
  ١٣٨/٢٠م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٦ يناير/ كانون األول ٨  بعد المائة والثالثون ةلثامناالدورة 
     EB138/20  المؤقت من جدول األعمال ١-٨البند 

  
  
  

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
  
  

  للجنة المراجعة بشأن  مرحليتقرير 
  في فاشية اإليبوال) ٢٠٠٥دور اللوائح الصحية الدولية (

  واالستجابة لها
  
  

  تقرير من المديرة العامة
  

  
 بالتقــدم الــذي المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة والثالثــين بعــد المائــة تُبلــغتتشــرف المــديرة العامــة بــأن   -١

لـه ، وأن تحيـل واالستجابة لها اإليبوال فاشية في) ٢٠٠٥الدولية ( اللوائح الصحية بشأن دور لجنة المراجعةأحرزته 
انظـر ( ٢٠١٥أغسـطس  آب/ ٢٥ و ٢٤يـومي فـي  جنيـف فـي المراجعـة، الـذي انعقـد جتماع األول للجنـةاال تقرير

  ١الملحق).
  
تشـرين األول/  ٩إلـى  ٥ مـنفـي المـدة تين بـين الـدور فـي الفتـرة الفاصـلة لجنة المراجعة اجتماعات  توعقد  -٢

، ٢٠١٥كـانون األول/ ديسـمبر  ١١إلـى  ٩ومـن ، ٢٠١٥نـوفمبر  تشـرين الثـاني/ ١٣إلـى  ٩ ومـن، ٢٠١٥أكتوبر 
واالجتمــاع األخيــر فــي  ٢٠١٦بــين الــدورتين فــي شــباط/ فبرايــر فــي الفتــرة الفاصــلة ومــن المزمــع عقــد اجتمــاع آخــر 

  .٢٠١٦مارس  آذار/
  
)؛ ٢٠٠٥تـي تواجــه عمــل اللـوائح الصــحية الدوليــة (وقـد تــداولت اللجنـة بشــكل مكثــف التحـديات الرئيســية ال  -٣

المقـر ذلـك  يمثلـون طيفـًا مـن أصـحاب المصـلحة، بمـا فـي رئيسـياً  شـاهداً  ٨٠مـع أكثـر مـن  مقـابالتوأجرت اللجنـة 
الحكوميـــة، والمنظمـــات المنظمـــات غيـــر الرئيســـي للمنظمـــة، والمكاتـــب اإلقليميـــة والقطريـــة، والمجـــاالت الخاصـــة، و 

ـــة ـــة الدولي ـــة فـــي كـــانون الثـــاني/  الحكومي ـــة المراجعـــة مقابالتهـــا النهائي لالسترشـــاد بهـــا فـــي مـــداولتها. وســـتختتم لجن
  .٢٠١٦ يناير

  
زيـــادة التوعيـــة وٕاضـــفاء  )١(وتنظـــر اللجنـــة فـــي مســـودة التوصـــيات فـــي أربعـــة مجـــاالت رئيســـية أال وهـــي:   -٤

بل ترصـد ) تحسـين سـ٢(مصـلحة؛ ) بـين جميـع أصـحاب ال٢٠٠٥الطابع المؤسسي علـى اللـوائح الصـحية الدوليـة (
) تعزيـــز القـــدرات ٣(ة العموميـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي وتقييمهـــا واالســـتجابة لهـــا؛ المخـــاطر التـــي تحيـــق بالصـــح

) فــي جميــع الســياقات، مــن خــالل تحديــد األولويــات والتعــاون ٢٠٠٥األساســية المتعلقــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة (
فــي ) و ٢٠٠٥أولوياتهــا المتعلقــة بتنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة ( فــيتعزيــز أمانــة المنظمــة ) ٤(والتقيــيم والمســاءلة؛ 

                                                           
تمت الموافقة على هدف لجنة المراجعة هـذه وأغراضـها واختصاصـاتها فـي جمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة والسـتين فـي    ١

  ).١٠(٦٨ج ص عالمقرر اإلجرائي 
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تــدعيم أمــن الصــحة العموميــة علــى الصــعيد العــالمي مــن خــالل الشــراكات. وســتقوم لجنــة المراجعــة بشــكل خــاص 
للواليــة المســندة إليهــا،  لتأهــب، وغيــره مــن البــدائل المحتملــة. ووفقــاً ا مــنبــالنظر فــي إمكانيــة تــوفير مســتوى متوســط 

وحالـــة تنفيـــذ  اإليبـــوال) فيمـــا يتعلـــق بفاشـــية ٢٠٠٥واصـــلت اللجنـــة كـــذلك تقييمهـــا لفعاليـــة اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (
  .٢٠١١المراجعة السابقة في عام  توصيات لجنة

  
المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه  وذلـك إبـانحرز من تقدم وسيطلع رئيس لجنة المراجعة الدول األعضاء بما أُ   -٥

لجنـــة المراجعــة تزويـــد الـــدول . وتعتــزم ٢٠١٦ينـــاير  الثامنــة والثالثـــين بعــد المائـــة والتــي ســـتعقد فــي كـــانون الثــاني/
األخيــر الــذي ســيعقد فــي آذار/ مــارس. وســيقدم التقريــر النهــائي للجنــة  هــان التقريــر قبــل اجتماعمــاألعضــاء بنبــذة 

 .٢٠١٦في أيار/ مايو التي ستعقد التاسعة والستين في دورتها عالمية جمعية الصحة الإلى المراجعة 
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  الملحق

  تقرير االجتماع األول للجنة المراجعة بشأن دور اللوائح الصحية 
  ) في فاشية اإليبوال واالستجابة لها٢٠٠٥الدولية (

  
  

  المعلومات األساسية
  
المدير العام  من ٢٠١٥١نظرًا لطارئة اإليبوال، طلبت دورة المجلس التنفيذي االستثنائية بشأن اإليبوال لعام   -١

بـإجراء تقيـيم مبـدئي، بشـأن جميـع جوانـب اسـتجابة المنظمـة، منـذ  مـن الخبـراء المسـتقلين الخـارجيين اً فريقـ فكلّـيُ أن 
حــدة للتصــدي العاجــل بدايــة فاشــية مــرض فيــروس اإليبــوال الحاليــة، بمــا فــي ذلــك اســتجابتها داخــل بعثــة األمــم المت

واألداء  بمـا يشـمل تعبئـة المـوارد ،تنسيقفي تنفيذ إطار المنظمة الخاص باالستجابة للطوارئ، وفي ال لفيروس إيبوال
  على مستويات المنظمة الثالثة، لُيعرض على جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين.

  
عـد خيـارات المـدير العـام أن يُ  من ٢٠١٥٢كما طلبت دورة المجلس التنفيذي االستثنائية بشأن اإليبوال لعام   -٢

إلنشــاء لجنـــة مراجعـــة معنيـــة بــاللوائح الصـــحية الدوليـــة، إلجـــراء تقيـــيم ألنشــطة الوقايـــة والتأهـــب واالســـتجابة العامـــة 
) فــي تيســير تلــك االســتجابة، بمــا فــي ذلــك ٢٠٠٥لفاشــية مــرض فيــروس اإليبــوال وفعاليــة اللــوائح الصــحية الدوليــة (

ٕايـالء ، و ٢٠١١راجعـة السـابقة المعنيـة بـاللوائح الصـحية الدوليـة فـي عـام تم تنفيذه وما لم يتم تنفيـذه منـذ لجنـة الم ما
االهتمــام للخطــوات التــي يمكــن اتخاذهــا لتحســين األداء والشــفافية والكفــاءة فــي اســتجابة المنظمــة فــي إطــار اللــوائح 

  ظم الصحية.) في الفاشيات المستقبلية، في كل البلدان، بهدف تعزيز النُ ٢٠٠٥الصحية الدولية (
  
بــالقرار الــذي اعتمــده المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه  ٣وقــد ذّكــرت جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتون  -٣

، ورحبـت بـالتقرير المبـدئي لفريـق التقيـيم ٢٠١٥كـانون الثـاني/ ينـاير  ٢٥االستثنائية بشأن اإليبوال التـي انعقـدت فـي 
لفريق على ما أنجزه من عمل حتى اآلن. وطلبت جمعيـة وشكرت ا ،٦٨/٢٥المبدئي لإليبوال الذي يرد في الوثيقة ج

ه بــه المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه االســتثنائية بشــأن اإليبــوال، وأن الفريــق أن يواصــل عملــه حســبما كلفــ الصــحة مــن
. وقـد ُأتـيح التقريـر النهـائي للمـديرة ٢٠١٥تمـوز/ يوليـو  ٣١يصدر تقريرًا ختاميًا يتاح للمدير العام في موعـد أقصـاه 

  ٢٠١٥.٤تموز/ يوليو  ٧العامة في 
  
) ٢٠٠٥المدير العام إنشاء لجنة مراجعـة فـي إطـار اللـوائح الصـحية الدوليـة ( من ٥الصحة جمعيةوطلبت   -٤

  ) في االستجابة لفاشية اإليبوال، مع تحديد األهداف التالية: ٢٠٠٥لبحث دور اللوائح الصحية الدولية (
  

) فيما يتعلق بالوقاية من فاشية اإليبوال والتأهـب ٢٠٠٥الصحية الدولية (تقييم مدى فعالية اللوائح   (أ)
لمواجهتهـــا واالســـتجابة لهـــا، مـــع التركيـــز بوجـــه خـــاص علـــى اإلبـــالغ والحـــوافز ذات الصـــلة، والتوصـــيات 

                                                           
  .٥٢، الفقرة EBSS3.R1انظر القرار    ١
  .٥٣، الفقرة EBSS3.R1انظر القرار    ٢
  .٣متنوعات/ /٦٨ج)، الوثيقة ١٠(٦٨ج ص عمن المقرر اإلجرائي  ٣-١انظر التقييم المؤقت، الفقرات    ٣
٤   http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/report-by-panel.pdf?ua=1f.  
  .٣متنوعات/ /٦٨ج، )١٠(٦٨ج ص عالمقرر اإلجرائي  في ١، الفقرة )٢٠٠٥( انظر اللوائح الصحية الدولية   ٥
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المؤقتــــة والتــــدابير اإلضــــافية واإلعــــالن عــــن الطارئــــة الصــــحية العموميــــة التــــي تثيــــر قلقــــًا دوليــــًا والقــــدرات 
والصالت الرابطـة بـه والمسـؤوليات اإلنسـانية األخـرى  ١سية الوطنية وسياق إطار االستجابة للطوارئاألسا

  للمنظمة؛ 
  

وأثرهــا ذي  ٢٠١١٢تقيــيم حالــة تنفيــذ التوصــيات الصــادرة عــن لجــان المراجعــة الســابقة فــي عــام   )ب(
  الصلة على فاشية اإليبوال الراهنة؛

  
) وشــفافيتها ٢٠٠٥أجــل تحســين أداء اللــوائح الصــحية الدوليــة (التوصــية بــالخطوات الالزمــة مــن   (ج)

وفعاليتهـــا وكفاءتهـــا، بمـــا فيهـــا اســـتجابة المنظمـــة، وتعزيـــز التأهـــب واالســـتجابة للطـــوارئ المســـتقبلية ذات 
  العواقب الصحية، مع األطر الزمنية المقترحة ألي واحدة من تلك الخطوات؛

  
المـدير العـام رفـع تقريـر عـن التقـدم الـذي أحرزتـه لجنـة المراجعـة إلـى  مـن العالميـةوطلبت جمعية الصـحة   -٥

ووافقــت جمعيــة الصــحة علــى دعــم دول غــرب  ٢٠١٦.٣جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين فــي أيــار/ مــايو 
، )٢٠٠٥ووسط أفريقيا وغيرها من الدول المعرضة للخطر مـن أجـل تحقيـق التنفيـذ الكامـل للـوائح الصـحية الدوليـة (

العالميــة وأحاطــت جمعيــة الصــحة  .٢٠١٩بمــا فــي ذلــك المتطلبــات مــن القــدرات األساســية، بحلــول حزيــران/ يونيــو 
علمًا بتوصية فريق التقييم المبدئي لإليبوال القاضية بأن تقترح المنظمة خطة تبّين المتطلبات من الموارد وتتقاسـمها 

أجل تطوير القدرات األساسية للصحة العمومية بجميع  مع الدول األعضاء وسائر أصحاب المصلحة المعنيين من
)، وأن تواصـل تقصـي آليـات التحليـل الموضـوعي وخياراتـه مـن ٢٠٠٥البلدان فيما يتعلق باللوائح الصـحية الدوليـة (

خالل التقييم الذاتي، وأن تقوم علـى أسـاس طـوعي بـإجراء اسـتعراض للنظـراء و/ أو تقيـيم خـارجي للـدول األعضـاء 
   ٤لطلبات في هذا المضمار. المقدمة

  
  تعيين أعضاء لجنة المراجعة

  
عضـوًا فـي لجنـة المراجعـة مـن بـين الخبـراء الـذين تـرد أسـماؤهم فـي قائمـة خبـراء  ١٦عّينت المـديرة العامـة   -٦

والقواعــد الخاصــة بلجــان  )٢٠٠٥( مــن اللــوائح الصــحية الدوليــة ٥٠اللــوائح الصــحية الدوليــة. وطبقــًا ألحكــام المــادة 
الخبــراء االستشــاريين المحــددة فــي الوثــائق األساســية للمنظمــة، تــم تعيــين األعضــاء باالســتناد إلــى مبــادئ التمثيــل 
الجغرافـــي المنصـــف، والتـــوازن بـــين الجنســـين، والتـــوازن بـــين الخبـــراء مـــن البلـــدان الناميـــة والبلـــدان المتقدمـــة، وتنـــّوع 

ج والخبــرة العمليــة واإلداريــة الرفيعــة المســتوى فــي مختلــف أنحــاء العــالم، والتــوازن والــُنهالمعــارف والخبــرات العلميــة، 
  .١المناسب بين التخصصات. وترد قائمة بأسماء األعضاء في الملحق 

  
  وقد ُقدمت استنتاجات الفريق المعني بالتقييم المبدئي لإليبوال إلى لجنة المراجعة.   -٧
  
دعــم الخبــراء التقنيــين واألمانــة، حســب االقتضــاء، فــي الجوانــب المتعلقــة وستحصــل لجنــة المراجعــة علــى   -٨

  ) واالستجابة للطوارئ.٢٠٠٥بالصحة العمومية واللوائح الصحية الدولية (

                                                           
  .٢٠-٦٥ج ص عانظر القرار    ١
  .٦٤/١٠انظر الوثيقة ج   ٢
  .٣متنوعات/ /٦٨ج)، الوثيقة ١٠(٦٨ج ص عالمقرر اإلجرائي في  ٢، الفقرة )٢٠٠٥( انظر اللوائح الصحية الدولية   ٣
ـــــــــة   ٤ ـــــــــرر اإلجرائـــــــــي فـــــــــي  ٤-٣، الفقرتـــــــــان )٢٠٠٥( انظـــــــــر اللـــــــــوائح الصـــــــــحية الدولي )، الوثيقـــــــــة ١٠(٦٨ج ص عالمق
  .٣متنوعات/ /٦٨ج
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  تنظيم االجتماع وسير أعماله
  
  ُعقــــــد االجتمــــــاع األول للجنــــــة المراجعــــــة فــــــي المقــــــر الرئيســــــي لمنظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة بجنيــــــف فــــــي  -٩
  ، وكان جدول أعماله المؤقت كما يلي:٢٠١٥آب/ أغسطس  ٢٥و ٢٤

  كلمة ترحيب واستهالل  -١

  بها المستشار القانوني يتعليقات ُيدل  -٢

  ر واعتماد جدول األعمالوالمقرِّ  انتخاب الرئيس ونواب الرئيس  -٣

  مالحظات ُيدلي بها الرئيس  -٤

  مالحظات استهاللية ُتدلي بها المديرة العامة  -٥

  نتائج التي توصل إليها الفريق المعني بالتقييم المبدئي لإليبوالعرض ال  -٦

  بيانات الدول األطراف والمنظمات المدعّوة  -٧

  مناقشات لجنة المراجعة وتوافق اآلراء بشأن النطاق والمواضيع وأساليب العمل  -٨

  مناقشة لجنة المراجعة بشأن المالحظات األولية  -٩

  المبدئي إلى المديرة العامةتقرير لجنة المراجعة   -١٠
  

لــم يــتمكن ثالثــة فــي حــين عضــوًا،  ١٦عضــوًا مــن أعضــاء اللجنــة البــالغ عــددهم  ١٣وقــد حضــر االجتمــاع   -١٠
ــــياأعضــــاء مــــن حضــــور هــــذا االجتمــــاع  ــــوائحو . ألول ــــي الل ــــي الــــدول األطــــراف ف الصــــحية  شــــمل االجتمــــاع ممثل

واألمــــم المتحــــدة ووكاالتهــــا المتخصصــــة وســــائر المنظمــــات الحكوميــــة الدوليــــة والمنظمــــات غيــــر  )٢٠٠٥( الدوليــــة
الحكوميــة المعنيــة ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــة. وُدعــي المراقبــون إلــى تقــديم مــذّكرات وٕالقــاء بيانــات بشــأن 

  ر على شبكة اإلنترنت.المواضيع قيد المناقشة. وُنقلت وقائع اليوم األول من االجتماع بالبث المباش
  

هـارفي ديديـه هوسـان رئيسـًا،  األسـتاذوافتتحت األمانة اليوم األول من االجتمـاع. وانتخبـت لجنـة المراجعـة   -١١
رة. واســتعرض المستشــار القــانوني للمنظمــة الترتيبــات والســيدة كــارن تــان نائبــة للــرئيس، والــدكتورة هيلــين ريــس مقــرِّ 

ر المستشـــار القـــانوني اللجنـــة بـــأن جميـــع األعضـــاء يشـــاركون بصـــفتهم الشخصـــية اإلجرائيـــة للجنـــة المراجعـــة. وذّكـــ
يجوز لهم تلقي تعليمات من أي حكومـة أو سـلطة أخـرى. وتـم اإلفصـاح عـن إعالنـات المصـالح الخاصـة بسـتة  وال

محتمــل أو ). ورأت األمانــة أن الوقــائع المــوجزة ال ينشــأ عنهــا أي تضــارب ٢ التــذييلمــن أعضــاء لجنــة المراجعــة (
  متصور في المصالح.

  
  الرئيس بعدد من المالحظات التمهيدية. وشكر المديرة العامة على دعوة اللجنة إلى االجتماع. ىوأدل  -١٢

  
  ووجهت المديرة العامة كلمة إلى لجنة المراجعة وأحاطت علمًا بما يلي:   -١٣

  
 تحكـــم التـــي دوليـــاً  عليهـــا المتفـــق الوحيـــدة القواعـــد مجموعـــة )٢٠٠٥( الدوليـــة الصـــحية اللـــوائح ُتعـــد 

   .العمومية الصحة طوارئ وسائر المعدية األمراض لفاشيات االستجابة

 أال وهــي:)٢٠٠٥( وقــد تــم تحديــد ثالثــة جوانــب رئيســية للضــعف فــي أداء اللــوائح الصــحية الدوليــة ، 
فـرض الـدول األطـراف لتـدابير مثـل ) ٢ضعف التـزام الـدول األطـراف ببنـاء قـدراتها األساسـية؛ ( )١(
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ـــة  القيـــود علـــى التجـــارة أو الســـفر، تتجـــاوز التوصـــيات المؤقتـــة الصـــادرة عـــن لجنـــة الطـــوارئ المعني
بــاللوائح الصــحية الدوليــة، وعــدم وجــود آليــة تعــزز المنظمــة مــن خاللهــا االمتثــال للتــدابير الموصــى 

ـــذار بالمخـــاطر الصـــحية ســـوى ) ٣بهـــا؛ ( ـــة صـــحية غيـــاب مســـتوى رســـمي لإلن اإلعـــالن عـــن طارئ
  عمومية تسبب قلقًا دوليًا.

  لمعالجــــة هــــذه المشــــكالت أن يســــتغرق عــــدة  )٢٠٠٥(الصــــحية الدوليــــة ومــــن شــــأن تعــــديل اللــــوائح
ســنوات. وقــد ترغــب لجنــة المراجعــة فــي النظــر فــي خيــارات أخــرى تســمح بــالتحرك قــدمًا بمزيــد مــن 

اإليبـــوال أفضـــل فرصـــة إلحـــداث تحـــول فـــي االســـتجابة الســـرعة. وتتـــيح الفتـــرة التاليـــة النتهـــاء فاشـــية 
  العالمية للطوارئ الصحية. 

  
وقــد طلبــت المــديرة العامــة إلــى لجنــة المراجعــة أن ينطــوي تقييمهــا علــى النقــد وأن يتســم تفكيرهــا بــالجرأة وأن تكــون 

  توصياتها بعيدة األثر.
  

يم المبـــدئي لإليبـــوال االســـتنتاجات الرئيســـية واستعرضـــت الســـيدة بربـــرا ســـتوكنغ رئيســـة الفريـــق المعنـــي بـــالتقي  -١٤
  ).٣ التذييلللفريق وتوصياته (يرد عرضها الكامل في 

  
مــداخالت. ومــن بــين العديــد مــن المســائل والمالحظــات التــي عــدد مــن الــدول األطــراف والمنظمــات  قــدمو   -١٥

  ُأثيرت تكرر ذكر عدد من مواضيع. وتضمنت هذه المواضيع ما يلي:

 مستويات، عدة على كامالً  فهماً  فهمها عدم أو/ و )٢٠٠٥(الصحية الدولية  ائحباللو  الوعي ضعف 
 فـي العـاملين ومسـتوى القرار، بصنع والخاص السياسي والمستوى الصحة، وزارات مستوى بينها من

  المحلي؛ والمجتمع الصحية الرعاية

 وضع نظام لإلنذار ال يقتصر على اإلعـالن عـن طارئـة صـحية عموميـة تسـبب قلقـًا دوليـًا،  ضرورة
  آلية متدرجة لتقييم المخاطر تتيح مستوى أوسط من اإلنذار؛ وضع أي 

 توصــية الفريــق المعنــي تنفيــذ أهميــة تعزيــز القــدرات األساســية، بمــا فــي ذلــك الــدعم الواســع النطــاق ل
التـــي تقضـــي بـــأن تضـــع المنظمـــة والبنـــك الـــدولي خطـــة محـــددة األولويـــات  بـــالتقييم المبـــدئي لإليبـــوال

  والتكاليف لتعزيز القدرات األساسية؛ 

  عـــدم كفايـــة التقيـــيم الـــذاتي، وضـــرورة تحســـين رصـــد بنـــاء القـــدرات، وأهميـــة ذلـــك مـــن أجـــل التأهـــب
  لمواجهة جائحة األنفلونزا؛ 

 ت األساسية، واإلقرار في الوقت ذاته بأن تنفيذ أهمية تعزيز الُنظم الصحية بالتزامن مع تعزيز القدرا
  ممكنًا في البلدان ذات الُنظم الصحية الضعيفة؛ )٢٠٠٥(الصحية الدولية اللوائح 

 في جميع نقاط الدخول، وتأكيد أهمية  )٢٠٠٥(الصحية الدولية  ضرورة ضمان التنفيذ الفعال للوائح
  الهجرة عبر الحدود وصلتها بانتشار المرض؛ 

  وضع الحوافز واإلجراءات الرادعة فيما يتعلق باالمتثال واإلخطار، وأهمية التعاون اإلقليمـي وتبـادل
  المعارف؛ 

  فهــم الــدور المحــدد الــذي تضــطلع بــه المنظمــة فــي الطــوارئ ودمجــه فــي الوظــائف المتعلقــة بوضــع
  القواعد وضرورة إجراء تغيير تنظيمي؛ 

 إلـى ملكيتـه إلدارة فاشـيات األمـراض،  لـي، والحاجـة األمـسَّ الحاجة الماسة إلى إشراك المجتمع المح
  منظمات المجتمع المدني في تعزيز هذه الملكية؛التعاون مع بما في ذلك 
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 ــــوائح الصــــحية  تحديــــد مكانــــة الصــــحة فــــي األمــــن الصــــحي العــــالمي، وكيفيــــة تجســــيد ذلــــك فــــي الل
  ؛ )٢٠٠٥( الدولية

 صــحة وقطــاع العمــل اإلنســاني، بحيــث يــتفهم كــل الحاجــة الملحــة إلــى تحســين التــآزر بــين قطــاع ال
  منهما أوليات اآلخر؛ 

 تعرضــًا فــي منــاطق النــزاع التــي عــادة مــا تتعــرض الصــحية الدوليــة  أوجــه التعقيــد فــي تنفيــذ اللــوائح
  ض؛ مراشديدًا لمخاطر فاشيات األ

 .أهمية االمتناع عن فرض قيود غير ضرورية على المرور والتجارة  
  

الثاني لالجتماع بجلسة مداوالت حول التعليقات الصادرة في الجلسات العلنية التـي انعقـدت فـي وبدأ اليوم   -١٦
  اليوم األول.

  
 وحــددت لجنــة المراجعــة مجــاالت التركيــز الرئيســية باالســتناد إلــى المناقشــات التــي دارت فــي اليــوم األول  -١٧
جـان تقنيـة فرعيـة مـن أجـل اسـتعراض مـا يلـي فـي تجسيد المسائل الرئيسية التـي أثارتهـا الـدول األطـراف، وشـكلت لل

) المســــــائل العامــــــة، والتعــــــاريف، والتواصــــــل وتــــــدفق المعلومــــــات؛ ١): (٢٠٠٥ســــــياق اللــــــوائح الصــــــحية الدوليــــــة (
  االمتثال وتصريف الشؤون.) ٣القدرات الُقطرية؛ ( )٢(
  

ـــــرئيس  -١٨ ـــــي: ( وطالـــــب ال ســـــية ذات الصـــــلة؛ ) المســـــائل الرئي١بـــــأن تصـــــيغ كـــــل لجنـــــة تقنيـــــة فرعيـــــة مـــــا يل
المنظمـات أو ) ٤التوصيات ذات الصلة؛ () ٣المعلومات والوثائق والتحليالت الالزمة لمعالجة تلك المسائل؛ ( )٢(

) المسائل التي يتم تحديدها. وفضًال عن ذلك، اتفقـت ٥ن تسترشد المراجعة بمساهماتهم؛ (أاألشخاص الذين يمكن 
اللجنة كمسـؤولي اتصـال فـي مجـاالت الخبـرة التـي سـُينظر فيهـا فـي التقريـر  بعض أعضاءاللجنة على أنها ستحدد 

  الختامي للجنة المراجعة. 
  

 تشـرين األول/ عقـد اجتمـاع ثـان فـي بدايـةحيـث يُ وضـع جـدول زمنـي مؤقـت لعمـل اللجنـة، ب واقترح الـرئيس  -١٩
ء مشـاورات فـي الفتـرة الفاصـلة بـين . ونوقشت أيضًا إمكانية إجرا٢٠١٦واجتماع ثالث في بداية عام  ٢٠١٥أكتوبر 

. وستواصل اللجنة واللجان الفرعية التقنية التابعة لها أعمالها في الفترات ٢٠١٥الدورتين في تشرين الثاني/ نوفمبر 
الفاصلة بـين الـدورتين عـن طريـق االجتماعـات عـن ُبعـد واالتصـال اإللكترونـي. وسـوف ُيعـرض تقريـر مبـدئي علـى 

، وُيعــرض تقريــر ختــامي علــى جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة ٢٠١٦كــانون الثــاني/ ينــاير المجلــس التنفيــذي فــي 
  .٢٠١٦والستين في أيار/ مايو 

  
  وناقشت اللجنة تقرير االجتماع واعتمدته.  -٢٠
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  ١التذييل 
  

  قائمة أعضاء لجنة المراجعة بشأن دور اللوائح الصحية 
  ) في فاشية اإليبوال واالستجابة لها٢٠٠٥( الدولية

  
  

   آفيتسالند، بريبن الدكتور
  النرويج أرندال، مدينة بلدية في الطبيين المسؤولين كبير

   الدكتور صالح ث. العويدي
  ُعمان مسقط، الصحة، وزارة المعـدية، لألمراض الصحية الشؤون مستشار

  (غائبة) بلخي حنان الدكتورة
المدير التنفيذي إلدارة الطب الوقائي ومكافحة العدوى، وزارة الحرس الوطني، جامعة الملك سعود بن عبد 

  العزيز للعلوم الصحية، الرياض، المملكة العربية السعودية

  دوكاس بولوك ماريون الدكتورة
  كبير المسؤولين الطبيين في جامايكا

  األستاذة روبا شاندا
  بنغالور، بنغالور، الهندكلية االقتصاد والعلوم السياسية، المعهد الهندي لإلدارة في 

   شونسوتياوات سوباميت الدكتور
  تايلند نونتابوري، العمومية، الصحة وزارة األمراض، مكافحة إدارة الطبيين، المسؤولين كبير

  كوتييه توماس األستاذ
 اإلداري والمدير أول أبحاث وزميل برن، جامعة والدولي، األوروبي االقتصادي القانون في الفخري األستاذ
  العالمية التجارة لمعهد السابق

   فورسيث، أندرو السيد
  نيوزيلندا الصحة، وزارة العمومية، الصحة وسياسات بتشريعات المعني الفريق رئيس

   هوسان، ديدييه األستاذ
  فرنسا باريس، العالي، والتعليم البحوث لتقييم الفرنسية الوكالة رئيس

  الفري جون السيد
  كندا فانكوفر، البريطانية، كولومبيا الصحية، الطوارئ إلدارة التنفيذي المدير

  الفريق لويس ليليوايت
الصحي العالمي، المعهد الملكي للشؤون الدولية (شاتام هاوس)، خبير استشاري أقدم للبحوث في مركز األمن 

  لندن، المملكة المتحدة

  الدكتور براين مكلوسكي
  المتحدةمدير إدارة الصحة العالمية، وكالة الصحة العامة، لندن، المملكة 
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  (غائب)  األستاذ باباكار ندويي
  السنغال داكار، المرضى، وسالمة المستشفيات نظافة مجال في ومدرب استشاري خبير

  األستاذة هيلين ريس
 في ويتواترستراند بجامعة اإلنجابية والصحة البشري المناعي العوز لفيروس ويتس لمعهد التنفيذي المدير

  أفريقيا جنوب جوهانسبورغ،

  (غائب) سو أو سامبا األستاذ
  مالي الصحة، وزارة اللقاحات، تطوير لمركز العام المدير

  السيدة كارن تان
  سنغافورة واإلعالم، االتصاالت وزارة مديري كبير
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   ٢التذييل 
  

  بيان اإلعالن عن المصالح
  

لجـــــان االستشـــــارية مثـــــل لجنـــــة المراجعـــــة وألن أعضـــــاءها يعملـــــون بصـــــفتهم وظـــــائف النظـــــرًا للطـــــابع االستشـــــاري ل
هؤالء األعضاء مطالبون بموجب اللوائح الخاصة بلجان الخبـراء، باإلفصـاح عـن أي مصـالح ذات الشخصية، فإن 

طابع مالي أو شخصي أو مهني يمكن أن ُتعد مؤثرة على حياد مشورتهم الصادرة لصالح منظمـة الصـحة العالميـة 
  وحدها.

  
األمانـة تقيـيم هـذه االسـتمارات قبـل وتولـت  ،وقد ُطلب إلى األعضاء المدعوين ملء استمارة اإلعالن عن المصـالح

إصــدار الــدعوات النهائيــة. وقــام جميــع األعضــاء بمــلء االســتمارة وتســليمها علــى النحــو الواجــب. وٕاعمــاًال لسياســة 
حتـى وٕان لـم ينشـأ االجتمـاع  عنـد بـدءاللجنـة  فـي المنظمة، سيجري اإلفصاح عن جميع المصـالح التـي ُأعلـن عنهـا

حتــى يكـون األعضــاء اآلخــرون  كليــًا، ر اســتبعاد الخبيـر المعنــي اســتبعادًا جزئيـًا أوتضــارب فــي المصـالح يبــر  عنهـا
  على علم بها.

  
ـــة التاليـــة ألعضـــاء اللجنـــة  ـــود األمانـــة العامـــة اإلفصـــاح عـــن المصـــالح المعلن ـــًا للشـــفافية واإلفصـــاح التـــام، ت وتوخي

  األخرين:

ية تقدم خدمات المشورة في مجال األوبئة "إبيدمك"، وهي شركة نرويجبربين آفيتسالند هو مالك شركة   -١
  والتأهب لمواجهتها. 

  .المتحدة المملكة إنكلترا، في العامة الصحة بوكالة العالمية الصحة إدارة مدير هو مكلوسكي براين  -٢

 الصـحة لمنظمـة التابع العامل االستراتيجي االستشاري الخبراء لفريق المشارك الرئيس هي ريس هيلين  -٣
  .اإليبوال بلقاحات المعني العالمية

 الخـــدمات هيئـــة البريطانيـــة، كولومبيـــا فـــي الصـــحية الطـــوارئ إلدارة التنفيـــذي المـــدير هـــو الفـــري جـــون  -٤
  .كندا البريطانية، لومبياو بك الصحة ووزارة األقاليم في الصحية

 الصــحة، وزارة فــي العموميــة الصــحة وسياســات بتشــريعات المعنــي الفريــق رئــيس هــو فورســيث أنــدرو  -٥
   .نيوزيلندا

  هو مدير عام الصحة سابقًا (وزارة الصحة) في فرنسا.ديدييه هوسان   -٦
  

والعمـــل االستشـــاري مـــع منظمـــة الصـــحة  -ويتمتـــع العديـــد مـــن أعضـــاء اللجنـــة بـــالخبرة والدرايـــة الحكوميـــة الواســـعة 
الخبــرة والدرايــة ذات صــلة  فــي المجــاالت التــي تمثــل موضــوع مجريــات عمــل اللجنــة، وقــد اعتُبــرت هــذه -العالميــة 

  وأهمية كبيرتين بالنسبة إلى المهام الصعبة التي تواجهها اللجنة.
  

وقـد ُنشـرت المصـالح محتمل أو متصـور فـي المصـالح.  ورأت األمانة أن الوقائع الموجزة ال ينشأ عنها أي تضارب
  على السير الذاتية الموجزة للخبراء.على الموقع اإللكتروني الخاص باللوائح الصحية الدولية حيث يمكن االطالع 
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  ٣التذييل 
  

  بربرا ستوكنغ، رئيسة الفريق المعني بالتقييم المبدئي لإليبوالالعرض المقدم من السيدة 
  

  االستجابة للطوارئ الصحية
  

  النظر في التحول من سياسة النمو االسمي الصفري إلى زيادة  الدول األعضاءتعيد ينبغي أن
 .٪٥االشتراكات الُمقدَّرة بنسبة 

  دعمًا لالستجابة  الصندوق االحتياطيالمساهمة على الفور في  للدول األعضاء والشركاءينبغي
 مليون دوالر أمريكي). ١٠٠( للفاشية

  ويلزم أن يتحقق ذلك بدعم كامل . ستجابة للطوارئ الصحيةقادرة على اال المنظمةينبغي جعل
 .ومواردها للدول األعضاءمن اإلرادة السياسية 

 تقبل دورها في التأهب واالستجابة للطوارئتإرساء ثقافة مؤسسية  للمنظمة ينبغي.  
  للتأهب واالستجابة للطوارئ اً مركز  المنظمةينبغي أن تنشئ. 

  يتولى اإلشراف على هذا  مستقل أن تقوم من خالل المدير العام بإنشاء مجلس للمنظمةينبغي
 .المركز

  

  
  األمن الصحي العالمي

  
  تطوير القدرات األساسيةمن أجل أن تقترح خطة محددة األولويات والتكاليف  للمنظمةينبغي 

  .اللوائح الصحية الدولية في جميع البلدان التي تنص عليها

  زيادة قدرتها على تحديد المخاطر الصحية على من أجل  المنظمةينبغي تعزيز جميع مستويات
  .نحو مستقل واإلعالن عن الطوارئ الصحية

  أن تنظر في وضع حوافز لتشجيع  المعنية باإليبوال للجنة مراجعة اللوائح الصحية الدوليةينبغي
  .البلدان على إخطار المنظمة بالمخاطر المحتملة على الصحة العمومية

  أن تنظر في وضع إجراءات رادعة  المعنية باإليبوال للجنة مراجعة اللوائح الصحية الدوليةينبغي
  .بها المنظمةلمنع البلدان من اتخاذ تدابير تؤثر على النقل والتجارة تتجاوز تلك التي توصي 

  أن تنظر في إمكانية تحديد مستوى المعنية باإليبوال  للجنة مراجعة اللوائح الصحية الدوليةينبغي
  .األزمة الصحيةمراحل أوسط إلنذار المجتمع الدولي األوسع نطاقًا وٕاشراكه في مرحلة مبكرة من 

  لصحية والتابع لألمين العام للفريق الرفيع المستوى المعني باالستجابة العالمية لألزمات اينبغي
أن يضع القضايا الخاصة بالصحة العالمية في صميم جدول أعمال األمن  لألمم المتحدة

   .العالمي
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  تنسيق األنشطة
  

  عمومية طارئة صحية أن تنظر في كيفية تنسيق تصنيفها للطوارئ وٕاعالنها عن  للمنظمةينبغي
  .المطبقة في النظم اإلنسانية األوسع نطاقاً مع مستويات الطوارئ قلقًا دوليًا  تثير

  للنظم اإلنسانية أفضل بفهم االحتياطيون وشركاؤها موظفوها يحظى أنضمان  للمنظمةينبغي.  

  العام لألمين التابع المعني باالستجابة العالمية لألزمات الصحية المستوى الرفيع للفريقينبغي 
أن يؤكد ضرورة فهم منظومة األمم المتحدة للطابع الخاص الذي تتسم به المخاطر المتحدة  لألمم

  في األزمات الصحية.الصحية 

  مبعوث أوأن ينظر في تعيين ممثل خاص لألمين العام ينبغي لألمين العام لألمم المتحدة 
  وال يوصي الفريق بإنشاء بعثة كاملة تابعة لألمم المتحدة. .المتحدة لألمم خاص

  

  
  

  االستجابة للطوارئ الصحية
  

  اعتماد نهج جديد في توفير المالك الوظيفي للمكاتب الُقطرية. المنظمةيجب على  

  أن تعيد ترسيخ مكانتها كهيئة رسمية تتولى التبليغ عن الطوارئ الصحية. المنظمةيجب على  

  وشركائها ضمان أن المشاركة المالئمة من جانب المجتمع المحلي ُتعد من  المنظمةيجب على
  الوظائف األساسية عند إدارة الطوارئ الصحية.

  أن تقوم بدور تنظيمي محوري في جهود البحث والتطوير المبذولة في الطوارئ  للمنظمةينبغي
  .المستقبلية

  أن تحتفظ بمستويات عالية من االستنفار خالل األزمة الحالية. للمنظمةينبغي  

  

  
  
  

=     =     =  


