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 (:6002اللوائح الصحية الدولية ) تقييم وَرْصد تنفيذ
 6002تحقيق الهدف المطلوب في 

 مقدِّمة

 الدولية الصحية باللوائح املعنية املراجعة جلنة تقرير واعتمدت والستون الثامنة العاملية الصحة مجعية ناقَشت .1
 اللوائح تنفيذ وبشأن العمومية، الصحة جمال يف الوطنية القدرات لبناء الالزمة الثانية التمديدات بشأن (5002)

 تقرير ذلك يف مبا اإليبوال، فريوس مَرض بفاشية اخلاصة التقارير من العديد عن فضالا  ،(1) الدولية الصحية
 مجعية يف كذلك  وأثرَيت الفريق، أثارها اليت املخاوف بني ومن .(5) اإليبوال ملرض املبدئي بالتقييم املعين الفريق

 بالقدرات اخلاصة للمتطلبات تنفيذها بشأن األعضاء الِدول أجَرته الذي الذايت التقييم مصداقية العاملية، الصحة
 خلطر معرَّضة البلدان هذه جيعل "وهذا الفريق تقرير يف وَرد حيث الدولية، الصحية اللوائح لتنفيذ الالزمة الوطنية
 للخطر". الدويل اجملتمع تعرُّض ويزيد شديد

د اليت األمراض بني ومن .5  إطار يف الصحة، مجعية تعرََّضت السياق، هذا يف العاملي الصحي األمن بشّدة هتدِّ
 كورونا  التاجي الفريوس عن النامجة التنفسية األوسط الشرق ملتالزمة الدولية، الصحية باللوائح اخلاصة مناقشاهتا

(CoV-MERS،) نطاق على حالياا  وتنتشر ،5015 عام السعودية العربية اململكة يف ظهرت ما أول ظهَرت اليت 
 استمرّ  اليت اإليبوال مبرض اجلديدة اإلصابة حاالت اجلمعية ناقَشت كما  العربية. اجلزيرة هِشب أرجاء شّتَّ  يف واسع

 ،A(2N9H) اجلائحة واألنفلونزا (،1N5H) الطيور أنفلونزا وفريوس الوقت، ذلك يف أفريقيا غرب يف وقوعها
 يف املتوطنة األخرى الطيور أنفلونزا فريوسات وبني بينها التفاُرز وإعادة الطيور، بني انتشارها تُواِصل تزال ما اليت

 األطفال، شلل أيضاا  املناقشات ومشلت مصر. يف البشر لدى العدوى حاالت يف وَتسبُّبها العامل، أحناء خمتلف
 التوصيات وكذلك حالياا، الربي األطفال شلل لفريوس املصدِّرة بالبلدان اخلاصة التوصيات تنفيذ سيَّما وال

 أخرى. بلدان إىل الربي األطفال شلل فريوس ُتصدِّر ال اليت األطفال شلل من املتضرِّرة انبالبلد اخلاصة

 الصحة جمال يف األساسية القدرات تنمية بشأن األعضاء الدول على التزامات الدولية الصحية اللوائح وتفرض .3
 عن املبكِّر الكشف أجل نم الدخول نقاط يشمل مبا عليها، واحلفاظ واالستجابة الرتصُّد ألغراض العمومية

 إىل عنها التقارير ورفع هبا اإلخطار َثَّ  ومن األحداث، تلك وتقييم هبا اخلاصة النصوص يف املشمولة األحداث
 وذلك الواقع، أرض على القائمة احمللية األوضاع مع تتناسب األحداث تلك ملواجهة خطة وإعداد املنظمة،
 مجعية اجتماع خالل األعضاء الدول أقرَّت وقد الدولية. الصحية اللوائحب املعنية الطوارئ جلنة مع بالتشاور
 على وشدََّدت مناسب، غري استعداد مستوى أظهَرت قد العاملي الصحي لألمن احلالية التهديدات أن الصحة
 أكَّدت كما  العمومية. الصحة جمال يف احلالية الُقدرات وتعزيز الدولية الصحية اللوائح تنفيذ وترية تسريع ضرورة
 أهنا إال األعضاء، للدول املطلوب التقين الدعم تقدمي مواصلة يف املنظمة دور أمهية على أيضاا  األعضاء الدول

 املاثلة. التحّديات جماهبة أجل من خمتلف اسرتاتيجي هنج   تبينِّ  يف النظر ينبغي أنه أوضحت
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 مت اليت والثغرات الدولية الصحية اللوائح تنفيذ لَرْصد ليةاحلا اآللية يف املوجودة القصور أوُجه الورقة هذه وتبنيِّ  .4
 تنمية ورصد لتقييم جديداا  هنجاا  الورقة وتقرتح اللوائح. تلك لتنفيذ األعضاء الدول قدرات يف عليها التعرُّف

 لتلك تثالاالم أجل ومن عن فضالا  عليها، واحلفاظ الدوليـة الصحيـة اللوائـح تنفيــذ أجــل من املطلوبة القدرات
 اللوائح.

 واالستجابة الترصُّد مجال في الدولية الصحية اللوائح لتنفيذ الالزمة القدرات تنفيذ َرْصد

 من 1 للفقرة طبقاا  العامة، واملديرة األطراف الدول ترفع أن (،21.5 ع ص ج )القرار العاملية الصحة مجعية قّررت .2
 اللوائح، هذه تنفيذ عن العاملية الصحة مجعية إىل سنوية تقارير (،5002) الدولية الصحية اللوائح من 24 املادة
 اجملال. هذا يف للرصد إطار الغرض، هلذا ُوضع، وقد

 تنفيذ بشأن تقييم على وينطوي الذايت، للتقييم واستبيان ومؤشرات تفقُّدية قائمة على الرصد إطار ويشتمل .2
 الصلة ذات األخطار مبواجهة اخلاصة والقدرات دخولال نقاط يف القدرات وتنمية الثماين األساسية القدرات
 واألخطار الغذائية والسالمة املصدر احليوانية واألمراض املعدية األمراض سيَّما وال الدولية، الصحية باللوائح

 أو البلدان أداء لتصنيف كأداة  استخدامها الرصد عملية من املقصود وليس والنووية. واإلشعاعية الكيميائية
 احملَرز التقدُّم رصد على البلدان فرادى ملساعدة أداة تكون أن هو منها الَغَرض إن بل البلدان، بني األداء نةملقار 

 عليها. التعرُّف يتم قد ثغرات أي ومعاجلة األساسية القدرات متطلبات تلبية َصْوب

 الدولية، الصحية اللوائح طلباتمبت اخلاص الذايت التقييم استبيانات من عليها احلصول مت اليت النتائج وأشاَرت .7
 البلدان من كثري  تلبية مع ،(3) %75 نسبة اللوائح لتنفيذ اإلقليمي املعّدل بلوغ إىل ،5014 عام يف أجرَيت اليت

 يف اإلقليم بلدان إىل أوِفَدت اليت البعثات فإن ذلك، ومع الدولية. الصحية باللوائح اخلاصة املتطلبات من للعديد
 اإليبوال، لفريوس حمتملة وفادة ألي الوطين الصعيد على واالستجابة التأهُّب مستوى لتقييم ،5014 عام أواِخر

 مِشل وقد واالستجابة. التأهُّب بقدرات يتصل ما يف البلدان تلك يف اهلامة الثغرات من العديد وجود عن أسَفَرت
 النهائي املوعد يف الدولية الصحية اللوائح قتضىمب املطلوبة بااللتزامات وفاءها وأعلنت سبق اليت من بلداناا  ذلك
 الثاين. أو األول

 بكامل يعمل وطين تنسيق هيكل وجود عدم هي البلدان غالبية يف اكتشافها مت اليت الرئيسية الثغرات وكانت .8
 ادث،احلو  يف والتحكُّم القيادة لسلسلة وبالنسبة الصحة. وزارة داخل الطوارئ لعمليات مركز وجود وعدم طاقته

 األحداث إلدارة معيارية تشغيل إجراءات وجود عدم مع مهّمة، بنيوية ثغرات تعرتيها أو غائبة إمَّا كانت  فقد
 الوطنية للخطة متمماا  جزءاا  باعتبارها اإليبوال فريوس ملواجهة الوطنية اخلطط إىل يُنظر يكن ومل هبا. واإلنذار
 القطاعات املتعدد الَنهج إىل افتقرت أهنا كما  هلا، واالستجابة لألوبئة/الطوارئ التأهُّب بشأن العمومية للصحة

 اخلطط الختبار الالزمة احملاكاة متارين أو التدريبات إجراء عدم ذلك، إىل أضف املعيارية. التشغيل وإلجراءات
 فيها َتَبهمش حالة أي اكتشاف لتعزيز املبكِّر اإلنذار بآلية يتعلق ما ويف اإليبوال. فريوس ملواجهة القائمة

 إضفاء عدم إىل جانب إىل هذا األصل. من موجودة تكن مل أهنا أو تعمل تكن مل أهنا فإما هلا، واالستجابة
 البشرية املوارد قدرات تكن مل ذاته، السياق ويف األحداث. على القائم الرتصُّد أنشطة على بعد الرمسي الطابع
 املتعددة السريعة االستجابة ِفَرق توافُر عدم على عالوة وذلك .البيانات وحتليل الرتصُّد بأنشطة للقيام مناسبة

 أنشطة كانت  كما  اإلدارية، املستويات خمتلف على هلا واالستجابة الفاشيات الستقصاء التخصصات
 حمدودة. األمراض لفاشيات امليداين االستقصاء
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 وال حمددة، ومسؤوليات وأدوار بنية ذو اومكافحته العدوى من للوقاية وطين برنامج البلدان غالبية يف يوجد ومل .9
 للمعاجلة إجراءات البلدان: معظم يف أيضاا  متواِفرة التالية البنود تُكن مل كما  بذلك. خاصة ميزانية أو عمل خطة

 إلدارة نظام املهنية؛ للسالمة وطين برنامج اجلسم؛ وسوائل الدم انسكابات ومعاجلة الطبية، للنفايات املأمونة
 وتعطيلها املختربية، العينات بتداول خاصة معيارية تشغيل إجراءات وجود يشمل مبا املختربات، يف اجلودة

 املخاطر إلدارة نظام آمنة؛ بطريقة وشحنها ونقلها العينات جلمع إرشادية دالئل أو بروتوكوالت وتشخيصها؛
 اخلطرة األمراض مسبِّبات مع عاملللت الثالث املستوى من البيولوجية للسالمة مرفق املختربات؛ يف البيولوجية

 بإبالغ املتعلقة االتصال اسرتاتيجية وكانت فيها. املشتبه العينات وتعطيل لتداول قفازات وعلب املستجدَّة،
 الشديد، بالضعف تتِسم اجملتمعية، والتعبئة املخاطر عن اإلبالغ ذلك يف مبا اإليبوال، فريوس عن املعلومات
 لإلبالغ الوطنية االتصال خلطة متمِّم كجزء  اإليبوال فريوس خماطر عن لإلبالغ املةش خطة غياب إىل باإلضافة

 املخاطر. عن

 يف هبا اخلاصة املعيارية التشغيل وإجراءات العمومية الصحة طوارئ خطط تتوافر مل الدخول، بنقاط يتعلق ما ويف .10
 املختصة. الوطنية األجهزة وبني الدخول، نقاط يف املعنية األطراف خمتلف بني التنسيق غياب مع البلدان، معظم

 هلا، واالستجابة وتقييمها احلاالت عن املبكِّر بالكشف اخلاصة املعيارية التشغيل إجراءات غياب جانب إىل هذا
 يّتِسم احملتملة احلاالت بشأن الطريان، شركات ذلك يف مبا اجلوي، السفر قطاع مع التواصل كان  حني يف

 لعزل حمدَّدة مساحات لوجود وبالنسبة احلاالت. خمالطي لتتبع واضحة ترتيبات وجود عدم مع بالضعف،
 اخلاصة القدرات كانت  بينما األحيان، غالب يف متوافرة تكن فلم خمالطيهم، وملقابلة املسافرين من املصابني

  كما  ضعيفة، الربية براملعا يف التجهيزات وكانت جداا. حمدودة ذلك، لزم إن الدخول، عند التحرِّي تدابري بإجراء
 فيها. األشخاص حتركات على الكفاية للسيطرة حمدودة الُقدرات كانت

 الدولية الصحية اللوائح لمتطلبات االمتثال رصد

 وحتديث استكمال ضمان على (21.5 ع ص ج )القرار األعضاء الدول العاملية الصحة مجعية حثت وأن سبق .11
 مراكز بني ما التواُصل لتيسري وذلك باللوائح، املعين الوطين لالتصال مركزاا  ُعنيِّ  الذي باملركز االتصال بيانات

 مراكز تعيني بتأكيد سنوياا  األعضاء الدول وتقوم اليوم. مدار على املنظمة يف االتصال ونقاط الوطنية االتصال
 اليوم. مدار على التواصل إتاحة على احلفاظ يتم ال أنه إال الدولية، الصحية باللوائح املعنية الوطنية االتصال

 املهام هذه أن غري الوطنية، االتصال ملراكز املقرتََحة املهام حول الالزمة والتوجيهات اإلرشادات األمانة وتقدِّم .15
 نطاق على منشورة أو منظمة ونتك ال فإهنا موجودة، تكون عندما وحّت البلدان، غالبية يف موجودة ليست
 الدولية. الصحية اللوائح متطلبات تنفيذ لتيسري املعنية األطراف بني واسع

 قلقاا التقديرات، حبسب ُتشكِّل، قد اليت العمومية الصحة أحداث جبميع املنظمة إخطار األعضاء للدول وينبغي .13
 5 املرفق يف عليها املنصوص القرارات اختاذ يةآل ذلك يف مستخِدَمةا  تقييمها، من ساعة 54 خالل وذلك دوليا،

 يف تفصيلية معلومات لتقدمي مستمرّ  تواُصل إجراء اإلخطار عملية يلي أن والبد الدولية. الصحية اللوائح من
، حنو على االلتزام يتم وال املعين. احلَدث بشأن العمومية الصحة جمال  العموم، وجه على اإلقليم هذا يف ُمرض 

 املخاطر تقييم دعم أن املعلوم ومن عنها. شاملة تقارير ورفع األحداث هذه مبثل مبكِّر، وقت يف نظمةامل بإخطار
 مبقتضى املنظمة اختصاصات ضمن يقع أمر هلا، االستجابة َثَّ  ومن األحداث، هذه مثل عليها تنطوي اليت

 أو غياب أن غري املطلوب. الدعم دحلش التنسيق خالل من أو املباشر بالدعم سواء الدولية، الصحية اللوائح
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 مباشرة يعرقل أن ميكن هبا، اخلاصة املعلومات وتباُدل األحداث، تلك حول شاملة مبعلومات اإلخطار تأخري
 االختصاص. هذا

 أراضيها، على تقع اليت العمومية الصحة بأحداث الصلة ذات املعلومات تباُدل يف تردداا  البلدان ُتظهر ما وغالباا  .14
 تداعيات األحداث هذه ملثل تكون قد أنه اعتبار على دوليا، قلقا تثري عمومية صحية أحداثاا  تشكِّل دق واليت

 لإلنذار مرحلة وجود أمهية على العاملية الصحة مجعية أكَّدت فقد ولذلك، واقتصادية. واجتماعية سياسية
 قلقاا  تثري قد اليت العمومية الصحية ثاألحدا عن اإلعالن املرحلة هذه وتسبق الدولية. الصحية اللوائح مبقتضى

 تلك حول املعلومات وتباُدل مبكِّر وقت يف املنظمة إخطار على األعضاء الدول تشجيع منها والغَرض دولياا،
 اإلنذار، مرحلة عن تنُجم واليت األحداث، لتلك السريعة واالستجابة املبكِّر االستقصاء يساعد وقد األحداث.

 على حالياا األمانة وتعُكف دولياا. قلقاا تثري قد اليت العمومية الصحية األحداث عن عالناإل شروط جتنُّب على
 فيها. والشروع اإلنذار مرحلة حتديد معايري وضع

 من هلا، واالستجابة وتقييمها األحداث عن الكشف يف البعض بعضها مع التعاون األعضاء للدول وينبغي .12
 اللوائح متطلبات لتنفيذ الضرورية املالية واملوارد الالزم اللوجسيت والدعم املطلوب التقين التعاون توفري خالل

 عليه احلفاظ أو الدعم هذا تقدمي الراهن الوقت يف جيرى وال اللوائح. هذه من 44 للمادة وفقا الدولية، الصحية
 عليه. متفق إطار ِضمن

 األعضاء الدول من كثري  اخّتذ اإليبوال، مرض اقسي يف يتشكَّل أن ميكن الذي املتصوَّر التهديد جماهبة إطار ويف .12
 العامة املديرة عن صدَرت اليت (4) املؤقتة التوصيات جتاوز ما وهو السفر، حظر مثل عمومية، صحية تدابري

 حددهتا اليت الشروط مع قةمتَّس تكن ومل دولياا، قلقاا  تثري اليت العمومية الصحة طوارئ بشأن للمنظمة
 املتضرِّرة للبلدان بالنسبة التجارة وعلى السفر على سلبية آثاراا  اإلضافية التدابري هلذه وكان اللوائح. من 43 املادة

 اإليبوال. فريوس مرض من

 الدولية الصحية اللوائح تنفيذ ورْصد لتقييم جديد نهج

 العمومية الصحية اللوائح ىمبقتض املطلوبة العمومية الصحة جمال يف الوطنية القدرات لبناء آخر متديد  منح قرار إن .17
 املعنية املراجعة للجنة التقنية املشورة االعتبار يف األخذ مع العاملية، الصحة ملنظمة العامة املديرة عن يصدر قرار هو

 املشورة لتقدمي ،5014 الثاين/نوفمرب تشرين 14–13 املدة يف انعقَدت قد اللجنة وكانت الدولية. الصحية باللوائح
 كيفية  (5و (؛5012 – 5014) ثانياا  متديداا  ملنحها األطراف الدول من املقدَّمة الطلبات (1 حول: العامة للمديرة

 والبعيد. القريب األمَدْين على أفضل بشكل الدولية الصحية اللوائح لتنفيذ الالزمة األساسية القدرات وتقييم تعزيز

 آليات إىل "تلجأ بأن األمانة (،7 )التوصية (1) تقريرها يف الدولية، الصحية باللوائح يةاملعن املراجعة جلنة وأوَصت .18
 الذايت التقييم بني ما جتَمع هنوج إىل احلصري الذايت التقييم من لالنتقال خيارات لوضع اإلقليمية التشاور
 اعتمد وقد واملستقلني". احملليني اخلرباء من خمتلطة جمموعة مبشاركة الطوعي اخلارجي والتقييم األقران ومراجعة

 هذه تنفيذ والستون الثامنة العاملية الصحة ومجعية املائة بعد والثالثني السادسة انعقاده دورة يف التنفيذي اجمللس
 التوصية.

 شاملة، خطة تقرتح أن للمنظمة "ينبغي أنه ،(5) تقريره يف اإليبوال، ملرض املبدئي بالتقييم املعين الفريق وذكر .19
 مبوَجب العمومية، الصحة جمال يف البلدان جلميع يةاألساس القدرات لتطوير تكلفتها، وحُتسب األولوية مُتنح
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 املعنية اجلهات وسائر األعضاء والدول املاحنة الوكاالت على اخلطة هذه طرح وينبغي (.5002) الصحية اللوائح
 اقرتاح أجل من بلد كل  يف احلايل الوضع عن موثوقة معلومات إىل املنظمة وستحتاج التمويل. على للحصول

 ُيستخَدم وال اخلارجي. للتقييم أخرى وسيلة أو األقران مراجعة أشكال من شكالا  يستلزم أمر هذاو  اخلطة، هذه
 ويوصي وموضوعي؛ شامل حتليل على حتصل أن البلدان مصلحة ومن احلاضر. الوقت يف الذايت التقييم سوى
 بذلك". لالضطالع الُسُبل باستكشاف الفريق

 مستقلة، كهيئة  الدولية، الصحية باللوائح املعنية اإلقليمية التقييم جلنة تشكيل األساس هذا على ويُقتَـرَح .50
 التالية: باالختصاصات إليها ويُعَهد اإلقليم هذا يف الدولية الصحية اللوائح تنفيذ على لإلشراف

تنفيذ اللوائح الصحية الدولية يف اإلقليم والتحقُّق من البيانات اليت يتم احلصول عليها من خالل أداة  مراجعة (أ 
 التقييم الذايت لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية؛

 حتديد األنشطة ذات األولوية االسرتاتيجية على مستوى الدول األعضاء، لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية؛ (ب 
والتحديات الرئيسية اليت ينبغي للمنظمة معاجلتها من أجل دعم الدول األعضاء يف اإلقليم حتديد القضايا  (ج 

 للوفاء بالتزاماهتا يف هذا اجملال؛
 رفع تقارير سنوية لّلجنة اإلقليمية َحول التقدُّم احملَرز يف تنفيذ اللوائح الصحية الدولية يف اإلقليم. (د 

 من وغريها املنظمة من خرباء من تتألف الدولية، الصحية باللوائح عنيةم إقليمية عمل فرقة تكوين أيضاا  ويُقرتَح .51
 جلنة لتوصيات وفقاا  املوضوعة واخلطط واالسرتاتيجيات للسياسات املنسَّق التنفيذ لضمان الشريكة، الوكاالت

 التالية: باالختصاصات إليها يُعَهد وأن الدولية، الصحية باللوائح املعنية اإلقليمية التقييم
ع البيِّنات الالزمة الختاذ القرارات االسرتاتيجية من ِقَبل جلنة التقييم اإلقليمية املعنية باللوائح الصحية مج (أ 

 الدولية؛
 دعم تنفيذ اخلطط الوطنية واإلقليمية املعنية باللوائح الصحية الدولية؛  (ب 
الصحية الدولية حول ُسُبل املضّي  تقدمي املشورة للمدير اإلقليمي وللجنة التقييم اإلقليمية املعنية باللوائح  (ج 

 ُقُدماا يف هذا اجملال؛
الدعوة إىل تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والتعاُمل مع الشركاء الذين سيقومون بتعزيز حتقيق األمن الصحي  (د 

 العاملي.

 ستواِصل كما  الدولية، الصحية باللوائح املعنية اإلقليمية التقييم للجنة بالنسبة األمانة بدور املنظمة ستقوم .55
 يلي: مبا اضطالعها

تقييم تنفيذ اللوائح الصحية الدولية بناءا على طلب من الدول األعضاء ومن جلنة التقييم الوطنية املعنية  (أ 
 باللوائح الصحية الدولية؛

 الدول األعضاء؛ إبالغ املعلومات ذات الصلة إىل جلنة التقييم اإلقليمية املعنية باللوائح الصحية الدولية وإىل (ب 
 إرشاد وتوجيه الدول األطراف وتقدمي الدعم الالزم لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية. (ج 

 يلي: مبا األعضاء الدول وستقوم .53
 االستمرار يف استيفاء استبيان التقييم الذايت السنوي اخلاص بَرصد تنفيذ اللوائح الصحية الدولية؛ (أ 
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املعنية باللوائح الصحية الدولية بشأن التقدُّم احملَرز َصْوب تنفيذ اللوائح  رفع التقارير إىل جلنة التقييم اإلقليمية (ب 
 الصحية الدولية يف أراضيها؛

تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلنة التقييم اإلقليمية املعنية باللوائح الصحية الدولية، من أجل الوفاء بالتزاماهتا  (ج 
 بشأن هذه اللوائح.

 الدولية الصحية اللوائح تنفيذ وَرصد لتقييم ديدالج النهج ظل في العمل منهجية

 وستقوم الدولية. الصحية اللوائح وتنفيذ وَرصد تقييم جمال يف األعضاء الدول دعم يف املبادرة زمام األمانة ستتوىل .54
 الدولية، الصحية باللوائح املعنية اإلقليمية التقييم جلنة وطلب األعضاء الدول من طوعي طلب على بناءا  األمانة،

 للوائح. تنفيذها لتقييم األعضاء الدول إىل بعثات بإيفاد

  نتائج إىل استناداا  األعضاء، الدول من دولة كل  يف الدولية الصحية اللوائح تنفيذ حول مرحلي تقرير إعداد سيتم .52
 الدولية. الصحية باللوائح املعنية اإلقليمية التقييم جلنة إىل التقرير هذا ويُرفع الشأن، هذا يف جترى قييمت زيارة كل

 ينبغي كما  بلداهنا. يف تقع اليت العمومية الصحة ألحداث استجابتها وتوثيق تقييم على األعضاء الدول ُتستَحثّ  .52
 واالستجابة. الرتصُّد جمال يف الوطنية للقدرات يزوالتعز  املراجعة من مزيد أجل من حماكاة متارين إجراء

 املعنية لألطراف السنوي االجتماع أثناء عام، كل  مرّة الدولية الصحية باللوائح املعنية اإلقليمية التقييم جلنة جتتمع .57
 اللوائح يذتنف يف احملَرز التقدُّم بشأن تقارير األعضاء الدول سَتعرض حيث اإلقليم، يف الدولية الصحية باللوائح
 وحتديد األعضاء، الدَول تقدِّمها اليت املتاحة التقارير الوثائق/ مجيع مبراجعة اللجنة وستقوم الدولية. الصحية
 يف الوطنية قدراهتا دعم ومواصلة تعزيز أجل من تنفِّذها أن طَرف دولة لكل ينبغي اليت األولوية ذات األنشطة

 اجملال. هذا يف املتوافرة قاريرالت إىل استناداا  العمومية، الصحة جمال

 يشمل مبا إقليمية، عمل خطة بإعداد الدولية، الصحية باللوائح املعنية العمل فرقة مشورة على بناءا  األمانة، تقوم .58
 والوثائق املرحلية التقارير إىل استناداا  وذلك والبعيد، القريب األمَدْين على تنفيذها املطلوب األولوية ذات األنشطة

 اللوائح تنفيذ دعم أجل من العاملية، الصحة ومجعية التنفيذي واجمللس اإلقليمية اللجنة لتوصيات ووفقاا  ة،املتاح
 اإلقليم. يف الدولية الصحية

 اإلقليمية، العمل خطة على واإلقليمي العاملي الصعيدين على املاحنة واجلهات التقنيني الشركاء إطالع سيتم .59
 اخلطة. تنفيذ يف إلشراكها

 العاجلة القضايا بعض لبحث خصيصاا  جتتمع أن الدولية الصحية باللوائح املعنية اإلقليمية التقييم للجنة جيوز .30
 اإلقليمي. املدير من طلب على بناءا  وذلك الدولية، الصحية باللوائح الصلة ذات

 حول سنوي مرحلي تقرير بإعداد األمانة، من بَدعم الدولية، الصحية باللوائح املعنية اإلقليمية التقييم جلنة تقوم .31
 الذايت التقييم أداة خالل من عليها احلصول يتم اليت النتائج إىل استناداا  اإلقليم، يف الدولية الصحية اللوائح تنفيذ

 باللوائح الصلة ذات القضايا بشأن البلدان وتقارير للوائح تنفيذها حول البلدان تعّدها اليت املرحلية والتقارير
 اللجنة وتعليقات مالحظات رفع ويتم اإلقليمية. اللجنة على التقرير هذا عرض َثَّ  ومن ولية،الد الصحية
 العاملية. الصحة ومجعية التنفيذي اجمللس إىل الشأن هذا يف اإلقليمية
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 الدولية الصحية اللوائح تنفيذ ورصد تقييم لدعم أدوات

 الدولية: الصحية اللوائح يذتنف ورصد لتقييم التالية احلالية األدوات استخدام سيتم .35
سيتم وضع قائمة َتُضم ُخرباء يف جمال اللوائح الصحية الدولية، من إقليم شرق املتوسط ومن غريه من أقاليم  (أ 

املنظمة، يف خمتلف التخصصات مثل التشريع والرتصُّد واملختربات ونقاط الدخول والسالمة الغذائية 
غ عن املخاطر. وسيقوم هؤالء اخلرباء بدعم املنظمة يف إجراء والكيميائية والسالمة اإلشعاعية والتبلي

 التقييمات املتعلقة باللوائح الصحية الدولية.
سيتم استخدام بروتوكول تقييم اللوائح الصحية الدولية إلجراء التقييم اخلاص بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية  (ب 

والتوجيهية اخلاصة باملنظمة كوثائق داعمة يف هذا يف الدول األعضاء، كما سيتم استخدام الوثائق اإلرشادية 
 اجملال.

سيتواَصل استخدام استبيان التقييم الذايت اخلاص بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية، وذلك بصفة سنوية.  (ج 
وسيجرى التحقق من النتائج اليت سيتم احلصول عليها من خالل هذه التقييمات الذاتية، وذلك خالل 

  ستتم يف هذا اجملال.زيارات التقييم اليت

 الدولية: الصحية اللوائح تنفيذ ورصد تقييم لدعم التالية األدوات إعداد سيتم ذلك، على وعالوة .33
 منوذج إرشادي إلعداد التقارير حول التقدُّم احملَرز يف تنفيذ اللوائح الصحية الدولية؛  (أ 
 ولية؛قائمة مبؤشرات األداء الرئيسية لتقييم تنفيذ اللوائح الصحية الد (ب 
إجراءات تشغيل معيارية وسيناريوهات لتنفيذ التدريبات ومتارين احملاكاة من أجل تقييم تنفيذ اللوائح الصحية  (ج 

 الدولية.

 للوفاء لدعمها وذلك األطراف الدول مجيع على تنطبق اليت االسرتاتيجية األنشطة تنفيذ األمانة ستواِصل .34
 اجملال. هذا يف بالتزاماهتا

 اإلقليمية اللجنة من المطلوب اإلجراء

 العمل وفرقة الدولية، الصحية باللوائح املعنية اإلقليمية التقييم جلنة إنشاء اقرتاح يف للنظر مدعوَّة اإلقليمية اللجنة .32
 عملهما. ومنهجية إليهما املسَنَدة واملهام الدولية، الصحية باللوائح املعنية اإلقليمية

  



 25/8إ لش م/

 

8 

 

 المراجع
1. Implementation of the International Health Regulations (2005): report of the Review Committee 

on Second Extensions for Establishing National Public Health Capacities and on IHR 

Implementation. Geneva: World Health Organization; 2015 (A68/22 Add.1; 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22Add1-en.pdf, accessed 17 September 

2015). 

2. Ebola Interim Assessment Panel: first report of the Panel. Geneva: World Health Organization; 

2015 (A68/25; http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_25-en.pdf, accessed 17 

September 2015). 

3. Global Health Observatory (GHO) data IHR core capacities implementation status 2014, WHO 

Eastern Mediterranean Region.  

(http://www.who.int/gho/ihr/monitoring/region_eastern_mediterranean/en/, accessed 17 

September 2015). 

4. IHR Emergency Committee regarding Ebola: WHO statements on Ebola. Geneva: World Health 

Organization; 2014-2015 (http://www.who.int/ihr/ihr_ec_ebola/en/, accessed 17 September 

2015). 

 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22Add1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_25-en.pdf
http://www.who.int/gho/ihr/monitoring/region_eastern_mediterranean/en/
http://www.who.int/ihr/ihr_ec_ebola/en/

