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  من جدول األعمال ١٤-١٣البند 
  

  المعنيفريق الخبراء االستشاريين العامل 
  بتمويل وتنسيق البحث والتطوير

  
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون، 
  

بعـــد أن نظـــرت فـــي التقريـــر الخـــاص بفريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق البحـــث 
    ١والتطوير؛

  
الــــذي طلــــب إلــــى المــــدير العــــام بــــين جملــــة أمــــور إنشــــاء فريــــق الخبــــراء  ٢٨-٦٣ج ص عر بــــالقرار وٕاذ تُــــذكِّ 

  نشـــئ بموجـــب القـــرار عامـــل الســـابق الـــذي أُ االستشـــاريين العامـــل لـــدفع عجلـــة العمـــل الـــذي يقـــوم بـــه فريـــق الخبـــراء ال
  ، وتقديم تقريره الختامي إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين؛٢١-٦١ج ص ع

  
   ،١٦-٦٢ج ص عو ٢١-٦١ج ص عو ٢٤-٥٩ج ص عبالقرارات  أيضاً وٕاذ ُتذكر 

  
بتقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل، وتعرب عن تقديرها لرئيسه ونائبـه وجميـع أعضـائه، علـى  ترحب   -١

  ما قاموا به من عمل؛ 
  
   ٢الدول األعضاء على ما يلي: تحث  -٢

إجـــراء المشـــاورات مـــع أصـــحاب المصـــلحة علـــى الصـــعيد الـــوطني لمناقشـــة تقريـــر فريـــق الخبـــراء   )١(
  االستشاريين العامل وغيرها من التحاليل من أجل التوصل إلى اقتراحات وٕاجراءات ملموسة؛ 

المشاركة النشطة في االجتماعات التي ُتعقد على الصعيدين اإلقليمي والعالمي والتي يشار إليهـا   )٢(
  هذا القرار؛ في

االقتراحـات واإلجـراءات التـي تتحـدد نتيجـة للمشـاورات  ،حيثما أمكن في كل بلد من البلدان ،تنفيذ  )٣(
  الوطنية؛ 

بالتعـــاون مـــع منظمـــة الصـــحة  ٣إنشـــاء و/ أو تعزيـــز اآلليـــات لتحســـين تنســـيق البحـــث والتطـــوير  )٤(
  ضاء؛ تالعالمية وغيرها من الشركاء المعنيين حسب االق

  

                                                           
  .١تصويب  ٦٥/٢٤والوثيقة ج ٦٥/٢٤ملحق الوثيقة ج    ١
  ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي حيثما ينطبق ذلك.    ٢
في سياق هذا القرار يشير تعبير البحث والتطوير إلى البحث والتطوير في مجال الصحة فيما يتعلق بأمراض النمطـين     ٣

  ول.الثاني والثالث واحتياجات البحث والتطوير المحددة للبلدان النامية فيما يتعلق بأمراض النمط األ
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والقطــاع الخــاص والمؤسســات األكاديميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى زيــادة  ١الــدول األعضــاء تــدعو  -٣
االستثمارات في أنشطة البحث والتطوير في مجال الصحة فيما يتعلق بأمراض النمطين الثاني والثالـث واحتياجـات 

  ل؛ البحث والتطوير المحددة للبلدان النامية فيما يتعلق بأمراض النمط األو 
  
اللجــان اإلقليميــة مناقشــة تقريــر فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل فــي اجتماعاتهــا خــالل عــام  مــنتطلــب   -٤

، وذلــك فــي ســياق تنفيــذ االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة ٢٠١٢
  من أجل اإلسهام في تقديم االقتراحات واإلجراءات الملموسة؛  ٢الفكرية

  
وجـــدوى  يجـــري تحلـــيًال دقيقـــاً  ١المـــدير العـــام عقـــد اجتمـــاع مفتـــوح العضـــوية للـــدول األعضـــاء مـــنتطلـــب   -٥

نتــائج و  ، مــع أخــذ الدراســات األخــرى ذات الصــلةفريــق الخبــراء االستشــاريين العامــلالتوصــيات المقترحــة مــن ِقبــل 
ارات بشـأن يضـع االقتراحـات أو الخيـو  في االعتبار حسب االقتضاء المشاورات الوطنية ومناقشات اللجان اإلقليمية

لُتعرض تحـت بنـد موضـوعي ُيكـّرس لمتابعـة  ٣رصد نفقات البحث والتطوير،) ٣تمويل (ال) ٢) تنسيق البحث، (١(
لميــة السادســة والســتين مــن خــالل دورة المجلــس تقريــر فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل فــي جمعيــة الصــحة العا

  التنفيذي الثانية والثالثين بعد المائة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي حيثما ينطبق ذلك.    ١
  .١٦-٦٢ج ص عو ٢١-٦١ج ص عالقراران     ٢
  .وفقًا لتعريفها الوارد في االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية    ٣
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  من جدول األعمال ٧-١٣البند 
  

  )٢٠٠٥تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية (
  
  

  والستون، الخامسة العالمية الصحة جمعية  
  

  ١؛)٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (ين عن تنفيذ أحكام تقرير ال في نظرت أن بعد  
  

األهميـــة الدائمـــة الـــذي شـــدد علـــى  بشـــأن تنقـــيح اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة ٣-٥٨ع ص ج بـــالقرار تـــذكر وٕاذ  
وحــث  للــوائح الصــحية الدوليــة باعتبارهــا األداة العالميــة الرئيســية للحمايــة مــن انتشــار المــرض علــى الصــعيد الــدولي

) ٢٠٠٥وصــون القــدرات المنصــوص عليهــا بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة ( بنــاء وتعزيــزالــدول األعضــاء علــى 
  ؛وحشد الموارد الالزمة لهذا الغرض

  
تقـوم كـل اللتـين تنصـان علـى أن  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدوليـة ( من ١-١٣و ١-٥بالمادتين  تذكر وٕاذ  

هــذه اللــوائح بالنســبة لتلــك  دولــة طــرف، فــي أقــرب وقــت ممكــن، ولكــن فــي أجــل أقصــاه خمــس ســنوات مــن بــدء نفــاذ
الدولة الطرف، باكتسـاب وتعزيـز وصـون القـدرة علـى كشـف األحـداث وتقييمهـا واإلخطـار بهـا والتبليـغ عنهـا، عمـًال 

بهـا واكتسـاب وتعزيـز وصـون قـدرتها علـى االسـتجابة بسـرعة  ١بأحكام هـذه اللـوائح حسـبما يـرد تحديـده فـي المرفـق 
كما يرد بيانه في  حة العمومية والطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقًا دولياً وكفاءة للمخاطر المحتملة على الص

بالنســبة  ٢٠١٢تلـك القـدرات األساسـية فـي مجـال الصـحة العموميـة فـي حزيـران/ يونيـو  المرفـق المـذكور وأن تحقـق
  ٢؛الحقة إلى جميع الدول األطراف ما عدا عدد قليل منها يفترض منه تحقيق تلك القدرات في مواعيد

  
الــدول حــث  الــذي) ٢٠٠٥بشــأن تطبيــق اللــوائح الصــحية الدوليــة ( ٢-٦١ع ص ج بــالقرار أيضــاً  تــذكر وٕاذ  
 ١اتخـــاذ الخطـــوات التـــي تضـــمن تطـــوير القـــدرات األساســـية الوطنيـــة الالزمـــة المبينـــة فـــي المرفـــق علـــى  األعضـــاء

  ؛)٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( من ١٣والمادة  ٥باللوائح، وتعزيزها والحفاظ عليها، طبقًا للمادة 
  

، السـيما مــا يتعلـق بنقــاط )٢٠٠٥( إذ تسـلم بأنـه التــزال هنـاك صــعوبات فـي تنفيــذ اللـوائح الصـحية الدوليــة  
الــدخول، بمــا فــي ذلــك مــا يخــص فهــم اللــوائح الصــحية الدوليــة مــن الناحيــة التشــغيلية، ممــا يقتضــي تعزيــز القــدرات 

  ؛باء ١المرتبطة بالمرفق 
  

تســـلم بأهميـــة تـــوافر األدوات واإلجـــراءات الالزمـــة لالســـتمرار فـــي رصـــد القـــدرات األساســـية المرتبطـــة وٕاذ 
  )؛٢٠٠٥باللوائح الصحية الدولية ( باء ١ألف و ١بالمرفق 

                                                           

 .١إضافة  ٦٥/١٧جو  ٦٥/١٧جالوثيقتان     ١

) (الواليات ٢٠٠٥طر الزمنية المحددة للدول األطراف التي أبدت تحفظها بشأن اللوائح الصحية الدولية (تنطوي األ    ٢
 ١٨المتحدة األمريكية والهند) على مواعيد الحقة إلى حد ما (تاريخ بدء النفاذ بالنسبة إلى الواليات المتحدة األمريكية في 

). وقد حدد موعد الحق أيضًا للجبل األسود (تاريخ بدء ٢٠٠٧آب/ أغسطس  ٨في  وبالنسبة إلى الهند ٢٠٠٧تموز/ يوليو 
 ٢٠٠٧حزيران/ يونيو  ١٥) الذي أصبح دولة طرفًا بعد دخول اللوائح حيز التنفيذ في ٢٠٠٨شباط/ فبراير  ٥النفاذ في 

في اللوائح الصحية الدولية ). انظر الدول األطراف ٢٠١٢آذار/ مارس  ٢٨(التي أصبحت دولة طرفًا في  ليختنشتاينول
 ٢١(المطلع عليه في  /http://www.who.int/ihr/legal_issues/states_parties/en) على الموقع اإللكتروني التالي: ٢٠٠٥(

 .)٢٠١٢أيار/ مايو 
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) الـــذي حـــث ٢٠٠٥تنفيـــذ أحكـــام اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة ( بشـــأن ١-٦٤ع ص ج بـــالقرار كـــذلك تـــذكر وٕاذ  
الــدول األعضــاء علــى أن تــدعم تنفيــذ التوصــيات الــواردة فــي التقريــر الختــامي للجنــة المراجعــة المعنيــة بكيفيــة تنفيــذ 

التـي أحاطـت علمـًا فـي توصـيتها األولـى  ٢٠٠٩١ (H1N1)) فيما يتعلق بالجائحة ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (
  ؛ائحبضرورة تعجيل تحقيق القدرات األساسية الالزمة بموجب اللو 

  
وٕاذ تســلم بالحاجــة إلــى تعزيــز دور وقــدرة الــدول األطــراف والمنظمــات الدوليــة، فــي تنفيــذ اللــوائح الصــحية   
بفعاليـــة، ممـــا يتطلـــب المشـــاركة البنـــاءة ألصـــحاب المصـــلحة، فـــي القطـــاع الصـــحي والقطاعـــات  )٢٠٠٥( الدوليـــة

   ؛األخرى فضًال عن الشبكات اإلقليمية وعبر اإلقليمية للدول األطراف
  

تسـلم بـأن الـدول األطـراف قـد تبلـغ المنظمـة وتحصــل علـى تمديـد لتـاريخ وفائهـا بالتزاماتهـا لمـدة ســنتين وٕاذ   
علــى وجــه  وتعتــرف)، ٢٠٠٥بنــاء علــى حاجــة مبــررة وخطــة تنفيــذ وفقــًا لمــا تــنص عليــه اللــوائح الصــحية الدوليــة (

  التمديد،طلب ذلك منظمة الصحة العالمية  في عدة دول أعضاءقرار بالخصوص 
  
  ؛على وجه تام )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (التزامها المجدد بتنفيذ أحكام  تؤكد  -١
  
  ٢على ما يلي: األطراف الدول تحث  -٢

    
اكتســـاب فـــي  ضـــمان تحديـــد الثغـــرات المتبقيـــة بمـــا فـــي ذلـــك المـــوارد المؤسســـية والبشـــرية والماليـــة  )١(

اللــوائح الصــحية الدوليــة وتعزيــز وصــون مــا يلــزم مــن قــدرات أساســية فــي مجــال الصــحة العموميــة بموجــب 
  ؛وفقًا لخططها الوطنية للتنفيذ ١والمرفق  ١٣و ٥) بما في ذلك المادتان ٢٠٠٥(
  
الخطـــوات الالزمـــة إلعـــداد خطـــط تنفيـــذ وطنيـــة مالئمـــة وتطبيقهـــا بهـــدف ضـــمان اكتســـاب  اتخـــاذ  )٢(

وتعزيــز وصــون مــا يلــزم مــن قــدرات أساســية فــي مجــال الصــحة العموميــة بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة 
 ؛)٢٠٠٥(
  
مــن اللــوائح الصــحية  ١والمرفــق  ١٣و ٥مراعــاة األطــر الزمنيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادتين   )٣(
) لالضطالع باألنشطة وٕاجراء االتصاالت فيما يتعلق بتنفيـذ المتطلبـات الخاصـة بالقـدرات ٢٠٠٥لدولية (ا

 األساسية واإلجراءات بشأن فترات التمديد ذات الصلة واستكمال تلك األنشطة واالتصاالت؛
  

لــدول تعزيــز التنســيق والتعــاون فيمــا بــين القطاعــات وعلــى مســتوى قطاعــات متعــددة علــى نطــاق ا  )٤(
األطـــراف وداخلهـــا الكتســـاب وبنـــاء وصـــون القـــدرات األساســـية فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة والوظـــائف 

  )؛٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (التشغيلية الالزمة بموجب 
  

األطـــراف ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة وســـائر المنظمـــات  الـــدول زيـــادة تعزيـــز التعـــاون النشـــط بـــين  )٥(
حســــب االقتضــــاء، وذلــــك باتخــــاذ تــــدابير تشــــمل حشــــد الــــدعم التقنــــي والمــــالي  المعنيــــة والهيئــــات الشــــريكة

واللوجيســتي الــالزم لبنــاء القــدرات الصــحية العموميــة األساســية بمــا يضــمن تنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة 
  ) على النحو الكامل؛٢٠٠٥(

                                                           

 .٦٤/١٠جالوثيقة     ١

 مات التكامل االقتصادي اإلقليمي حسب االقتضاء.ومنظ    ٢
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لـــة انتقاليـــة، بنـــاًء علـــى إعـــادة تأكيـــد دعمهـــا للبلـــدان الناميـــة والبلـــدان التـــي تمـــّر اقتصـــاداتها بمرح  )٦(
طلبهــا، فــي بنــاء وتعزيــز وصــون القــدرات الصــحية العموميــة األساســية الالزمــة بموجــب اللــوائح الصــحية 

  ). ٢٠٠٥الدولية (
  
  المدير العام ما يلي: منتطلب   - ٣
  

الالزمـــة لالضـــطالع علـــى نحـــو كامـــل وفعـــال بالمهـــام الموكلـــة لهـــا  األمانـــةبنـــاء وتعزيـــز قـــدرات   )١(
)، السـيما مـن خـالل عمليـات صـحية اسـتراتيجية تمّكـن مـن تقـديم ٢٠٠٥الصحية الدولية ( للوائحابموجب 

الدعم الالزم إلى البلدان وٕالى الشبكات اإلقليمية وعبر اإلقليمية للـدول األطـراف فـي الكشـف عـن الطـوارئ 
  ؛في هذا المجالوتعزيز القدرات  الصحية العمومية واإلبالغ عنها وتقييمها واالستجابة لمقتضياتها

  
التعــاون مــع الــدول األطــراف ومســاعدتها عــن طريــق وزارات الصــحة وجميــع الــوزارات والقطاعــات   )٢(

المعنيـــة األخـــرى علـــى حشـــد مـــا يجـــب مـــن دعـــم تقنـــي ومـــوارد ماليـــة لـــدعم عمليـــات بنـــاء وتعزيـــز وصـــون 
بــاء  ١) الســيما تلــك المتعلقــة بــالمرفق ٢٠٠٥( الدوليــةالقـدرات األساســية الالزمــة بموجــب اللــوائح الصــحية 

، بما فـي ذلـك الـدعم التقنـي الـالزم لمسـاعدة البلـدان المهتمـة الدخولفيما يتصل بالقدرات األساسية لموانئ 
على تقدير احتياجاتهـا الخاصـة وتحديـد جـدوى االسـتثمار فـي تنفيـذ اللـوائح الصـحية الدوليـة، وفقـًا للخطـط 

  الوطنية؛
  
المشـــاركة مـــع المنظمـــات الدوليـــة المعنيـــة وأصـــحاب المصـــلحة المعنيـــين مـــن أجـــل تعزيـــز  تعزيـــز  )٣(

   ؛بفعالية )٢٠٠٥( إسهامهم في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية
  

ضــمان الشــفافية فــي تبــادل المعلومــات بشــأن التقــدم المحــرز مــن قبــل الــدول األطــراف فــي تنفيــذ   )٤(
) تنفيذًا كامًال، مـن أجـل تيسـير ٢٠٠٥ب اللوائح الصحية الدولية (بموج الالزمةالقدرات األساسية الوطنية 

تقديم الدعم المناسـب بمـا فـي ذلـك التوجيـه والتـدريب حسـب االقتضـاء، وذلـك بنشـر قائمـة الـدول األطـراف 
التي طلبت تمديد األجل األولي المحّدد وحصلت على إذن بذلك على موقع المنظمـة اإللكترونـي المحمـي 

  خاص بمراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية؛بكلمة سر وال
  

تيسير تقديم الدول األطراف الدعم المناسب إلى بعضها البعض وتبادل ذلك الدعم فيما بينها بما   )٥(
) وذلـك بنشـر ٢٠٠٥يمّكن من إنشاء القدرات األساسية الوطنية الالزمة بموجـب اللـوائح الصـحية الدوليـة (

لة للمعلومات القطرية التي ُجمعت عن طريق إطار رصد القدرات األساسية الالزمة بموجب موجز ذي ص
اللــوائح الصــحية الدوليــة علــى موقــع المنظمــة اإللكترونــي المحمــي بكلمــة ســر والخــاص بمراكــز االتصــال 

  ؛الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية
  

علــى إذن بتمديــد األجــل األولــي المحــّدد  رصــد التقــدم المحــرز مــن قبــل كــل دولــة طــرف حصــلت  )٦(
 ٢-٥المقدمة مع طلب التمديد والتقارير السنوية المطلوبة بمقتضى المادتين  التنفيذوذلك باستخدام خطط 

   ؛) من كل الدول األطراف الحاصلة على تمديدات٢٠٠٥من اللوائح الصحية الدولية ( ٢-١٣و
  

) ٢٠٠٥رصــد مــدى صــون القــدرات األساســية الوطنيــة الالزمــة بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة (  )٧(
في كـل الـدول األطـراف التـي لـم تطلـب تمديـد األجـل المحـّدد وذلـك بوضـع أسـاليب التقيـيم  المناسـبة علـى 

  األداء الفعال للقدرات األساسية التي تم إنشاؤها؛ 
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من قبل المدير العام، مـع نصـائح لجنـة  ٢٠١٤دامها في عام وضع ونشر المعايير المزمع استخ  )٨(
)، عنــد اتخــاذ قــرارات بشــأن مــنح أّيــة تمديــدات أخــرى ٢٠٠٥المراجعــة المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة (

  القــدرات األساســية الوطنيــة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادتين لألجــل المحــّدد فيمــا يخــص إنشــاء 
  ؛٢-١٣و ٢-٥
  
م تقريــر مرحلــي مؤقــت إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين مــن خــالل المجلــس تقــدي  )٩(

  ؛التنفيذي في دورته الثانية والثالثين بعد المائة
  
إبـالغ جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتين، عـن طريـق المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الرابعــة   )١٠(

 قبل الدول األطراف واألمانة في تنفيذ هذا القرار. ، بالتقدم المحرز منبعد المائة والثالثين
  
  
  

=     =     =  


