
  ١٤٨/١٩م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠٢١كانون الثاني/ يناير  ١٢  بعد المائة ونربعاأل ة و منالثاالدورة 
    EB148/19  من جدول األعمال المؤقت ٢-١٤البند 

  
  
  

  زيز التأهب للطوارئ الصحية:تع
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (

  
  

اللوائح الصحية  أداءالمعنية بالمراجعة لجنة لالتقرير المرحلي المبدئي 
  ١٩-) أثناء االستجابة لجائحة كوفيد٢٠٠٥الدولية (

  
  

  المدير العامتقرير من 
  
  

)، يتشـــــرف المدير ٢٠٢٠( ٨-٧٣ع  ص  جو ١-٧٣ع  ص  جفي القرارين بناًء على طلب جمعية الصـــــحة 
للجنة  يإلى المجلس التنفيذي في دورته الثامنة واألربعين بعد المائة التقرير المرحلي المبدئل ـــــــــــــــيحيـــــــــــــــأن بالعام 

   (في الملحق). ١٩-) أثناء االستجابة لجائحة كوفيد٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( أداءالمراجعة المعنية ب
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  الملحق
  
  لجنة المراجعة المعنيةالتقرير المرحلي المبدئي ل

  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( أداءب
  ١٩-أثناء االستجابة لجائحة كوفيد

  
  

  معلومات أساسية
  
) أثناء االســـــتجابة ٢٠٠٥اللوائح الصـــــحية الدولية (أداء عقد لجنة المراجعة المعنية بلى إالمدير العام دعا  -١

 ١-٧٣ع  ص على طلب الدول األعضــــــــــــــاء في القرار ج بناءً  ٢٠٢٠أيلول/ ســــــــــــــبتمبر  ٨في  ١٩-لجائحة كوفيد
يختاره عضــــوًا  ٢١) (اللوائح). وتضــــم اللجنة ٢٠٠٥اللوائح الصــــحية الدولية (من  ٥٠لمادة ا) وتمشــــيًا مع ٢٠٢٠(

وتضـــمن تمثيل الجنســـين وتشـــمل طائفة واســـعة من الخبرات من قائمة الخبراء المعنيين باللوائح المدير العام ويعينه 
األســـــــتاذة من نائبة الرئيس، دعم اللجنة ببالقدر الكافي. ويرأس األســـــــتاذ لوتار ه. فيلر (ألمانيا)  والتمثيل الجغرافي

 الند (النرويج).الدكتور بريبن آفيتساللجنة، مقرر و  ،لوسيل بلومبرغ (جنوب أفريقيا)
 
 ١٩-اســــــــــــتعراض أداء اللوائح الصــــــــــــحية الدولية أثناء االســــــــــــتجابة لجائحة كوفيدوتتمثل والية اللجنة في  -٢

وتقديم حالة تنفيذ التوصــــــيات ذات الصــــــلة الصــــــادرة عن لجان المراجعة الســــــابقة المعنية بــــــــــــــــــــاللوائح واســــــتعراض 
ويلخص هذا . هاشـــــــأن أداء اللوائح واحتمال ضـــــــرورة تعديلالتوصـــــــيات التقنية في نهاية المطاف إلى المدير العام ب

 .٢٠٢٠كانون األول/ ديسمبر  ٨التقرير عمل لجنة المراجعة حتى 
  
 العملية

  
اللوائح في المنظمة. افتراضـــــــية لمدة ثالث ســـــــاعات أســـــــبوعيًا وتدعمها أمانة  جلســـــــات عامةتعقد اللجنة  -٣

تعقد ثالثة أفرقة فرعية معنية بالتأهب واإلنذار واالســــــتجابة من خالل بأعمالها تضــــــطلع اللجنة وٕاضــــــافة إلى ذلك، 
بيلي -ماري أوكوو-وتتداول األفرقة الفرعية التي يقودها الدكتور جانافتراضية أسبوعية لمدة ساعة واحدة.  جلسات

وتقدم التقارير مســـــائل محددة وتجري المقابالت بشـــــأن والدكتور مارك ســـــالتر واألســـــتاذ جيمس لودوك على التوالي 
تعقد اللجنة )، ٢٠٠٥من اللوائح الصــــــحية الدولية ( ٢-٥١ووفقًا ألحكام المادة خالل الجلســــــة العامة األســــــبوعية. 

ن من الدول األعضـــــاء وكيانات األمم المتحدة ممثل معيَّ  ١٠٠ن جلســـــات مفتوحة شـــــهرية يحضـــــرها أكثر مأيضـــــًا 
دولة  ٣٣من نون معيَّ قدم ممثلون  ،وحتى اآلنذات العالقات الرســـــــــــــمية مع المنظمة. والجهات الفاعلة غير الدول 

فضـــًال عن أربعة على أســـاس فردي أو في إطار مجموعات محددة من الدول األعضـــاء إلى اللجنة عضـــوًا بيانات 
 ة مع المنظمة.يمتحدة والجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسملممثلين لكيانات األمم ا

 
ة المعنية ببرنامج المنظمة للطوارئ الصحي ةالمستقلالرقابة االستشارية مع عمل لجنة وتنسق اللجنة عملها  -٤

 الشهرية بين الرؤساء. المكالماتو عبر األمانات المعنية المعني بالتأهب واالستجابة للجائحة والفريق المستقل 
  

ورؤســـــــاء لجان الطوارئ الحالية والســـــــابقة أجرت اللجنة مقابالت مع رؤســـــــاء لجان المراجعة الســـــــابقة قد و  -٥
فرع االســـــتعراض الدوري ونائب رئيســـــها ورئيس الشـــــبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشـــــيات واالســـــتجابة لها ورئيس 

لجنة الرقابة االســـــتشـــــارية المســـــتقلة المعنية ورئيس  الشـــــامل في مفوضـــــية األمم المتحدة الســـــامية لحقوق اإلنســـــان
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الوطنية تصــــــــال اال نقاطمن  نقطة ١٤وتدابير الســــــــفر باحثين في مجال مع و  ببرنامج المنظمة للطوارئ الصــــــــحية
ومن المعنية باللوائح الصــــــــــــــحية الدولية وموظفين في المنظمة من المقر الرئيســــــــــــــي والمكاتب اإلقليمية والقطرية. 

 المقرر إجراء مقابالت أخرى.
  

ومن داعمة ذات الصلة إلى اللجنة. الوثائق األساسية والالصحية الدولية في المنظمة اللوائح وقدمت أمانة  -٦
 التأهب وتدابير السفر والتشريعات الوطنية. اتالمقرر إجراء المزيد من التحليالت المعمقة فيما يتعلق بقدر 

  
  األولويات
  

 الرئيسية التالية: األسئلةاللجنة  بحثت -٧

 كيف حتى اآلن؟  ١٩-ما مدى حســــــن أداء اللوائح الصــــــحية الدولية بصــــــفة عامة أثناء جائحة كوفيد
 ساهمت اللوائح في االستجابة العالمية؟

 ومســـــــــــؤولياتها بموجب اللوائح والوفاء بهذه األدوار طراف ما مدى فهم أدوار أمانة المنظمة والدول األ
 والمسؤوليات؟

  ؟١٩-األعضاء لالستجابة لجائحة كوفيدما مدى حسن تأهب الدول 

  كيف يمكن أن تحســـــــــن األدوات والُنهج الحالية لتقييم التأهب ورصـــــــــده مســـــــــاعدة البلدان على تعزيز
للمساعدة على تحسين تنفيذ عبر النظراء ستعراض الشامل االكيف يمكن استخدام فعالية استجابتها؟ 

 اللوائح؟

  أثناء الفاشـــــــــــية في األيام األولى؟ هل تحتاج أمانة المنظمة ما مدى تبادل المعلومات بموجب اللوائح
إذا كان الرد باإليجاب، كيف للرد إن لم توفر الدول األطراف المعلومات؟ إلى والية أقوى وأوضــــــــــــــح 

 ينبغي تحسين صياغة هذه الوالية وتنفيذها؟

  وعواقب إعالن مثل هذه الطارئة واضـــــــحة طارئة صـــــــحية عامة تســـــــبب قلقًا دوليًا هل معايير تحديد
كيف يمكن تنفيذ مســتوى متوســط  ما هي المزايا والعيوب العتماد مســتوى متوســط لإلنذار؟ومفهومة؟ 
 ما هي الخيارات البديلة التي يمكن أخذها في االعتبار؟لإلنذار؟ 

  لتزاماتها بخصــوص التدابير الصــحية اإلضــافية المرتبطة امانة المنظمة والدول األطراف أكيف نفذت
 بحركة المرور الدولي؟

  لإلنذار بحدوث الفاشــــيات واالســــتجابة لها على الصــــعيد كيف تعمل آليات التعاون والتنســــيق الحالية
  العالمي؟ ما هي األمور التي يتعين تغييرها أو تحسينها؟

  
  النتائج األولية

  
  التقييم العام

 
في القانون كل من الدول األعضــــــــــــــاء والخبراء عن تأييده الســــــــــــــاحق للوائح باعتبارها حجر الزاوية  أعرب -٨

الدولي للصـــحة العامة واألمن الصـــحي. ومع ذلك، اتفق أيضـــًا على ضـــرورة االرتقاء بعدة مجاالت لتحســـين تأهب 
 العالم للجائحة المقبلة.
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فهم أوضــح  تكوينو وضــوح األدوار والمســؤوليات الخاصــة بأمانة المنظمة والدول األطراف زيادة  منوالبد  -٩
  ).٢٠٠٥مانة المنظمة بموجب أحكام اللوائح الصحية الدولية (أ التي تواجههاللقيود 

  
وما يلزم من موارد لتنفيذ اللوائح بالقدر الكافي وبانتظام على الدعم الســـــــياســـــــي الرفيع المســـــــتوى وال يتوفر  -١٠

الموظفين المســـــــــــاهمة و تمويل جميع األنشـــــــــــطة وقد طلبت اللجنة توفير الوثائق عن الصـــــــــــعيدين الوطني والدولي. 
وفضًال عن ذلك، ُتجمع معلومات في التنفيذ في المنظمة (المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية والقطرية). المساهمين 

 على نطاقاالتصـــــــــــــــال الوطنية المعنية باللوائح الصــــــــــــــحية الدولية عن هيكلها وأدائها وعالقات تفاعلها  نقاطمن 
 الحكومات وعلى المستوى اإلقليمي وعن الدعم السياسي والتمويل على الصعيد الوطني لتنفيذ اللوائح.

  
العالمية لى جمعية الصحة تقارير إاليقدم كل من الدول األطراف والمدير العام أن على  ٥٤وتنص المادة  -١١

وتشـــــمل التقارير . تســـــتعرض جمعية الصـــــحة بصـــــفة دورية الطريقة التي تنفذ بها هذه اللوائحأن عن تنفيذ اللوائح و 
تقارير مستفيضة عن تنفيذ القدرات األساسية استنادًا أمانة اللوائح إلى جمعية الصحة العالمية  المقدمة منالسنوية 

وآليات طوعية إضــــــــــــــافية مثل التقييم الخارجي مقدمة عبر التقرير الســــــــــــــنوي للدول األطراف إلى التقارير الذاتية ال
رصــد االمتثال العام توال تحدد اللوائح آلية مســتقلة واالســتعراضــات الالحقة لإلجراءات وعمليات المحاكاة. المشــترك 

 يتجاوز تنفيذ القدرات األساسية.مه بما من جانب الدول األطراف أو المنظمة لجميع التزاماتها وتقيّ 
  

يحد من الحوافز أمر وقد تبّين خالل المقابالت أن عدم وجود آلية متينة لتقييم االمتثال والمســــــــــــــاءلة عنه  -١٢
ويثني عن اإلخطار باألحداث وتوفير المعلومات عن الصحة العامة اللوائح  بللتأهب والتعاون بالقدر الكافي بموج

اعتماد تدابير صــــــــحية إضــــــــافية نظرًا إلى عواقبها  بشــــــــأنهذا النقد بصــــــــفة خاصــــــــة  ّجهووُ في الوقت المناســــــــب. 
وُأشــــــــــير خالل المقابالت إلى نظام متين لتقييم االمتثال ُيدمج في اللوائح االجتماعية واالقتصــــــــــادية العابرة للحدود. 

ل هذا النهج أخذ آلية كنهج محتمل لتدعيم اإلطار العام للوائح وتعزيز مصــــــداقيتها كصــــــك قانوني ويمكن أن يشــــــم
 في االعتبار.عبر النظراء الستعراض الشامل ل
  

الفاشيات واالستجابة الجهود العالمية لإلنذار بحدوث  تدعيمحددته اللجنة وهو وهناك مجال آخر للتحسين  -١٣
الفاشيات واالستجابة التنسيق والتعاون مع الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث فرص  زيادةسيما من خالل أخذ   ، واللها

على طلب اللجنة، تجري الشــــــبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشــــــيات واالســــــتجابة لها  لها في عين االعتبار. وبناءً 
وفي المواجهة والدعم الالزم لتعزيز المشــاركة الفعالة في أنشــطة اإلنذار وتقييم المخاطر اســقصــاء لتحديد التحديات 

 عمليات االستجابة.
  

في فعاليتها لتفحص ما إذا كانت أوجه القصور المالحظة وتجري اللجنة تحليًال لكل مادة من مواد اللوائح  -١٤
 تنشأ عن تصميم اللوائح أو عن التحديات المواجهة في تنفيذها. ١٩-أثناء االستجابة لجائحة كوفيد

  
ت ومالحق محددة الهدف أو تعزيز فعالية اللوائح من خالل إضــافة تعديال دى إمكانيةم وتنظر اللجنة في -١٥

 طرق أخرى لتكوين فهم مشترك بشأن اإلجراءات المتوقعة من جانب المنظمة والدول األطراف. مدى وجود
  
  التأهب

  
  وتقديم التقاريراللوائح: التقييم والرصد  المنصوص عليها فيالقدرات األساسية 

  
ســـــــــــتهان بها في التأهب للجائحة في البلدان على نطاق عن وجود ثغرات ال يُ  ١٩-كشـــــــــــفت جائحة كوفيد -١٦

ظم الصـــــــــحية والمعدات والتدريب ووظائف الصـــــــــحة العامة الترصـــــــــد والنُ العالم، بما في ذلك في المجاالت التالية: 
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االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية والتشريعات المتصلة بالطوارئ والتبليغ عن  نقاطاألساسية ودور 
 المخاطر والتنسيق.

 
المســتخدمة لتقييم القدرات األســاســية بموجب اللوائح الحالية ســاليب األتغطية األدوات و وبحثت اللجنة مدى  -١٧

 ةالمشــــــــــترك ةالخارجي اتوالتقييم لتقييم الذاتي للدول األطرافعن اســــــــــنوية التقارير الإعداد مثل أدوات  ،ورصــــــــــدها
تعلق ما يعلى المســــتوى دون الوطني و  منها ما ُيتاح، القدرات الالزمةلجميع  ،جراءاتإلل ةالمرحلي اتالســــتعراضــــوا

األدوات الحالية الطرق المحتملة لتدعيم وبحثت اللجنة أيضــــًا بالنهج الشــــامل للحكومة ككل ونهج الصــــحة الواحدة. 
 لتقييم التأهب ورصده من أجل تحسين مساعدة البلدان على تعزيز فعالية االستجابة.

  
االســــــــتعراض الدوري الشــــــــامل إلى  اً اســــــــتناد ،النظراءعبر الســــــــتعراض لوقد يكون من المفيد اعتماد آلية  -١٨

لتزامات القانونية للدول تحســــــــين التأهب واالســــــــتجابة واالمتثال لالبغرض  ،المســــــــتخدم في مجلس حقوق اإلنســــــــان
نهج التنســـــــــــيق بين  يعزز االســـــــــــتعراض الدوري الشـــــــــــاملأن  ثبتوعلى ســـــــــــبيل المثال، األطراف بموجب اللوائح. 

تنفيذ توصياته بأهداف التنمية المستدامة ويربط ج الشامل للحكومة ككل ويشجع الممارسات الجيدة هالقطاعات والن
 المنصــــوص عليها فيوتكتســــي كل هذه األمور أهمية حيوية لتعزيز القدرات األســــاســــية والبرامج الحكومية األخرى 

ومن الضـــروري أن تجري اللجنة المزيد من المداوالت بشـــأن التفاصـــيل. وســـتوجه النتائج التي تخلص إليها اللوائح. 
أثناء جمعية الصــحة العالمية الثالثة والســبعين المســتأنفة في  تي ُأعلنتالمبادرة المدير العام مجال اللجنة في هذا ال

 .٢٠٢١وائل عام أفي  وتجريبهللصحة والتأهب جديد استعراض شامل رساء إل ٢٠٢٠تشرين الثاني/ نوفمبر 
  

وطرق تنفيذ نطاقها الصــــــــحية الدولية االتصــــــــال الوطنية المعنية باللوائح  نقاطواســــــــتعرضــــــــت اللجنة دور  -١٩
 نقطــةتفرض اللوائح أن يكون لــدى جميع البلــدان و وواليتهــا في الواقع على النحو المنصــــــــــــــوص عليــه في اللوائح. 

لالتصـــــال على مدار الســـــاعة طوال األســـــبوع  ا" يمكن الوصـــــول إليهنقطة" اباللوائح باعتباره ةمعني ةاتصـــــال وطني
تكّون تو في جميع البلدان. من هذا القبيل  نقطةإلى عدم تعيين أشـــــــارت لجان المراجعة الســـــــابقة بالمنظمة غير أن 

 باللوائح في بعض البلدان من شخص واحد فقط. ةالمعني ةاالتصال الوطني نقطة
  

عدة وظائف ال تندرج في يتطلب ) بفعالية ٢٠٠٥الصــــــــــــــحية الدولية (والحظت اللجنة أن تنفيذ اللوائح  -٢٠
التنســيق المتعدد القطاعات للتأهب واالســتجابة مثل  ،باللوائح ةالمعني ةاالتصــال الوطني نقطةالنطاق الضــيق لوالية 

ف بوالية كلَّ يتمتع بســـــــــلطة كافية و يويعتبر عدم وجود كيان وطني مخصـــــــــص وتقييم المخاطر القائم على التعاون. 
تنفيذ اللوائح بفعالية على المستويين الوطني ودون د إلى حد كبير أمرًا يقيّ للتحكم في عملية التنفيذ وقيادتها واضحة 

أن باللوائح  ةالمعني ةاالتصــــال الوطني نقطةالمنشــــئة لمؤســــســــة لتشــــريعات لالوطني. وعلى الصــــعيد القطري، ينبغي 
ؤســســة في خطة الطوارئ الوطنية ومشــاركتها في لجنة الصــحة الوطنية الطابع الرســمي على إدراج هذه المتضــفي 

 أو في هيئة مماثلة.
  

  التأهب لجائحة أو لحدث "غير متوقع"
  

. ١٩-كأســــــاس الســــــتجابتها لجائحة كوفيدإطار التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة اســــــتخدمت عدة بلدان  -٢١
ن بعض مجاالت القدرات األســــــاســــــية المنصــــــوص عليها في اللوائح الصــــــحية الدولية في ظل إطار التأهب  وُحســــــّ

وعلى الرغم من أن وزارة الصــــــــــحة هي الســــــــــلطة لمواجهة األنفلونزا الجائحة غير أنه لم يحســــــــــن بعضــــــــــها اآلخر. 
مل للحكومة ككل. وغالبًا ما تقود وزارات نهج شــا اتباعالمســؤولة، فإن التدابير الفعالة للتأهب واالســتجابة تســتوجب 

بإجراء مشـــــــــــاورات قليلة. والتحدي اآلخر المطروح هو أن تخطيط التأهب تدابير االســـــــــــتجابة  غير وزارة الصـــــــــــحة
 لجائحة ليس بصفة عامة جزءًا ال يتجزأ من تعزيز نظام الصحة العامة والرعاية الصحية األولية.
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ومع التأهب ألمراض الجهاز التنفسي. على توسيع نطاق نهج فلونزا ويمكن أن يساعد التأهب لجائحة األن -٢٢
في الغالب في خطط العمل الوطنية  ذات الصلةال ُتدمج الخطط الخاصة بأمراض معينة وغيرها من الخطط ذلك، 

) واألمن الصحي ٢٠٠٥لألمن الصحي في إطار منصة واحدة لجميع األنشطة المتصلة باللوائح الصحية الدولية (
 في البلد.

  
  اإلنذار

  
  آليات اإلخطار واإلنذار بحدوث الفاشيات

  
واالتفاقات ما  فيما يتصــــــــل بفاشــــــــية وتبادلهاتحديد المعلومات وتقييمها في توقيت الاعترافًا بأهمية حســــــــن  -٢٣

يام بين الدول األطراف وأمانة المنظمة في األ طرق التواصــــــــــــلمن األســــــــــــاســــــــــــي فهم ، وااللتزامات بموجب اللوائح
المنظمة  من الضروري أن تتسمو ي. النموذجالرئوي اللتهاب االصدور التقارير األولية عن ظهور ل التاليةواألسابيع 

على المرض تنطوي على خطر انتشــــــــــــار إلخطار العالم بســــــــــــرعة بأحداث الصــــــــــــحة العامة التي المرونة والخفة ب
 المستوى الدولي ويتعين تصحيح أي ممارسات متصلة باللوائح سببت التأخير في عملية التحقق على سبيل المثال.

 
ألطراف وأمانة المنظمة في أول طرق التواصـــل بين الدول ااســـتكشـــف الفريق الفرعي المعني باإلنذار قد و  -٢٤
 ربما سببت التأخير.انتشار الجائحة وفحص الممارسات المتصلة باللوائح التي أيام 

  
برنامج رصــد بما في ذلك  ،بين الصــين والمنظمة إلى عدة مصــادر للمعلوماتواســتندت اإلنذارات األولية  -٢٥

المصــــــــدر وتقارير وســــــــائل  المعلومات الوبائية المفتوحة رصــــــــدجزء من مبادرة هو و  ProMEDاألمراض الناشــــــــئة 
وحدد المركز الصــــيني لمكافحة األمراض والوقاية منها  اإلعالم والتلفزيون الصــــيني ووســــائط التواصــــل االجتماعي.

بشأن مجموعة من حاالت اإلصابة بااللتهاب إعالنًا صدر عن لجنة الصحة في ووهان والمكتب القطري للمنظمة 
وطلبت المنظمة التحقق من هذه  المعلومات الوبائية. جمعالروتينية لنشـــــــطة األلمجهول الســـــــبب من خالل الرئوي ا

من نقطة االتصــــــــــــــال المعنية باللوائح الصــــــــــــــحية الدولية في وتلقت ردًا  ٢٠٢٠يناير  كانون الثاني/ ١التقارير في 
من حيث النطاق والمدة عن حاالت ختلف ي . ولم يبد أن توقيت الرد٢٠٢٠يناير  كانون الثاني/ ٣الصــــــــــــــين يوم 

االتصــــــال  نقاطغت عنها المنظمة وبعض بلّ  ســــــاعة التي تقتضــــــيها اللوائح) ٢٤(أي أكثر من  تأخير أخرى مماثلة
 أجرت اللجنة مقابالت معها.التي الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية 

  
ليســــــــــت واقعية وترى اللجنة أن األطر الزمنية التي تقتضــــــــــيها اللوائح لإلخطار من جانب الدول األطراف  -٢٦
في كل مكان إلى إتاحة المعلومات لالطالع العام قبل أن وســــــائط التواصــــــل االجتماعي ووجودها  ســــــرعة تؤدي إذ

االتصـــــــــــــــال الوطنية المعنية باللوائح في  نقاطتتأخر وغالبًا ما تنتهي البلدان من إجراء تقييم شـــــــــــــــامل للمخاطر. 
احتمال عزوف البلدان عن في هذا الصدد ومن االعتبارات األخرى اإلخطار بسبب سلطتها ومكانتها المحدودتين. 
والبد من عن اإلخطار المبكر وتتصــل أســاســًا بالســفر والتجارة.  شــأالتبليغ عن األحداث إذا أدركت وجود عواقب تن

الحالية المنصــــــوص عليها في اللوائح والمتصــــــلة باإلخطار والتحقق وبتبادل المعلومات من أن تخضــــــع المتطلبات 
 جانب المنظمة لمزيد من الفحص.

  
  تقييم المخاطر وٕاتاحة المعلومات

  
من خالل جمع المعلومــات وتقييم  ،في المرحلــة األولى من أي فــاشــــــــــــــيــةتضــــــــــــــطلع المنظمــة بــدور مهم  -٢٧
اللوائح الصـــــــــــــحية الدولية بالمعلومات عن تقييم موجب ب نشـــــــــــــأةالمجان الطوارئ لمخاطر. وتمد المنظمة بانتظام لا

تقييم المخاطر التي عمليات أيضًا في االعتبار  تحديد طارئة صحية عامة تسبب قلقًا دولياً المخاطر. وتأخذ عملية 
حســــن توقيت جوانب هذه المرحلة األولى، بما في ذلك بعض على دراســــة لجنة المراجعة  عكفوتتجريها المنظمة. 

 توفير البيانات الوبائية األساسية من جانب البلدان المتضررة ومشاركة أمانة المنظمة.
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تقييم ســــــــــريع للمخاطر المرتبطة دت المنظمة لجنة المراجعة بالتفاصــــــــــيل عن نهجها المتبع إلجراء وقد زوّ  -٢٨
أو اتخاذ أي إجراء آخر لالســـتجابة اللوائح موجب ب نشـــأةالدعوة إلى عقد لجنة طوارئ م قتضـــيت ُيحتمل أنبأحداث 

ســــــــــــــريع التقييم العمليــات مثلــة على األإلى جــانــب وتم تبــادل النموذج والمنهجيــة مع اللجنــة من جــانــب المنظمــة. 
ول أوصـــدر . ١٩-كوفيدلالســـتجابة لجائحة للمخاطر المتصـــلة بأحداث ســـابقة وجميع عمليات التقييم التي ُأجريت 

المعلومات الرســـــــمية ووســـــــائل اإلعالم ٕان و . ٢٠٢٠كانون الثاني/ يناير  ٥تقييم ســـــــريع للمخاطر عن المنظمة في 
ما تتيحه المنظمة من أهمية حيوية كتســي يو ووســائط التواصــل االجتماعي والمصــادر غير الرســمية مفيدة للترصــد. 

وتكون عمليات  االنتشـــــــار على المســـــــتوى الدولي.خطر المرتبطة بأحداث تطرح عمليات التقييم الســـــــريع للمخاطر 
 التقييم السريع للمخاطر في البلدان مهمة أيضًا لكنه من الضروري أن تواصل اللجنة استعراضها ومناقشتها.

  
  طارئة صحية عامة تسبب قلقًا دولياً لجنة الطوارئ وٕاعالن 

  
أن يعود تعزيز الشــــــــفافية بالفائدة على عمليات صــــــــنع القرارات في المنظمة فيما يتعلق بالدعوة إلى يمكن  -٢٩

طارئة صــحية عامة تســبب قلقًا دوليًا اللوائح واختيار الخبراء الخارجيين وتحديد  نشــأة بموجبعقد لجنة الطوارئ الم
المراجعة مسألة الشفافية التي يتعين على لجنة وقد ناقشت لجان المراجعة السابقة وٕاصدار اإلرشادات والتوصيات. 

 مواصلة تقييمها.الحالية 
 

اللوائح في تقييمها موجب ة بنشأزيادة الوضوح بشأن المؤشرات التي تستخدمها لجنة الطوارئ الموالبد من  -٣٠
الوضــع الوبائي وقد تشــمل هذه المؤشــرات مثًال  ١حاليًا.لوخامة حدث بما يتجاوز التعريف الذي تنص عليه اللوائح 

ويتعين والقدرات المتاحة في مجال الصـــــــــــحة العامة والخدمات الصـــــــــــحية. والقوى المحركة للعدوى وعبء المرض 
وٕاعالن حدث أو تصــــنيفه كجائحة،  صــــحية عامة تســــبب قلقًا دولياً طارئة أيضــــًا مواصــــلة بحث الصــــلة بين تحديد 

 وهذا أمر غير مذكور في اللوائح.
  

عقب المدير العام لطارئة صــــحية عامة تســــبب قلقًا دوليًا غالبًا ما ُيســــاء تفســــير إعالن ذلك،  وعالوة على -٣١
بما يتجاوز تعريفه "للخطر" باعتباره دافعًا لتعبئة الموارد وتنفيذ اللوائح  نشـــــــــــــــأة بموجبمشــــــــــــــورة لجان الطوارئ الم

أن ما ينبغي وقد يكون هناك مجال للمنظمة للتبليغ بمزيد من الوضـــــــــــــوح عإجراءات تتخطى توصـــــــــــــيات المنظمة. 
 إصدار التوصيات المؤقتة). إضافة إلىصحية عامة تسبب قلقًا دوليًا (عَلن حدث يشكل طارئة يحدث عندما يُ 

  
الطبيعة المزدوجة الصـــــــارمة إلعالن طارئة صـــــــحية عامة تســـــــبب قلقًا وهناك مجال آخر مثير للقلق وهو  -٣٢

 المعقودفي اجتماعها األول  ١٩-بمرض كوفيدالمعنية و اللوائح المنشـــــــأة بموجب . وقد أشـــــــارت لجنة الطوارئ دولياً 
كعقبة تحول دون إذكاء الوعي على الصــعيد أيضــًا إلى هذه الطبيعة المزدوجة  ٢٠٢٠كانون الثاني/ يناير  ٢٢في 

لكنها تتطلب التي ال تفي على الفور بمعايير طارئة صــــــــــــــحية عامة تســــــــــــــبب قلقًا دوليًا بأهمية األحداث العالمي 
 ًا دوليًا.بالتحديد من أن تصبح طوارئ صحية عامة تسبب قلقهذه األحداث  لمنعاالستجابة العالمية الفورية 

  
للطارئة مثل "المرحلة الصــــــــــفراء"  المزايا والعيوب العتماد مســــــــــتوى متوســــــــــط لإلنذاروتقّيم لجنة المراجعة  -٣٣

ومدى ضرورة تصنيف أنواع مختلفة من الطوارئ  ،إشارة إنذار أوليةباعتبارها الصحية العامة التي تسبب قلقًا دوليًا 
مثل إعالن طارئة صـــحية عامة إقليمية تســـبب قلقًا دوليًا فيما يتعلق بأحداث الصـــحية العامة التي تســـبب قلقًا دوليًا 

                                                           
" حدثًا طارئة صـــــــــــحية عامة تســـــــــــبب قلقًا دولياً تعني عبارة "")، ٢٠٠٥من اللوائح الصـــــــــــحية الدولية ( ١بموجب المادة    ١

ل خطرًا محتمًال يحدق بالصـــــــحة العامة في ) يشـــــــكّ ١اســـــــتثنائيًا يحدد، كما هو منصـــــــوص عليه في هذه اللوائح، على أنه: (
   ."وقد يقتضي استجابة دولية منسقة )٢الدول األخرى وذلك بسبب انتشار المرض دوليًا؛ (
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أوصـــــــت لجنة المراجعة المعنية بدور اللوائح الصـــــــحية قد تهدد الصـــــــحة العامة على مســـــــتوى اإلقليم/ القارة فقط. و 
إال أن  مســتوى متوســط لإلنذارباعتماد  ٢٠١٦) في مواجهة فاشــية اإليبوال واالســتجابة لها في عام ٢٠٠٥( الدولية

 .على ذلكالدول األعضاء لم توافق 
  

قد تســتوجب لكنها التي قد ال تســتوفي معايير طارئة صــحية عامة تســبب قلقًا دوليًا وبالنســبة إلى األحداث  -٣٤
أن تنشـــط في ترى اللجنة أنه ينبغي للمنظمة ، اجلة في مجال الصـــحة العامةاســـتجابة مكثفة ععلى الرغم من ذلك 

تبادل المعلومات عن تقييم المخاطر الذي تجريه المنظمة بإتاحتها ، مما يمكن أن يشــــــــــــــمل إنذار المجتمع العالمي
وتقديم التوصــــــــــــيات وتحديد الخطوات الالزمة للوقاية من طارئة  ١١المادة أحكام لالطالع العام بما يتماشــــــــــــى مع 

أيضــــًا وقد يشــــمل ذلك ). ٤٤صــــحية عامة تســــبب قلقًا دوليًا، بما في ذلك تعزيز اســــتجابة المجتمع الدولي (المادة 
للحدث كإنذار متوسط للصحة العامة أو إجراء محددًا للتبليغ عن المخاطر يتولى المدير العام إعداده  اً محدد اً إعالن

 وتنفيذه.
  

  االستجابة
  

  السفر الدولي، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الرقمية
  

عدم االتســــــــاق في تنفيذ عن على المســــــــتوى الدولي  ١٩-انتشــــــــار مرض كوفيد نجمتنظر اللجنة فيما إذا  -٣٥
المنظمة بشأن حركة المرور الصادرة عن توصيات الأو عن عدم كفاية التدابير الصحية من جانب الدول األطراف 

صـــحية بعض جوانب مشـــورة المنظمة وتوصـــياتها بشـــأن الســـفر الدولي وتنفيذ التدابير التســـتعرض اللجنة و الدولي. 
لســفر بشــأن امشــورة المنظمة فعالية  التي تشــهد علىالبّينات اإلضــافية من جانب الدول األطراف، والســيما ما يلي: 

؛ ذه المشــــــــــــــورة والقيوده والقيود المفروضـــــــــــــــة على الســــــــــــــفر والمنفذة من جانب الدول األطراف وحســــــــــــــن توقيت
التــدابير الصــــــــــــــحيــة بــ المتعلقــة ٤٣بموجــب المــادة  التبليغ في مجــالاللتزامــات الــدول األطراف والمنظمــة   واالمتثــال

عدم االمتثال اللتزاماتها بموجب اللوائح الصــحية على ة الدول األطراف حاســبلموعدم وجود آلية لإلنفاذ اإلضــافية؛ 
 ).٢٠٠٥الدولية (

 
تنفيذ التدابير بموجب القوانين أو  وتســــــــــــــتطيعتتمتع بحقوق ســــــــــــــيادية بأن الدول األطراف وتعترف اللجنة  -٣٦

التشريعات الوطنية وااللتزامات ويتعين فحص العالقة بين يتدخل في حركة المرور الدولي. مما قد  ،اللوائح الوطنية
وقد يســـــــــتلزم وقد ال تكون هناك حوافز كافية المتثال الدول األطراف للتوصـــــــــيات المؤقتة. بموجب القانون الدولي. 

على عمل القيقة لإلنفاذ تســــــــــتهدف المرحلة األولية والمرحلة المتأخرة من الجائحة. وينبغي للمنظمة داألمر خيارات 
تحديد أدنى حد من المعلومات األســـــــــاســـــــــية المطلوبة من الدول األطراف الســـــــــتخدامها كأســـــــــاس لتقديم المزيد من 

 بأكبر قدر من الكفاءة.اإلرشاد لمساعدة جميع الدول األطراف على التأهب واالستجابة 
  

 عندلتوثيق يشــــمل ا، بما وتبحث اللجنة التطبيقات الممكنة للتكنولوجيا الرقمية لتمكين الســــفر الدولي اآلمن -٣٧
ســــــجل الســــــفر وفحص تحري المرض وتتبع مخالطي المرضــــــى فرون القادمون والمغادرون) و انقاط الدخول (المســــــ

 الفردية.وسيتعين توخي الحذر لضمان مراعاة اعتبارات الخصوصية . إن أمكن التطعيمومتطلبات 
  

ا يتصــــــل بنجاعة اللقاح ومدة المناعة بعد فيمومازالت هناك عدة أســــــئلة علمية مطروحة ينبغي الرد عليها  -٣٨
ومع ذلك، سيكون من الضروري على الصعيد العالمي اإلصابة بالعدوى الطبيعية وبشأن ما يمثل المناعة الدائمة. 

ما إذا وتقّيم اللجنة ثبت فعاليتها. تالتي أو العالج الوقائي توثيق وضــع المســافر اآلمن بعد أن تتوافر تدابير الوقاية 
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تطوير طرق توثيق إثبات التطعيم أو وســـائل الوقاية األخرى وتوحيدها تندرج في نطاق اختصـــاصـــها كانت خيارات 
 في االعتبار. أن تؤخذمن اللوائح) وينبغي  ٣٦(فيما يرتبط بالمادة 

 
دة المرتبطة بالفاشــــيات بل التصــــدي للتحديات الفريسُــــ وينظر الفريق الفرعي المعني باالســــتجابة أيضــــًا في  -٣٩

مختلف قد تشـــمل هيئت صـــناعة الســـفن الســـياحية العالمية المتنامية ظروفًا فقد على متن الســـفن الســـياحية الدولية. 
حتمل تعرضـــــهم لعامل ممرض مثل فيروس وأفراد الطواقم الدوليين الذين يقيمون في مســـــاكن قريبة ويُ آالف الركاب 

الذي قد يســــــــتلزم تنفيذ تدابير عزل المرضــــــــى وفرض الحجر الصــــــــحي على  ١٩-الكورونا المســــــــبب لمرض كوفيد
والجهات العاملة األشـــخاص المعرضـــين (مخالطو المرضـــى). وهذا أمر يطرح تحديات جديدة على الدول األطراف 

وينبغي أن يؤخذ في االعتبار ). ٢٠٠٥لوائح الصــــــــــــحية الدولية (في مجال النقل على نطاق غير متصــــــــــــور في ال
تطبيق تدابير العزل والحجر الصــــحي فيما يخص تحديد حدود مســــؤوليات الدول األطراف بموجب اللوائح بوضــــوح 

وهناك مســـــألة أخرى مطروحة تتصـــــل بطريقة تصـــــنيف الحاالت بالنســـــبة إلى نظم على الســـــفن الســـــياحية الدولية. 
 نية.الترصد الوط

  
  التعاون والتنسيق

  
يتأثر بالجائحة ويشارك في االستجابة العالمية العديد من قطاعات المجتمع، بما في ذلك القطاعات خارج  -٤٠

غير أنها ليســـت  صـــحي دولي خطير والتبليغ عنه تهديدوتشـــمل اللوائح أحكامًا مفصـــلة عن تحديد قطاع الصـــحة. 
عن إصــدار توصــيات مؤقتة إذا كان الحدث يمثل طارئة  التي تختلف محددة عندما يتعلق األمر بتدابير االســتجابة

 .١٨صحية عامة تسبب قلقًا دوليًا وتشير هذه التوصيات عادة إلى تدابير السفر فقط وفقًا ألحكام المادة 
 

ال تتناول تفاصـــــيل الوســـــائل العملية التي تيســـــر ذلك. التعاون والمســـــاعدة إال أنها على  ٤٤وتنص المادة  -٤١
تنســـيق تدابير االســـتجابة الوطنية والدولية بما يتجاوز إصـــدار أكثر وجاهة إذا نصـــت على اللوائح  أن تكون ويمكن

العالقات بين اللوائح وٕاطار المنظمة لالســـــــتجابة للطوارئ وفي وســـــــتواصـــــــل اللجنة النظر في . التوصـــــــيات المؤقتة
على طلب  الذي تم تفعيله بناءً فريق إدارة األزمات التابع لألمم المتحدة تنســــــــــــــيق االســــــــــــــتجابة العالمية عن طريق 

 بقيادة منظمة الصحة العالمية. ٢٠٢٠شباط/ فبراير  ٤األمين العام لألمم المتحدة في 
  

التي جراءات اإلعلى أمثل وجه ن تحســَّ أن االســتجابة المبكرة األضــواء على ضــرورة وقد ســلطت إجراءات  -٤٢
األســـاســـية لوضـــع والمعلومات عن المتواليات الجينية تبادل الممرضـــات والعينات تكفل الكفاءة وحســـن التوقيت في 

تدخالت التشــــــــــخيصــــــــــية و الختبارات االتطوير ســــــــــرعة ويتطلب ظهور عامل ممرض جديد . فعالةمضــــــــــادة تدابير 
وســـــــــعيًا إلى إشـــــــــراك األوســـــــــاط العلمية العالمية في هذه الجهود تدابير الوقائية. واســـــــــتحداث اللقاحات والعالجية ال

لالســتجابة، من األســاســي إتاحة الممرضــات ومتوالياتها الجينومية والعينات الســريرية المتصــلة بها بســرعة المبذولة 
بل التي يمكن أن تيســـــــر اللوائح من خاللها ســـــــرعة تبادل الســـــــُ تنظر اللجنة في و لألوســـــــاط العالمية للبحث الطبي. 

. وقد تتيح الدروس المســــــــــتخلصــــــــــة من ٦النتائج والعينات العلمية داخل األوســــــــــاط العلمية العالمية بموجب المادة 
 لمواصلة التطوير.نموذجًا مفيدًا تخطيط التأهب لألنفلونزا الجائحة 

  
  المعلوماتالتبليغ وتبادل 

  
فيها في المســــــــــتقبل  التأثير واصــــــــــلالعالم وســــــــــت ناحية من أنحاءالعالمية في كل  ١٩-أثرت جائحة كوفيد -٤٣

في  ةدقيق اتإرشــــــاد إتاحةالوفاء بمتطلبات توفير المعلومات الحاســــــمة إلى جانب  االســــــتمرار فيويجب المنظور. 
نشطة التبليغ عن أأصبحت وسائل اإلعالم ووسائط التواصل االجتماعي و قد و الوقت المناسب طوال فترة الجائحة. 
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إال أنها المخاطر والمشـــاركة المجتمعية خالل العقد الماضـــي بالغة األهمية في ســـياق االســـتجابة للطوارئ الصـــحية 
 ).٢٠٠٥ولية (مازالت ألسباب جلية غير مجسدة في اللوائح الصحية الد

  
وتضــــطلع المنظمة بدور حاســــم في توفير معلومات علمية دقيقة في الوقت المناســــب وٕاتاحة أدوات إلدارة  -٤٤

وينبغي أن تظل المنظمة . ١٩-جائحة كوفيدالسيل الجارف من المعلومات والمعلومات الخاطئة في سياق مكافحة 
التصدي للمعلومات غير الدقيقة  ة من المعلومات من أجلفي التكّيف مع االحتياجات العالمي والمرونة تتسم بالخفة

 والشائعات غير المسندة بالبّينات.
  

  اتمةالخ
  

لعرضه على جمعية الصحة العالمية ستواصل اللجنة مداوالتها بهدف تقديم تقرير ختامي إلى المدير العام  -٤٥
علمًا بأن استعراض الحدث يجري بينما اليزال . ومع ذلك، وٕاذ تحيط اللجنة ٢٠٢١الرابعة والسبعين في أيار/ مايو 

 الحدث مستمرًا، قد ال تتوافر لدى اللجنة جميع العناصر الالزمة الختتام مداوالتها بحلول ذلك الموعد.
  

  
=     =     =  


