــا وتنفي ــــات الرقمي ــــات تطــــوير التكنولوجي أولوي
االقتضاء، بوصفها وسيلة لتعزيز إتاحة الصحة للجميع إتاحـة شـاملة علـى نحـو منصـف وبتكلفـة ميسـورة، 

  ا في ذلك االحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة في سياق الصحة الرقمية؛بم
 
النظر، حسب االقتضاء، في كيفية إدماج التكنولوجيات الرقمية في البنى التحتية للـنظم الصـحية   )٢(

القائمــة والقواعــد المنظمــة لهــا، مــن أجــل تعزيــز األولويــات الصــحية الوطنيــة والعالميــة عــن طريــق تحســين 
ت والخــدمات القائمــة، مــن أجــل تعزيــز الصــحة التــي محورهــا اإلنســان والوقايــة مــن األمــراض ومــن المنصــا

 أجل تخفيف العبء الملقى على عاتق النظم الصحية؛
 
إلــى جنــب مــع تطبيــق  تعظــيم االســتفادة مــن المــوارد عــن طريــق تطــوير الخــدمات الصــحية جنبــاً   )٣(

 طوير النظم الصحية وٕاصالحها؛التكنولوجيات الرقمية واستخدامها، وذلك في ت
 
تحديد المجاالت ذات األولوية التي يكون يفيد فيها اإلرشـاد المعيـاري والمسـاعدة التقنيـة والمشـورة   )٤(

بشأن الصحة الرقمية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الفجوات الكائنة في البحـوث، والمعـايير 
ســـع، والتمويـــل ونمـــاذج األعمـــال، والمحتـــوى، والتقيـــيم، والمردوديـــة المســـندة بالبّينـــات، ودعـــم التنفيـــذ والتو 

واالستدامة، وأمن البيانات، والمسـائل األخالقيـة والقانونيـة، وٕاعـادة اسـتخدام أدوات الصـحة الرقميـة القائمـة 
  وغيرها من األدوات ذات الصلة وتكييفها؛

 
ميـة ألغـراض الصـحة ودعمهـا، بوسـائل العمل من أجل تحقيق التشـغيل البينـي للتكنولوجيـات الرق  )٥(

 وسهل التكييف؛ ميسور التكلفة وفعاالً  منها تعزيز استخدام المعايير الدولية والمفتوحة بوصفها حالً 
 
نشـــر أفضـــل ممارســـات الهندســـة والبـــرامج والخـــدمات الصـــحية الرقميـــة واألمثلـــة الناجحـــة عليهـــا،   )٦(

والتنفيــذ العملــي، مــع المجتمــع الــدولي، بوســائل منهــا  حســب االقتضــاء، والســيما تصــميم السياســات الفعــال
   الشبكات والمنصات الرقمية والمحاور التابعة للمنظمة والثنائية واإلقليمية وعبر اإلقليمية والعالمية؛

 
تعزيز قدرة الصحة العمومية على الصمود وتعزيز الفرص، حسب االقتضاء، من خالل استخدام   )٧(

غــــراض منهــــا تحســــين إتاحــــة البيانــــات الجيــــدة ورصــــدها وتبادلهــــا واســــتخدامها، التكنولوجيــــات الرقميــــة، أل
والمشـــاركة المباشـــرة بـــين المـــواطن والعـــاملين الصـــحيين والحكومـــات، وبنـــاء القـــدرات مـــن أجـــل االســـتجابة 
الســريعة لإلصــابة بــاألمراض والطــوارئ الصــحية العموميــة، واالســتفادة مــن القــدرات الكامنــة فــي تكنولوجيــا 

ومــات واالتصــاالت الرقميــة مــن أجــل التمكــين مــن تحقيــق االتصــاالت المتعــددة االتجاهــات، وٕايجــاد المعل
 حلقات إبداء التعليقات، و"اإلدارة التكيفّية" المدفوعة بالبيانات؛

 
بنـــاء قـــدرات المـــوارد البشـــرية، والســـيما مـــن خـــالل الوســـائل الرقميـــة، فـــي مجـــال الصـــحة الرقميـــة،   )٨(

قطاعي الصحة والتكنولوجيا كليهما، واإلبـالغ عـن المجـاالت المحـددة التـي تحتـاج  حسب االقتضاء، عبر
  المنظمة إلى الحصول على المساعدة التقنية المناسبة فيها من أجل الحصول عليها؛

 

                                                           
 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.حسب االقتضاء، و    ١
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تحســين المهــارات الرقميــة لجميــع المــواطنين، بطــرق منهــا العمــل مــع المجتمــع المــدني لبنــاء الثقــة   )٩(
تطبيــق تكنولوجيــا الصــحة الرقميــة فــي علــى الــدعم للحلــول الصــحية الرقميــة، وتشــجيع العامــة والحصــول 

  توفير الخدمات الصحية اليومية وٕاتاحتها؛
 
أو سياســــات، حســــب االقتضــــاء، لحمايــــة البيانــــات  بحيــــث تتنــــاول مســــائل  وضــــع تشــــريعات و/  )١٠(

والخصوصــــية، والتشــــغيل البينــــي، وشــــمول كالبيانــــات مــــن حيــــث اإلتاحــــة، والتبــــادل، والموافقــــة، واألمــــن، 
 ؛الجميع، بما يتفق مع االلتزامات الدولية في مجال حقوق اإلنسان، وٕابالغ المنظمة بها طوعياً 

 
إقامــة شــراكات فعالــة، حســب االقتضــاء، وبالتنســيق مــع المحــاور اإلقليميــة وآليــات الــدعم القائمــة   )١١(

 ت في مجال استخدام الصحة الرقمية؛والناشئة، مع أصحاب المصلحة من جميع القطاعا
 

 المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢
 
وبمــدخالت  ١أن يضــع، فــي حــدود المــوارد القائمــة، وفــي إطــار تشــاور وثيــق مــع الــدول األعضــاء  )١(

مـــن أصــــحاب المصـــلحة المعنيــــين، حســـب االقتضــــاء، اســــتراتيجية عالميـــة بشــــأن الصـــحة الرقميــــة تحــــدد 
 المجاالت ذات األولوية ومنها المجاالت التي ينبغي للمنظمة أن تركز جهودها فيها؛

 
وأن أن يرفــــع القــــدرة االســــتراتيجية لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة فــــي مجــــال التكنولوجيــــات الرقميــــة،   )٢(

 يعممها في أعمال المنظمة وعملياتها وبرامجها ذات الصلة، بما في ذلك عند العمل مع الدول األعضاء؛
 
علــى طلبهــا، مــن أجــل  أن يقــدم المســاعدة التقنيــة واإلرشــاد المعيــاري إلــى الــدول األعضــاء، بنــاءً   )٣(

عضـاء فـي مجـال الصـحة بطـرق منهـا وضـع اسـتراتيجيات للـدول األ -توسيع نطاق تنفيذ الصحة الرقميـة 
، باســتخدام البنيــة ٢٠٢٣-٢٠١٩الرقميــة وتنفيــذها، وبمــا ينســجم مــع برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر، 

  والموارد واألصول والقدرات المالئمة، وفي حدود الموارد القائمة؛
 
يـة، أن يضمن اعتماد المنظمة على نقاط قوتها، من خـالل إعـداد إرشـادات تتعلـق بالصـحة الرقم  )٤(

بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، حمايــة البيانــات الصــحية واســتخدامها، علــى أســاس المبــادئ 
بل منهـــا تحديـــد أفضـــل التوجيهيـــة القائمـــة واألمثلـــة الناجحـــة مـــن البـــرامج العالميـــة واإلقليميـــة والوطنيـــة، بُســـ

  ندة بالبّينات؛الممارسات والترويج لها، مثل التدخالت والمعايير الصحية الرقمية المس
 
نـات المتعلقــة بالتحسـينات واآلثــار غيـر المقصــودة المتعلقـة بتعزيــز للــنظم والبيّ  أن ينشـئ مسـتودعاً   )٥(

الصـــحة، والوقايـــة مـــن األمـــراض، وٕاتاحـــة الخـــدمات الصـــحية، وفعاليتهـــا ومردوديتهـــا، وأفضـــل الممارســـات 
 ؛ألعضاء وغيرها طوعياً المتعلقة بالتكنولوجيات الصحية الرقمية، التي توفرها الدول ا

 
أن يرصــد التطــورات واالتجاهــات الســائدة فــي التكنولوجيــات الرقميــة فــي الــنظم الصــحية والصــحة   )٦(

 العمومية وعلوم البيانات، وأن يحلل آثارها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة؛
 
األمـم المتحـدة وغيرهـا مـن أصـحاب  أن يعزز تعاون المنظمة مع المنظمات األخرى في منظومة  )٧(

 المصلحة المعنيين من أجل تعزيز التنفيذ في مجال الصحة الرقمية، من خالل االستفادة من قدراتها؛
 
 ٢٠٢٠إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الثالثــة والســبعين التــي ســوف تنعقــد فــي عــام  أن يقــدم تقريــراً   )٨(

   عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
                                                           

 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.حسب االقتضاء، و    ١
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  من جدول األعمال ٥-١٢ند الب
  

   تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،
  

  ١نظر في التقرير الخاص بتحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة،بعد ال
 
ٕاذ تــرى أن هنــاك مليــار شــخص يحتــاجون إلــى التكنولوجيــات المســاعدة وأنــه مــع شــيخوخة ســكان العــالم و 

  ٢؛٢٠٥٠وارتفاع معدل انتشار األمراض غير السارية، سيزداد هذا العدد إلى أكثر من ملياري شخص بحلول عام 
 

والمجموعــات الســكانية  ذوي اإلعاقــةاألشــخاص وٕاذ تالحــظ أن التكنولوجيــات المســاعدة ُتمّكــن مــن إدمــاج 
همتهم ومشـــاركتهم فـــي األســـرة المســـنة واألشـــخاص المصـــابين بالعديـــد مـــن حـــاالت المراضـــة المشـــتركة، ومـــن مســـا

  والمجتمع المحلي وجميع ميادين المجتمع بما في ذلك الميدان السياسي واالقتصادي واالجتماعي؛
 

يتمكنون من الحصول عليهـا، وأن ذلـك  ممن يحتاجون إلى التكنولوجيات المساعدة ال ٪٩٠وٕاذ ُتذّكر بأن 
يشــهم وصــحتهم وعــافيتهم وعلــى األســر والمجتمعــات المحليــة يخّلــف آثــارًا ســلبية كبيــرة علــى تعلــيم األفــراد وُســبل ع

  ١والمجتمعات عمومًا؛
 

وهـدفها األسـمى الـذي يرمـي إلـى "عـدم تـرك أي أحـد  ٢٠٣٠وٕاذ ُتذّكر أيضًا بخطة التنمية المستدامة لعـام 
  خلف الركب"؛ 

 
ـــنظم الصـــحية بمـــا يتماشـــى مـــع األولو  ـــأن إدراج التكنولوجيـــات المســـاعدة فـــي ال ـــّر ب يـــات والســـياقات وٕاذ تُق

الوطنيـــة، أمـــر ضـــروري إلحـــراز التقـــدم صـــوب تحقيـــق الغايـــات الُمحـــّددة فـــي أهـــداف التنميـــة المســـتدامة المتعلقـــة 
 والمسـتدام، للجميـع الشـامل بالتغطية الصحية الشاملة، والتعليم الجيد الشامل للجميـع والمنصـف، والنمـو االقتصـادي

 اإلدمــاج بتمكــين بينهــا وفيمــا البلــدان داخــل المســاواة عــدم مــن والحــد للجميــع، الالئــق والعمــل والمنــتج الكامــل والتوظيــف
ـــزه، وجْعـــل المـــدن والمســـتوطنات البشـــرية شـــاملة للجميـــع وآمنـــة  االجتمـــاعي واالقتصـــادي والسياســـي للجميـــع وتعزي

 الوصــول ويمكــن للجميــع وشــاملة آمنــة عامــة وأمــاكن خضــراء ومســتدامة، وتــوفير ُســبل اســتفادة الجميــع مــن مســاحات
  ؛ذوي اإلعاقة األشخاص والسيما إليها

 
دولـــة عضـــوًا  ١٧٥التــي التزمـــت  األشـــخاص ذوي اإلعاقـــةوٕاذ تُــذّكر باتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة بشــأن حقـــوق 

) وبتعزيـــز ٢٠ بموجبهـــا، بـــين جملـــة أمـــور، بضـــمان إتاحـــة التكنولوجيـــات المســـاعدة الجيـــدة بتكلفـــة ميســـورة (المـــادة
ـــدولي (المـــواد  ـــة إلـــى تحقيـــق الغـــرض مـــن االتفاقيـــة ٣٢و ٢٦و ٢٠و ٤التعـــاون ال ـــة الرامي )، دعمـــًا للجهـــود الوطني

  وأهدافها؛
 

نهج شامل ومستدام ومتعدد القطاعات لتحسين إتاحة التكنولوجيات المسـاعدة التـي وٕاذ تؤكد ضرورة اّتباع 
 تفي بمعايير المأمونية والجودة التي تنص عليها اللوائح الوطنية والدولية، على الصعيدين الوطني ودون الوطني؛

                                                           
 .٧١/٢١الوثيقة ج   ١

 .٢٠١١منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي. التقرير العالمي عن العجز. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛    ٢
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ـــــــــــــــــذّكر بـــــــــــــــــالقرارات  ) ٢٠١٣( ٤-٦٦ج ص ع) و٢٠١٤( ٧-٦٧ج ص ع) و٢٠١٦( ٣-٦٩ج ص عوٕاذ ُت
) التـــي تـــدعو فيهـــا جمعيـــة الصـــحة الـــدول األعضـــاء بالترتيـــب وبـــين جملـــة أمـــور، إلـــى ٢٠١٧( ١٣-٧٠عص   جو

واألشخاص المصـابين بفقـدان البصـر  ذوي اإلعاقةاألشخاص تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة أمام المسنين و 
 أو السمع؛

التابعة للمنظمة إلى المجلـس التنفيـذي وٕاذ تحيط علمًا بالطلب الذي قدمته اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط 
) بشـــــأن تحســـــين إتاحـــــة التكنولوجيـــــات المســـــاعدة، بـــــإدراج التكنولوجيـــــات ٢٠١٦( ٣-/ق٦٣فـــــي القـــــرار ش م/ل إ

  المساعدة كبند من بنود جدول أعمال جمعية الصحة،
 

  ما يلي:القيام بعلى  ١الدول األعضاء تحث  -١

وتعزيزهـــــا، حســـــب االقتضـــــاء، مـــــن أجـــــل تحســـــين إتاحـــــة وضـــــع السياســـــات والبـــــرامج وتنفيـــــذها   )١(
 التكنولوجيات المساعدة في إطار التغطية الشاملة بالخدمات الصحية و/ أو االجتماعية؛

ضمان توافر الموارد البشرية الكافية والمدربة الالزمة لتقديم المنتجات المسـاعدة وصـيانتها، علـى   )٢(
 جتماعية؛جميع مستويات تقديم الخدمات الصحية واال

ضــــمان إمكانيــــة حصــــول مســــتخدمي التكنولوجيــــات المســــاعدة ومــــزوديهم بالرعايــــة علــــى أنســــب   )٣(
 المنتجات المساعدة واستخدامهم لها على نحو من المأمونية والفّعالية؛

القيــام، عنــد االقتضــاء وباالســتناد إلــى االحتياجــات والســياقات الوطنيــة، بإعــداد قائمــة للمنتجــات   )٤(
ات األولويــــة الميســــورة التكلفــــة وذات المــــردود التــــي تفــــي بالحــــد األدنــــى مــــن معــــايير الجــــودة المســــاعدة ذ

 والمأمونية، باالستناد إلى قائمة المنظمة للمنتجات المساعدة ذات األولوية؛

تعزيـــز البحـــث والتطـــوير واالبتكـــار وتصـــميم المنتجـــات أو االســـتثمار فـــي ذلـــك، فـــي ســـبيل جعـــل   )٥(
لموجودة بالفعل ميسورة التكلفة، وفي سـبيل تطـوير جيـل جديـد مـن المنتجـات بمـا فـي المنتجات المساعدة ا

ذلــــــك التكنولوجيــــــات المســــــاعدة الرفيعــــــة المســــــتوى أو المتقدمــــــة، باالســــــتفادة مــــــن التصــــــميم العــــــام ومــــــن 
التكنولوجيــات الجديــدة المســّندة بالبّينــات، مــن خــالل الشــراكة مــع األوســاط األكاديميــة ومنظمــات المجتمــع 

والمســنين والمنظمــات الممثلــة لهــم والقطــاع  ذوي اإلعاقــةاألشــخاص المــدني، والشــراكة بصــفة خاصــة مــع 
 الخاص، حسب االقتضاء؛

تشــجيع التعــاون الــدولي و/ أو اإلقليمــي علــى صــناعة المنتجــات المســاعدة ذات األولويــة وشــرائها   )٦(
 عبر الحدود؛وتوريدها، وضمان بقاء هذه المنتجات ميسورة التكلفة ومتاحة 

جمــع البيانــات الســكانية المتعلقــة باالحتياجــات الصــحية واالحتياجــات الخاصــة بالرعايــة الطويلــة   )٧(
األجــــل، بمــــا فــــي تلــــك التــــي يمكــــن أن تلبيهــــا التكنولوجيــــات المســــاعدة، فــــي ســــبيل وضــــع االســــتراتيجيات 

 والسياسات والبرامج الشاملة المسّندة بالبّينات؛

ئــة البيئــات الشــاملة للجميــع والخاليــة مــن العوائــق وتعزيزهــا حتــى يتســنى لجميــع االســتثمار فــي تهي  )٨(
األشــخاص الــذين يحتــاجون إلــى التكنولوجيــات المســاعدة االســتفادة منهــا علــى الوجــه األمثــل، كــي يعيشــوا 

 حياة مستقلة وآمنة ويشاركوا مشاركة كاملة في جميع نواحي الحياة؛

                                                           
 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. وحسب    ١
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ة ذات األولوية والبيئات الشـاملة للجميـع والخاليـة مـن العوائـق فـي تعزيز إدراج المنتجات المساعد  )٩(
  برامج التأهب واالستجابة للطوارئ؛

 
 ما يلي:القيام بالمدير العام  من تطلب  -٢

، عـــن إتاحــة التكنولوجيــات المســاعدة بفعاليــة فــي ســـياق ٢٠٢١إعــداد تقريــر عــالمي، بحلــول عــام   )١(
ل البّينـــات العلميـــة والخبـــرات الدوليـــة المتاحـــة وبمشـــاركة جميـــع اتبـــاع نهـــج متكامـــل، باالســـتناد إلـــى أفضـــ

الوحدات المعنية في األمانة وبالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مع إيالء االهتمام إلمكانية 
 إنشاء فريق خبراء استشاري في حدود الموارد المتاحة، لهذا الغرض؛

ـــدعم  )٢( ـــدعم التقنـــي وال ـــزم مـــن ال ـــدول األعضـــاء، بمـــا يتماشـــى مـــع  تقـــديم مـــا يل ـــاء القـــدرات إلـــى ال لبن
األولويات الوطنية، من أجل وضع السياسات والبرامج الوطنية الخاصة بالتكنولوجيات المسـاعدة، بمـا فـي 
ذلــك فيمــا يتعلــق بالشــراء والتمويــل، والتنظــيم، والتــدريب فــي مجــال الخــدمات الصــحية واالجتماعيــة، وتقــديم 

 البيئات الشاملة للجميع والخالية من العوائق؛لمالئم، وتهيئة الخدمات على النحو ا

تقديم الدعم التقنـي والـدعم لبنـاء القـدرات إلـى البلـدان، بنـاًء علـى طلبهـا، لتقيـيم مـدى إمكانيـة إنشـاء   )٣(
 شبكات إقليمية أو دون إقليمية لتصنيع التكنولوجيات المساعدة وشرائها وتوريدها ومنصات التعاون؛

والمشـــاركة فـــي تحديـــد المعـــايير الـــدنيا للمنتجـــات والخـــدمات المســـاعدة ذات األولويـــة ســـهام فـــي اإل  )٤(
 مالءمتها؛مردوديتها ومدى و من أجل تعزيز مأمونيتها وجودتها  تحديدها، حسب االقتضاء،

تقديم تقرير عن التقدم الُمحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والسبعين،   )٥(
 .٢٠٣٠ كل أربع سنوات إلى جمعية الصحة حتى عام آخر بعد ذلكتقديم تقرير و 
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  من جدول األعمال ٢-١١البند 
  
  

  الخمسية  لعالميةا): الخطة االستراتيجية ٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
  ٢٠٢٣-٢٠١٨لتحسين التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية، 

  
  

 فــي مســّودة الخطــة االســتراتيجية العالميــة الخمســية بعــد النظـر والســبعون،جمعيـة الصــحة العالميــة الحاديــة 
)، ٢٠١٧() ١١(٧٠ج ص ع اإلجرائــي بــالمقرر إذ تُــذّكرلتحســين التأهــب واالســتجابة فــي مجــال الصــحة العموميــة، 

بشـأن تنفيـذ اللــوائح  ٧٠/١٦الـذي أحاطـت فيـه جمعيـة الصـحة العالميـة السـبعون علمـًا بـالتقرير الـوارد فـي الوثيقـة ج
"وضـع مسـّودة  ، فـي جملـة أمـور،المـدير العـام مـن فيـه خطـة التنفيـذ العالميـة، وطلبـت ١):٢٠٠٥الصحية الدولية (

الصحة العمومية واستجابتها، بالتشاور  لتأهب واالستجابة في مجالاالخطة االستراتيجية العالمية الخمسية لتحسين 
في ذلـك مـن خـالل اللجـان اإلقليميـة، باالسـتناد إلـى المبـادئ التوجيهيـة الـواردة فـي  الكامل مع الدول األعضاء، بما

لعالميــة الحاديــة والســبعين للنظــر فيهــا واعتمادهــا، ، لتقــديمها إلــى جمعيــة الصــحة ا٧٠/١٦مــن الوثيقــة ج ٢الملحــق 
إذ ُتذّكر بـأن الـدول األعضـاء يمكنهـا اسـتخدام  ؛ه الثانية واألربعين بعد المائة"عن طريق المجلس التنفيذي في دورت
 ســية؛فــي ذلــك األدوات المشــار إليهــا فــي الخطــة االســتراتيجية العالميــة الخم أي أدوات طوعيــة للرصــد والتقيــيم، بمــا

ُتعــرب عــن تقــديرها لمســاهمة الــدول األعضــاء فــي عمليــة التشــاور الموّســعة لوضــع مســّودة الخطــة االســتراتيجية  وٕاذ
العالمية الخمسية، بما في ذلك المناقشات التي ُأجريت خالل دورات جميع اللجـان اإلقليميـة السـت التـي ُعقـدت فـي 

أيلــــول/ ســــبتمبر  ١٩كة اإلنترنــــت فــــي الفتــــرة الواقعــــة بــــين ، والمشــــاورة التــــي عقــــدتها األمانــــة عبــــر شــــب٢٠١٧عــــام 
التــي عقــدتها الــدول األعضــاء مــن خــالل البعثــات الدائمــة الموجــودة  ، والمشــاورة٢٠١٧تشــرين األول/ أكتــوبر  ١٣و

  ،٢٠١٧ تشرين الثاني/ نوفمبر ٨في  والتي تم تنظيمها في جنيف،
 
 تقرر ما يلي:  )١(

لتأهـــب واالســتجابة فـــي االخطــة االســـتراتيجية العالميــة الخمســـية لتحســين أن ترحــب مــع التقـــدير ب  )أ(
، وتشير إلى أن الخطة ال ينشأ عنها أي التزامات ملزمة قانونًا بالنسـبة الصحة العمومية واستجابتها مجال

لوائح الصــحية اللتزامــات الخاصــة بــالالملــزم لضــع فــي اعتبارهــا الطــابع القــانوني وتإلــى الــدول األعضــاء، 
 ؛)٢٠٠٥الدولية (

ســتمرار الــدول األطــراف والمــدير العــام فــي تقــديم تقريــر ســنوي إلــى جمعيــة الصــحة بشــأن تنفيــذ ا  )ب(
  )، باستخدام أداة التقييم الذاتي الخاصة بالتبليغ السنوي؛ ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

 
 ما يلي:القيام بالمدير العام  منتطلب   )٢(

 هانفيذ الخطة االستراتيجية العالمية الخمسية وتطويعتوفير الموارد المالية والبشرية الالزمة لدعم ت  ) أ(
 حسب االقتضاء لمواءمة السياقات اإلقليمية واُألطر القائمة ذات الصلة؛

                                                           
 .٧١/٧جالوثيقة    ١
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تنفيـــذ التقـــدم المحــرز فــي  االســتمرار فــي تقـــديم تقريــر واحــد كـــل ســنة إلــى جمعيـــة الصــحة بشــأن  )ب(
ـــواردة مـــن الـــدول األعضـــاء ٢٠٠٥اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة ( أنشـــطة وتفاصـــيل )، يتضـــمن المعلومـــات ال

  )؛٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( من ٥٤من المادة  ١األمانة، عمًال بالفقرة 

ة مواصلة تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لبناء القدرات األساسية الالزمة بموجب اللوائح الصحي  )ج(
  )٢٠٠٥الدولية (

  
  

=     =     =  


