
    
  ١إضافة  ٦٨/٢٢ج  والستون الثامنةجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٥آذار/ مارس  ٢٧  من جدول األعمال المؤقت ٣-١٥البند 
  A68/22 Add.1    

  
  
  

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
  
  

  تقرير لجنة المراجعة بشأن التمديدات الثانية الالزمة 
  لبناء القدرات الوطنية في مجال الصحة العمومية 

  وبشأن تنفيذ اللوائح الصحية الدولية
  
  

  المديرة العامةتقرير من 
  
  
 ١إضــافة  ١٣٦/٢٢م تنظــر المجلــس التنفيــذي، أثنــاء دورتــه السادســة والثالثــين بعــد المائــة، فــي الوثيقــة   -١

  ٦.١ق١٣٦م ت واعتمد القرار
    

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
  جمعيــــة الصــــحة مــــدعوة إلــــى أن تعتمــــد مشــــروعي القــــرارين الموصــــى بهمــــا مــــن المجلــــس التنفيــــذي فــــي   -٢

  ٦.٢ق١٣٦م ت القرار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .١انظر المحاضر الموجزة لدورة المجلس التنفيذي السادسة والثالثين بعد المائة، الجلسة الثامنة، الفرع     ١
 ، واآلثـار الماليـة واإلداريـة المترتبـة علـى اعتمـاد القـرارلالطالع علـى القـرار ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تانظر الوثيقة     ٢

  لى األمانة.بالنسبة إ
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  ١إضافة  ١٣٦/٢٢م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٥ كانون الثاني/ يناير ١٦  بعد المائة السادسة والثالثونالدورة 
    EB136/22 Add.1  من جدول األعمال المؤقت ٣-٨البند 

  
  
  

  )٢٠٠٥(تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 
  
  

  بالتمديدات الثانية الالزمة لبناء القدرات  تقرير لجنة المراجعة المعنية
   الوطنية في مجال الصحة العمومية وبتنفيذ اللوائح الصحية الدولية

  
  

  تقرير من المديرة العامة
  
  

تتشــرف المــديرة العامــة بــأن تحيــل تقريــر لجنــة المراجعــة المعنيــة بالتمديــدات الثانيــة الالزمــة لبنــاء القــدرات   -١
العموميــة وبتنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة، إلــى المجلــس التنفيــذي، ويــورد هــذا التقريــر  الوطنيــة فــي مجــال الصــحة

، الـذي يشـمل ١انظـر الملحـق ( ٢٠١٤ نـوفمبر/ المداوالت التي دارت في اجتماع اللجنة المعقود في تشرين الثـاني
جنيــف، (مــاع لجنــة المراجعــة التــذييل األول بشــأن أعضــاء لجنــة المراجعــة؛ والتــذييل الثــاني بشــأن جــدول أعمــال اجت

؛ والتـــذييل الثالـــث بشـــأن الكشـــف عـــن المعلومـــات وفقـــًا لسياســـة )٢٠١٤نـــوفمبر / تشـــرين الثـــاني ١٤-١٣سويســـرا، 
      ).؛ والتذييل الرابع بشأن السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة)خبراء المنظمة(إعالن المصالح 

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
 والمجلـس مـدعو أيضـًا إلـى النظـر فـي مشـروع القـرار. التنفيذي مدعو إلى النظـر فـي هـذا التقريـر المجلس  -٢

الــذي أعدتــه األمانــة بشــأن توصــيات لجنــة المراجعــة المعنيــة بالتمديــدات الثانيــة الالزمــة لبنــاء القــدرات الوطنيــة فــي 
، والتقريــر عــن اآلثــار الماليــة واإلداريــة )٢انظــر الملحــق (مجــال الصــحة العموميــة وبتنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة 

  ).٣انظر الملحق (المترتبة على مشروع القرار بالنسبة إلى األمانة 
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  ١الملحق 
  مقدم من لجنة المراجعة المعنية بالتمديدات الثانية  تقرير إلى المديرة العامة

  الالزمة لبناء القدرات الوطنية في مجال الصحة العمومية 
  وبتنفيذ اللوائح الصحية الدولية 

  ، جنيف، سويسرا٢٠١٤ نوفمبر/ الثانيتشرين  ١٤-١٣
  

  المعلومات األساسية
  
  . ٢٠٠٥في عام ) اللوائح) (٢٠٠٥(اعتمدت جمعية الصحة العالمية اللوائح الصحية الدولية   -١
  
وكـان االجتمـاع األول للجنـة . الدوليـةوهذا هو االجتماع الثاني الذي تعقـده لجنـة مراجعـة اللـوائح الصـحية   -٢

من أجـل تقيـيم كيفيـة تنفيـذ اللـوائح؛ وتقيـيم االسـتجابة العالميـة المسـتمرة لألنفلـونزا الجائحـة  ٢٠١٠قد انعقد في عام 
A(H1N1) ؛ وتحديــد الــدروس المســتفادة مــن أجــل تعزيــز التأهــب واالســتجابة )بمــا فــي ذلــك دور المنظمــة( ٢٠٠٩

   ١.الصحة العمومية في المستقبلللجائحات وطوارئ 
  
ويتمثل أحد أهم أحكام اللوائح في التزام جميع الدول األطراف ببناء القدرات األساسية الالزمة للكشف عن   -٣

األحداث وتقييمها واإلخطار عنها والتبليغ بشأنها، واالسـتجابة لمقتضـيات المخـاطر والطـوارئ التـي قـد تتعـرض لهـا 
وقـــد أفـــادت . ٢٠١٢يونيــو / الموعـــد المبـــدئي المســتهدف لبنـــاء هـــذه القــدرات هـــو حزيـــرانوكــان . الصــحة العموميـــة

دولــة، بأنهــا اســتوفت متطلبــات القــدرات األساســية فــي ذلــك  ١٩٣دولــة طرفــًا مــن إجمــالي الــدول البــالغ عــددها  ٤٢
أخــريين بنــاًء علــى دولــة طرفــًا علــى تمديــد المهلــة المحــددة لســنتين  ١١٨وبموجــب أحكــام اللــوائح، حصــلت . الحــين

  .٢٠١٤يونيو / طلبها، ليصبح الموعد النهائي الجديد المحدد لها هو حزيران
  
مـن اللــوائح علــى أنـه يجــوز للدولـة الطــرف، فــي ظـروف اســتثنائية وبــدعم ) ٢(١٣و) ٢(٥وتـنص المادتــان   -٤

ام اتخــاذ القــرار بشــأن مــنح ويتــولى المــدير العــ. مــن خطــة تنفيــذ جديــدة، أن تطلــب تمديــدًا إضــافيًا ال يتجــاوز ســنتين
  .تمديد إضافي، آخذًا في حسبانه المشورة التقنية التي تقدمها لجنة المراجعة

  
دولة طرفًا إلى أنها قد استوفت الحد األدنى  ٦٤وفي وقت انعقاد االجتماع الثاني للجنة المراجعة، أشارت   -٥

هلـــة التنفيـــذ لفتـــرة ســـنتين إضـــافيتين؛ فـــي حـــين دولـــة طرفـــًا بتمديـــد م ٨١مـــن معـــايير القـــدرات األساســـية؛ وطالبـــت 
  ٢.دولة للمنظمة عن نواياها في هذا الصدد ٤٨تفصح  لم
  
/ وســتمثل نهايــة فتــرة التمديــدات الثانيــة معلمــًا مهمــًا فــي عمليــة تنفيــذ اللــوائح منــذ بــدء نفاذهــا فــي حزيــران  -٦

القدرات األساسية في مجال الصحة العموميـة وسيكون هذا المعلم بمثابة تذكرة بأن العمل على بناء . ٢٠٠٧ يونيو
الــدول  مــن جانــب متواصــالً  اً التــي تــنص عليهــا اللــوائح وتعزيزهــا والحفــاظ عليهــا، هــو عمــل مســتمر ويتطلــب اهتمامــ

أمــا تنــوع األحــداث المتعلقــة بــاألمراض المعديــة والمخــاطر األخــرى التــي تضــر بالصــحة العموميــة، . األطــراف كافــة
  .شكالن تذكرة قوية بأن اللوائح ستظل الركيزة التي يستند إليها األمن الصحي العالميوزيادة تواترها، في

                                                           
  .http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-en.pdf?ua=1التالي  الموقع اإللكترونيانظر    ١
وتتبــع ُأطــر زمنيــة مختلفــة فــي  ٢٠٠٧يونيــو/ هنــاك ثــالث دول أصــبحت أطرافــًا فــي اللــوائح الصــحية الدوليــة بعــد حزيــران   ٢

  .تنفيذ القدرات األساسية
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  تعيين أعضاء لجنة المراجعة
  
عضـوًا فـي لجنـة المراجعـة مـن بـين الخبـراء الـذين تـرد أسـماؤهم فـي قائمـة خبـراء  ١٣عّينت المديرة العامـة   -٧

ويمكــن . الدوليــة والئحــة أفرقــة ولجــان الخبــراء االستشــاريين اللــوائح الصــحية الدوليــة، طبقــًا ألحكــام اللــوائح الصــحية
  . االطالع على قائمة األعضاء في التذييل األول

  
تقــديم المشــورة إلــى المــدير العــام بشــأن مطالبــة  )١(: تمثــل الغــرض مــن تشــكيل لجنــة المراجعــة فيمــا يلــييو   -٨

قدرات األساسية الالزمة للكشـف عـن األحـداث من أجل بناء ال) ٢٠١٦-٢٠١٤(الدول األطراف بالتمديدات الثانية 
تقـديم المشـورة إلـى المـدير العـام بشـأن  )٢(للوائح الصـحية الدوليـة؛  ١ المرفقواالستجابة لها على النحو الوارد في 

  .الطريقة الُمثلى لتعزيز وتقييم القدرات المطلوبة على المدى القصير والمدى الطويل بموجب اللوائح
  

  وسير أعمالهتنظيم االجتماع 
  
/ تشـــرين الثـــاني ١٤-١٣ُعقـــد اجتمـــاع اللجنـــة فـــي المقـــر الرئيســـي لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة بجنيـــف فـــي   -٩

  .ويمكن االطالع على جدول األعمال في التذييل الثاني. ٢٠١٤نوفمبر 
  

يبــوال بــه مــن الوقــت والخبــرة، وأشــارت إلــى أن اإل توشــكرت المــديرة العامــة لجنــة المراجعــة علــى مــا أســهم  -١٠
ومــع ذلــك، فقــد . وغيرهــا مــن أحــداث الصــحة العموميــة مازالــت تبــرهن علــى أهميــة تعزيــز اللــوائح الصــحية الدوليــة

ذكــرت أن العــالم مــازال بعيــدًا عــن مــا يلــزم تحقيقــه، حيــث زاد عــدد الــدول األطــراف التــي طالبــت رســميًا بالتمديــدات 
ساسـية الالزمـة بموجـب اللـوائح، وأنـه ينبغـي التمـاس المشـورة الثانية، على عدد البلدان التي نفذت كامـل القـدرات األ

  . بشأن طرق تحسين الوضع الراهن
  

وذكَّر المستشار القـانوني  .وتولى المستشار القانوني باإلنابة استعراض الترتيبات اإلجرائية للجنة المراجعة  -١١
أو / اللجنــة بــأن جميــع األعضــاء ينبغــي لهــم أن يعملــوا علــى نحــو مســتقل وأن يقــدموا خبــراتهم الشخصــية كعلمــاء و

خبراء في مجال الصحة العمومية، وأنه ُيتوقع من أعضاء اللجنـة أن يحـافظوا علـى سـرية المعلومـات غيـر المتاحـة 
ويحتـوي التـذييل الثالـث لهـذا التقريـر علـى المعلومـات التـي أفصـح . االجتمـاع لعامة الناس التي ُيفصح عنهـا خـالل
  .عنها األعضاء في إعالنات المصالح

  
ر )الـدكتورة خيمينـا أغيليـرا(، ونائب الـرئيس )األستاذ ديدييه هوسان(وانُتخب الرئيس   -١٢ السـيد أنـدرو (، والُمقـرِّ

  .واعتمدت لجنة المراجعة جدول األعمال المقترح .يديةوأدلى الرئيس بعدد من المالحظات التمه). فورسيث
  

وأحــاط الــرئيس علمــًا بــأن ممثلــي الــدول األطــراف فــي اللــوائح الصــحية الدوليــة واألمــم المتحــدة ووكاالتهــا   -١٣
المتخصصــة والمنظمــات الدوليــة األخــرى مــدعوون لحضــور الجلســة العامــة الصــباحية ثــم العــودة فــي اليــوم الثــاني 

  . ث سُيعرض ملخص شفهي لمداوالت اللجنةلالجتماع حي
  

عرضـــًا ) الـــدكتورة إيزابـــل نوتـــال(وقـــدمت مـــديرة إدارة القـــدرات واإلنـــذار واالســـتجابة علـــى الصـــعيد العـــالمي   -١٤
للمعلومات األساسية عن اللوائح الصحية الدولية، بما في ذلك لمحة عامة عن اللوائح ومتطلبات القدرات األساسية 

  . والتمديدات ذات الصلة واُألطر الزمنية
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وأقـر الجميـع بأهميـة اللـوائح والتقـدم الُمحـرز . وأدلى عدد من الـدول األطـراف والمنظمـات المـدعوة ببيانـات  -١٥
وقــدم بعــض الــدول األطــراف المبــررات التــي تقــف وراء مطالبتهــا بالتمديــد، والتــي تتعلــق بصــغر حجــم . حتــى اآلن

أو بـــالكوارث الطبيعيـــة التـــي أضـــرت بُنظمهـــا  المعينـــةالبلـــدان أو بـــالظروف المتعلقـــة بـــبعض أقـــاليم مـــا وراء البحـــار 
تنفيذ اللوائح، والجهود المبذولة لبنـاء ُنظـم وتضمنت التعليقات العامة إشارة البلدان إلى التقدم الُمحرز في . الصحية

وأصـدر العديـد مـن الـدول األطـراف دعـوة صـريحة إلـى . الترصد، وأهمية الدروس المستفادة خـالل السـنوات األخيـرة
 اأن يتيحـ مامن اللـوائح، واقترحـت أن التوأمـة والتواصـل داخـل الشـبكات مـن شـأنه ٤٤التضامن باإلشارة إلى المادة 

وأشارت المنظمات الدولية في مداخالتها إلى أهمية النهج المتعدد القطاعات، وٕالى ضرورة . م المساعدةفرصًا لتقدي
، "الصحة الواحدة"تعزيز التعاون مع قطاع صحة الحيوان على وجه الخصوص، بما في ذلك من خالل اتباع نهج 

لبـات الصـحة المهنيـة للعـاملين فـي الخـط كما ُأشير إلى ضـرورة إيـالء المزيـد مـن االهتمـام لمتط. على سبيل المثال
  . األول من الرعاية الصحية

  
  تنفيذ اللوائح الصحية الدولية

  
  التقدم الُمحرز والتحديات المطروحة

  
فــــي  وأمعنــــت النظــــرأشــــارت لجنــــة المراجعــــة إلــــى إحــــراز تقــــدم كبيــــر فــــي تنفيــــذ اللــــوائح الصــــحية الدوليــــة   -١٦

ـــــــاألنفلونزا  ـــــــوائح وب ـــــــذ الل ـــــــة تنفي ـــــــة بكيفي ـــــــة المراجعـــــــة المعني ـــــــر الصـــــــادر عـــــــن لجن اســـــــتنتاجات وتوصـــــــيات التقري
إنشــاء مراكــز االتصــال : وأشــارت اللجنــة إلــى أن اإلنجــازات الرئيســية شــملت مــا يلــي. ٢٠٠٩ A (H1N1)  الجائحــة

ادة الشفافية في التبليغ عـن األحـداث؛ وزيـادة الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية ووضعها موضع التشغيل؛ زي
التواصل والتعاون بين قطاعي صحة الحيوان وصـحة اإلنسـان؛ تحسين المنهجية في استخدام ُنظم اإلنذار المبكر؛ 

مثـل اسـتراتيجية آسـيا والمحـيط الهـادئ (بذل الجهود الجماعية المنسقة بين البلدان والشـركاء مـن أجـل بنـاء القـدرات 
؛ إنشـاء الهياكــل )، واالسـتراتيجية المتكاملـة لترصــد األمـراض واالسـتجابة لهــا)٢٠١٠(األمـراض المســتجدة لمواجهـة 

وقد جاءت هـذه . لتنسيق االستجابة للطوارئ؛ تحسين اآلليات الدولية لتبادل المعلومات من أجل االستجابة السريعة
وُتعـــد . ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة وبـــرامج المـــانحيناإلنجـــازات نتيجـــة للجهـــود الكبيـــرة التـــي بـــذلتها الـــدول األطـــراف 

تعــود  القــدرات األساســية علــى الصــعيد المركــزي والمتوســط والمحلــي، ضــرورية لوظــائف الصــحة العموميــة التــي ال
  . بالفائدة على فرادى البلدان فحسب، بل وعلى المجتمع العالمي أيضاً 

  
الت، فقــد أكــدت لجنــة المراجعــة أن البلــدان فــي جميــع وعلــى الــرغم مــن إحــراز التقــدم فــي العديــد مــن المجــا  -١٧

وتشـمل العقبـات الرئيسـية فـي سـبيل تنفيـذ اللـوائح . للوائح تنفيذًا كامالً ااألقاليم مازالت تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ 
تنفيـذ  قدرات مراكز االتصال الوطنية المعنية بـاللوائح؛ التصـور الخـاطئ بـأن مسـؤولية/ عدم كفاية سلطات: ما يلي

وعــي القطاعــات األخــرى بخــالف قطــاع صــحة / دها؛ ضــعف مشــاركةحــاللــوائح تقــع علــى عــاتق وزارات الصــحة و 
اإلنســـان؛ ضـــعف االســـتثمارات الوطنيـــة مـــن المـــوارد الماليـــة والبشـــرية؛ ارتفـــاع معـــدل اســـتبدال المـــوظفين؛ اســـتمرار 

وراء  أقـــاليم مـــالصـــغيرة والـــدول األطـــراف ذات النزاعـــات المعقـــدة؛ االحتياجـــات المحـــددة للـــدول الجزريـــة ا/ الطـــوارئ
البحــار؛ التركيــز علــى تمديــد المهلــة المحــددة لتنفيــذ اللــوائح ال علــى توســيع نطــاق القــدرات؛ تصــور أن التنفيــذ يمثــل 

وضعف التركيز على اآلثار التشـغيلية المترتبـة عليـه والـتعلم مـن الخبـرات؛ ضـعف التضـامن  صارمةعملية قانونية 
ويتســم تقيــيم الــدول األطــراف ذاتيــًا فــي مجــال تنفيــذ اللــوائح . جــل دعــم أضــعف البلــدان فــي بنــاء قــدراتهاالــدولي مــن أ

  . بالقصور نظرًا لتفاوت جودة المعلومات المقدمة وٕامكانية االعتماد عليها
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  طلبات التمديد الثاني
  

ـــذ علـــى الصـــعيد   -١٨ ـــة المراجعـــة الطلبـــات المفصـــلة وخطـــط التنفي الُقطـــري قبـــل االجتمـــاع الخـــاص تلقـــت لجن
كما قدمت األمانة تحاليل مجمَّعة لطلبات التمديد الثانية؛ وقسمت الدول األطراف إلى فئـات وفقـًا لمـدى . بمراجعتها

واستمعت لجنة المراجعة . اكتمال خطط التنفيذ التي صاحبت طلب التمديد الثاني والمعدل الذي حققه إطار الرصد
  .كار التي أعرب عنها ممثلو المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمةإلى التحليل وٕالى األف

  
ونظــرت لجنــة المراجعــة فــي التبــاين بــين طلبــات التمديــد المختلفــة؛ مثــل عــدد القــدرات األساســية المطلــوب   -١٩

 واشـتملت الظـروف والعقبـات. التمديد بشأنها، واألسباب التي تقف وراء ذلك، ومـدى اكتمـال خطـط العمـل المقترحـة
االســتثنائية التــي حالــت دون التنفيــذ الكامــل للــوائح والتــي أشــارت إليهــا الــدول األطــراف فــي طلباتهــا المقدمــة، علــى 

الحاجـــة إلـــى المزيـــد مـــن الوقـــت؛ المشـــكالت الماليـــة واالقتصـــادية وتلـــك التـــي تتعلـــق بالصـــحة العموميـــة : يلـــي مـــا
؛ غيـاب المـوارد ")والفاشـيات المختلفـة المسـتمرة حاليـاً  مزاحمة حمالت التطعيم الواسـعة النطـاق علـى المـوارد،" مثل(

الناجمــة عــن الطــوارئ الممتــدة التــي أســفرت عنهــا النزاعــات "مثــل تلــك (البشــرية؛ الطــوارئ المســتمرة منــذ فتــرة طويلــة 
البشـرية  استمرار الفجوات الكبيرة في الهياكل األساسية والموارد البشرية والتنمية"، و"المستمرة على مدى ثالثة عقود

األزمــات العســكرية والسياســية غيــر المســبوقة "مثــل (؛ المشــكالت السياســية الداخليــة أو الخارجيــة )"والتعلــيم والصــحة
التي عطلت الخطـة االجتماعيـة االقتصـادية وعمليـات اإلدارة وأدت إلـى اخـتالل نظـام الرعايـة الصـحية علـى جميـع 

  .؛ الكوارث الطبيعية)"مستويات تنفيذ األنشطة
  

  ١االستنتاج 
  

المطلوبـة بموجـب اللـوائح الصـحية الدوليـة وتعزيزهـا األساسـية ينبغي اعتبار العمـل علـى بنـاء القـدرات   -٢٠
  . والحفاظ عليها، عملية مستمرة في جميع البلدان

  
الحاليـة أهميـة التمتـع بقـدرات وطنيـة ومحليـة قويـة مـن أجـل سـرعة  يبـوالاإلفقد أكدت فاشية مرض فيروس   -٢١

. الكشف عـن المخـاطر المحتملـة التـي تهـدد الصـحة العموميـة واالسـتجابة لهـا واتخـاذ اإلجـراءات الوقائيـة الحتوائهـا
اتبـاع وفي الوقت ذاته، سلطت الفاشية الضوء على الطبيعة الهشة للُنظم الصحية في بعـض البلـدان، وعلـى أهميـة 

الـدول األطـراف التـي أفـادت بأنهـا قـد اسـتوفت الحـد  نسـبة ولذا فإنه مما يدعو إلـى القلـق أن. نهج متعدد القطاعات
  . ال تتجاوز الثلثاألدنى من متطلبات القدرات األساسية، 

  
فيـذ فـي وفي صياغة المشورة المقدمة إلى المـديرة العامـة، رأت لجنـة المراجعـة ضـرورة النظـر فـي حالـة التن  -٢٢

وأوصــت لجنــة المراجعــة بــأن تنظــر المــديرة . جميــع الــدول األطــراف ولــيس فقــط األطــراف التــي طالبــت بتمديــد ثــان
  :العامة فيما يلي

  
  ١التوصية 

  
التــي أفــادت بأنهــا قــد اســتوفت الحــد األدنــى مــن متطلبــات القــدرات األساســية  األطــرافتســتحق الــدول   -٢٣

وفي الوقـت ذاتـه، ينبغـي تـذكيرها بـأن تنفيـذ اللـوائح ُيعـد عمليـة ديناميكيـة مسـتمرة . اإلشادة لما بذلته من جهد كبير
وينبغـــي أن ُتحـــث هـــذه البلـــدان علـــى مواصـــلة . يجـــب مواصـــلة تقييمهـــا والحفـــاظ عليهـــا وتعزيزهـــا حســـب االقتضـــاء

الــدول األطــراف  جهودهــا المبذولــة مــن أجــل الحفــاظ علــى قــدراتها األساســية وتعزيزهــا، والنظــر فــي تقــديم الــدعم إلــى
  .األخرى التي تواجه عقبات تقنية أو مالية أو سياسية أو غيرها من العقبات في سبيل بناء قدراتها األساسية
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  ٢التوصية 
  

أن ) أو التي سـتطالب بـذلك فـي المسـتقبل(التي طالبت بالتمديدات الثانية  الدول األطرافينبغي لجميع   -٢٤
عنـد مـنح هـذا التمديـد ينبغـي للمـديرة العامـة أن تحـيط علمـًا بمـا إذا و . ٢٠١٦-٢٠١٤تحصل علـى التمديـد للفتـرة 

كــان الطلــب مصــحوبًا بخطــة تنفيــذ وفــي حالــة وجــود خطــة، مــا إذا كانــت تســتوفي المعــايير الالزمــة للتمديــد التــي 
 لمـديرة العامـةقـد ينبغـي لوعند التواصل مع الدولة الطـرف، . أشارت إليها جمعية الصحة العالمية السادسة والستون

ويمكـــن . ذلك البلـــدأن تراعـــي أيضـــًا المعلومـــات األخـــرى ذات الصـــلة التـــي تتعلـــق بالقـــدرات األساســـية الخاصـــة بـــ
للمكتبــــين اإلقليمــــي والُقطــــري التــــابعين للمنظمــــة أن يســــتخدما رســــالة المــــديرة العامــــة الموجهــــة إلــــى الدولــــة العضــــو 

ُيسـتند إليـه فـي تحديـد األسـاس الـذي  كـون هـذه الرسـالة بمثابـةألغراض المشاركة معها، ويمكـن عنـد االقتضـاء أن ت
علـى صـعيد المقـر الرئيسـي والصـعيدين اإلقليمـي (وينبغي للمنظمـة . األولويات والخطوات التالية وفي تعبئة الموارد

  . أن تواصل دعم هذه البلدان، حسب االقتضاء، في جهودها الرامية إلى تنفيذ القدرات األساسية) والُقطري
  

  ٣التوصية 
  

ينبغي تذكير الدول األطراف التي لم ُتفصح للمنظمة عن نواياها، بأهمية الشفافية فيمـا يتعلـق بـاللوائح   -٢٥
وتمثـل هـذه الـدول األطـراف علـى األرجـح مجموعـة متنوعـة تتـراوح مـا بـين تلـك التـي . الصحية الدولية نصًا وروحاً 

وينبغـي . تبلغ بذلك، وتلك التي لم ُتحرز سوى قدر محدود من التقـدماستوفت متطلبات القدرات األساسية ولكنها لم 
للمنظمة أن تستمر في محاولة االتصال بهذه الدول األطراف وعرض المساعدة وٕاتاحة لها فرصة طلب التمديد إذا 

األول للـوائح أو اإلفادة بأنها قد استوفت الحد األدنـى مـن متطلبـات التـي يـنص عليهـا الملحـق  كانت في حاجة إليه
  . الصحية الدولية، وأنها بالتالي ال تحتاج إلى التمديد

  
  ٤التوصية 

  
ــديم المســاعدة التقنيــة   -٢٦ ــانحين علــى تق ــدول األطــراف وأصــحاب المصــلحة وبــرامج الم ينبغــي تشــجيع ال

التـي وضـعتها ينبغي تشجيع الدول األطراف على استخدام المبادئ التوجيهية واألدوات و . والمالية حسب االقتضاء
  .المنظمة، أو قد تضعها في المستقبل لدعم تنفيذ اللوائح

  
  اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها على المدى القصير لتسريع وتيرة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية

  
أن مراكـز  ُرئـيوقـد . ناقشت اللجنة الطرق التي يمكن بها إدخال المزيد من التحسـينات خـالل فتـرة التمديـد  -٢٧

؛ وينبغـي أن تحتـل مكانـة مالئمـة داخـل ُنظـم ممكنـة بالقـدر الكـافياالتصال الوطنية المعنية باللوائح ليست جميعها 
  . الصحة العمومية وأن تحظى باألسبقية وبالقرب من موقع اتخاذ القرار، والسيما أثناء الطوارئ

  
ومـن . فضـل مـن أجـل تحسـين الترصـد المتكامـلوينبغي ربط خدمات المختبرات بُنظم الترصد علـى نحـو أ  -٢٨

يبوال وغيره من األحداث هـو قيمـة حيـازة قـدرات وشـبكات الصـحة العموميـة اإلالدروس المستفادة من مرض فيروس 
وينبغــي تعزيــز قــدرات التشــخيص فــي المختبــرات الوطنيــة ومختبــرات المســتوى . القائمــة واســتخدامها أثنــاء الطــوارئ

تتصل بـالمراكز الصـحية والعيـادات، وعـن طريـق  التي بشبكات الترصد بما في ذلك تلكاألوسط عن طريق ربطها 
  . برامج ضمان الجودة ومراقبة الجودة، وٕادارة المخاطر البيولوجية

  
ويلزم تعزيز وبناء قدرات الترصد المتعـددة القطاعـات علـى الصـعيد المحلـي وصـعيد المجتمعـات المحليـة،   -٢٩

ين مــع األخصــائيين الســريريين، وتعزيــز دمــج ُنظــم ترصــد األمــراض الســارية وغيرهــا مــن مــع عمــل المــوظفين المــدرب
  . األخطار، وٕانشاء ُنظم اإلنذار المبكر واالستجابة عند الحاجة
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ويمكــن بــذل المزيــد مــن الجهــود فــي ســبيل تعزيــز إدارة البيانــات فيمــا يتعلــق بــالمختبرات والترصــد الوبــائي   -٣٠
صــعوبة معالجــة المــدخالت المتعــددة : حــديات المطروحــة فــي مجــال إدارة البيانــات مــا يلــيوتشــمل الت. ســواًء بســواء

الــواردة مــن مصــادر مختلفــة؛ وغيــاب التبليــغ مــن جانــب بعــض المنــاطق؛ غيــاب المعــايير الخاصــة بــإدارة البيانــات؛ 
يشـوبه الضـعف فـي  كما أن جمع البيانات على صعيد المجتمعات المحليـة. غياب الروابط بين مجموعات البيانات

وينبغي التشجيع على إخضاع الفاشيات لالستعراض على الصعيدين المحلي والوطني وينبغـي . كثير من الفاشيات
  . للمنظمة أن تيسِّر استعراضات التقييم آلخر أكبر عشرين فاشية للمساعدة على تقديم اإلرشادات المسنَّدة بالبيِّنات

  
التــي تواجــه تنفيــذ اللــوائح فــي بنــاء القــدرات األساســية فــي نقــاط الــدخول،  ويتمثــل أحــد التحــديات الرئيســية  -٣١

يبـوال علـى أهميـة اإلوقـد بـرهن مـرض فيـروس . والسيما فيمـا يتعلـق بالقـدرات الخاصـة بالترصـد والتأهـب واالسـتجابة
نهـوج أو األدوات التـي ومـن شـأن ال. المعينـةالتنفيذ الكافي للقدرات األساسية في المطارات والموانئ والمعابر البريـة 

تتوخى دمج النواحي الخاصة بالديُمغرافية والهجرة والعـبء الواقـع علـى الصـحة واخـتالط البشـر بالحيوانـات ومراكـز 
النقــل وحجــم الحركــة الجويــة، ومــا إلــى ذلــك، فــي التطبيقــات القائمــة علــى شــبكة اإلنترنــت، أن تســاعد علــى تقــدير 

الدولية الشديدة التعرض لمخاطر انتشار المرض، أن ييسر تنفيـذ القـدرات  ومن شأن تحديد نقاط الدخول. المخاطر
وفي سياق اإليبـوال يمكـن اسـتخدام فحـص التحـري لـدى المغـادرة . ذات األولوية في نقاط الدخول على أساس علمي

وُشدد . ألغراض األمن، في حين يمكن استخدام فحص التحري لدى الدخول كفرصة للتوعية وٕاذكاء الوعي والرصد
علــى األهميــة البالغــة للتعــاون عبــر الحــدود مــن أجــل رســم خــرائط المخــاطر والترصــد واالســتجابة المنســقة لألمــراض 

  . واألحداث
  

وفـــي ســـياق وبـــاء اإليبـــوال الحـــالي، تثيـــر تـــدابير الصـــحة العموميـــة التـــي تترتـــب عليهـــا آثـــار علـــى الســـفر   -٣٢
نايــة؛ ويلــزم إجــراء اســتعراض، وُيفضــل أن يتــولى ذلــك فريــق والتجــارة، قضــايا معقــدة ومستعصــية تتطلــب فحصــها بع

أو إجـــراء تحليـــل تقييمـــي رســـمي، مـــن أجـــل تحديـــد الـــدروس المســـتفادة مـــن الخبـــرات المكتســـبة / تقنـــي مخصـــص و
مــؤخرًا، وتقيــيم النــاجح وغيــر النــاجح مــن األعمــال واألســباب التــي تقــف وراء ذلــك، مــن منظــور الصــحة العموميــة 

وهنـاك علـى الصـعيدين التقنـي والسياسـي تحـديات خاصـة تطرحهـا . يـة واالقتصـادية األوسـع نطاقـاً واآلثـار االجتماع
التدابير اإلضافية التي تتخذها البلـدان بمـا يخـالف التوصـيات المؤقتـة الصـادرة عـن المـديرة العامـة لمنظمـة الصـحة 

ق اإليبـوال علـى سـبيل المثـال، ُيعـد الحظـر فـي سـيا(العالمية بشأن الطـوارئ الصـحية العموميـة التـي تثيـر قلقـًا دوليـًا 
ويمكن للدول األطراف أن تطبق مثل هذه التدابير اإلضافية على ). الشامل للسفر تدبيرًا يتجاوز التوصيات المؤقتة
ــًا للشــروط الــواردة فــي المــادة  ويجــوز للدولــة الطــرف المتضــررة مــن أحــد التــدابير . مــن اللــوائح ٤٣أن يــتم ذلــك وفق

 ٧، الفقـرة ٤٣المـادة (رضي الطـرفين تطالب بإجراء مشاورة مع الدولة الطرف التي تنفذه إليجاد حل يُ  اإلضافية أن
ــ). مــن اللــوائح ي يســتند إليــه اتخــاذ ذوفــي إمكــان المنظمــة، بــل وينبغــي لهــا الســعي إلــى معرفــة األســاس المنطقــي ال

ن عـن األسـاس المنطقـي يمكـن اإلفصـاح وفـي حـال عـدم اإلعـال. التدابير اإلضـافية، وٕاطـالع البلـدان األخـرى عليـه
  .عن ذلك أيضًا، عن طريق موقع معلومات األحداث على سبيل المثال

  
أمــا صــحة العــاملين فــي الخطــوط األماميــة للرعايــة الصــحية وســالمتهم فــي حالــة الفاشــيات أو غيرهــا مــن   -٣٣

مـــايتهم فـــي التـــدريب؛ فقـــد برهنـــت ويتمثـــل نهـــج رئيســـي لح. أحـــداث الصـــحة العموميـــة، فقـــد اعتُبـــرت بالغـــة األهميـــة
أنه عندما يكون العاملون فـي الرعايـة الصـحية مـدربين جيـدًا، يصـاب  على الفاشيات التي حدثت في اآلونة األخيرة

ومـن األهميـة بمكـان أيضـًا بنـاء ثقـة العـاملين الصـحيين وضـمان كفايـة أعـدادهم عـن . عـدد أقـل مـن بيـنهم بالعـدوى
وفي وباء اإليبـوال . من خالل التأمين الصحي وسداد الرواتب بانتظام على سبيل المثالطريق تقديم الدعم المالئم؛ 

الحالي، أقرت لجنـة المراجعـة بالبطولـة التـي أثبتهـا العديـد مـن العـاملين فـي الخطـوط األماميـة للرعايـة الصـحية فـي 
  .ديدةكثير من األحيان في ظل أحلك الظروف، وقد دفعوا حياتهم ثمنًا لذلك في حاالت ع
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  ٥التوصية 
  

  :توصي اللجنة الدول األطراف بما يلي  -٣٤
مراكــز االتصــال الوطنيــة المعنيــة بــاللوائح وعنــد االقتضــاء تعزيزهــا وتمكينهــا إلتاحــة أداء  اســتعراض  (أ)

الوظــائف الرئيســية الخاصــة بــاللوائح علــى نحــو مــن الفعاليــة، وتيســير صــنع القــرار، وضــمان تقــديم 
  من الدعم في مجال التواصل والتعاون بين قطاعات متعددة مستوى عالٍ 

دعــم عمليــة تشــكيل أفرقــة متعــددة التخصصــات ُتعنــى بتحــري الفاشــيات واالســتجابة لهــا، علــى أن   (ب)
  تشمل الخبرات الخاصة بصحة الحيوان عند االقتضاء

ومســتدامة بشــأن قــدرات اتبــاع نهــج تشــغيلي يــتمخض فيــه التعــاون بــين البلــدان عــن حلــول عمليــة   (ج)
  الترصد والمختبرات وغيرها من القدرات في الدول الجزرية وغيرها من الدول الصغيرة

استخدام نهج تقدير المخاطر لتحديد أولويـات المخـاطر التـي تهـدد الصـحة العموميـة والفجـوات فـي   (د)
  القدرات، ولتحديد نقاط الدخول ذات األولوية لتعيينها وبناء قدراتها

ز حمايـة حقـوق   (ه) بناء ثقة العاملين في الرعاية الصحية باتخاذ التدابير الخاصة بالسياسات التي ُتعزِّ
  .هؤالء العاملين واحترامها

  
  ٦التوصية 

  
  :توصي اللجنة المديرة العامة أيضًا بالنظر في إنشاء فريق تقني عامل يتولى ما يلي  -٣٥

  البيانات؛تعزيز القدرات والممارسات الخاصة بإدارة   (أ)
اســتعراض الــدروس المســتفادة مــن الخبــرات الحاليــة والماضــية فــي مجــال تــدابير الصــحة العموميــة   (ب)

  .التي ترتبت عليها آثار سلبية على السفر والنقل والتجارة
  

االلتزام الطويل األجل باللوائح الصحية الدولية للوقاية من انتشار المخاطر التي تهـدد الصـحة العموميـة 
  صعيد الدولي على ال

  
فــي الســنوات األخيــرة بواســطة األمــراض المســتجدَّة والتــي ) ٢٠٠٥(تكــرر اختبــار اللــوائح الصــحية الدوليــة   -٣٦

تعــاود الظهــور، مثــل األنفلــونزا وشــلل األطفــال وفيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية ومــرض 
ــــوالاإلفيــــروس  ــــواني المنشــــأ يب ــــات(، والتــــي ُيعــــد معظمهــــا حي ــــنهج )أي أنهــــا تصــــيب البشــــر والحيوان ، مؤكــــدًا مــــا ل

وُيعــد احتمــال الضــرر النــاجم عــن المخــاطر اإلشــعاعية والكيميائيــة مثــارًا للقلــق أيضــًا، . مــن فائــدة" الواحــدة الصــحة"
يواجـه طيفـًا مـن المخـاطر المتنوعـة  ويسهم في تشكيل هـذا العـالم الـذي يـزداد تعقيـدًا حيـث سـيظل المجتمـع العـالمي

ولذا فإن رؤية اللوائح واستخدامها على أنها أداة ضرورية للمساهمة في األمن الصحي . التي تهدد الصحة والعافية
  . العالمي، يكتسي أهمية بالغة

  
ــ) ٢٠٠٥(وقــد توخــت الــدول األطــراف اســتمرار اللــوائح الصــحية الدوليــة   -٣٧ : يلمــدة طويلــة عــن طريــق مــا يل

على أمراض معينة، إلى احتفاظها بمالءمتها وٕامكانية ) ٢٠٠٥(يهدف عدم حصر تطبيق اللوائح الصحية الدولية "
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تطبيقهــا لســنوات عديــدة فــي المســتقبل، حتــى فــي مواجهــة التطــور المســتمر لألمــراض والعوامــل الُمحــدِّدة لظهورهــا 
  ١".وسريانها

  
فــي تطــوير القــدرات األساســية الالزمــة بموجــب اللــوائح وااللتــزام وعلــى هــذه الخلفيــة، نظــرت لجنــة المراجعــة   -٣٨

وأشارت لجنة المراجعة إلى أن المبادئ والمواضيع الرئيسية الخاصـة بـاللوائح تـوفر أساسـًا . بها على المدى الطويل
  : مهمًا ُيستند إليه في بناء النهج الطويل األجل، على نحو ما يلي

علـى بعضـها الـبعض فيمـا يتعلـق بالمخـاطر التـي تهـدد الصـحة العموميـة تقر اللـوائح باعتمـاد البلـدان   •
  .وقدرة كل بلد من البلدان على إدارة هذه المخاطر سواًء بسواء

تـــوفر اللـــوائح إطـــارًا قائمـــًا علـــى المخـــاطر يقـــر بالطـــابع المختلـــف لشـــتى المخـــاطر والتـــدابير الالزمـــة   •
  .للتصدي لها

قـدرات الـدول الجزريـة الصـغيرة لـن  فمثالً (مكن تطبيقه على بناء القدرات وُيعد التناسب اعتبارًا مهمًا ي  •
، وعلــى تــدابير االســتجابة التــي ينبغــي أن تتناســب مــع المخــاطر )تضــاهي أبــدًا قــدرات البلــدان الكبيــرة

  . المحتملة التي تهدد الصحة العمومية وتقتصر عليها

تطبيقها بشكل شامل لحمايـة سـكان العـالم كافـة بروح من الحرص على "... وينبغي تنفيذ هذه اللوائح   •
  ٢...."من انتشار المرض على الصعيد الدولي

  
  منهجيات تطوير القدرات الالزمة بموجب اللوائح الصحية الدولية على المدى القصير والمدى الطويل

  
أفضـل عـن مـدى من أجل تحرك البلدان قدمًا صوب تعزيز العمل باللوائح، يلزم الحصـول علـى معلومـات   -٣٩

وتبلِّــغ الــدول األطــراف حاليــًا عــن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ اللــوائح مــن . صــالبة القــدرات األساســية للــدول األطــراف
وناقشت لجنـة . خالل نهج التقدير الذاتي الذي تيسره أدوات جمع البيانات واألدوات الداعمة التي وضعتها المنظمة

األساسي في اتبـاع " القائمة المرجعية"وي عليها النهوج التي ستستند إلى نهج المراجعة الميزات والتحديات التي تنط
وشــملت الخيــارات التــي تناولتهــا المناقشــة . يتــيح تقــدير الجــودة واألداء العملــي علــى نحــو أفضــل الــذي المنهجيــات،

  . التقييم الذاتي، والتقييم الطوعي المستقل، واستعراض األقران، واإلشهاد
  

االســـتعراض المنهجـــي الســـتجابة الـــدول األطـــراف أو األقـــاليم لفاشـــيات المـــرض وغيرهـــا مـــن أحـــداث أمـــا   -٤٠
ُأشير إلى عـدم وجـود عمليـات قد و . الصحة العمومية، فهو طريقة أخرى لتقييم القدرات ُتعد أكثر تكامًال وربما فائدةً 
  . وبثها" الدروس المستفادة"ظات وأو ُنظم حالية تهدف إلى إضفاء الصبغة المؤسسية على عملية جمع المالح

  
  ٢االستنتاج 

  
البسـيطة لتنتقـل إلـى نهـج عملـي " قـوائم التنفيـذ المرجعيـة"ينبغي اآلن لعملية تنفيـذ اللـوائح أن تتجـاوز   -٤١

  .المنحى في التقييم الدوري للقدرات العملية
  

                                                           
  .، اإلصدار الثاني)٢٠٠٥(اللوائح الصحية الدولية  مقدمةانظر    ١
  .من اللوائح الصحية الدولية ٣من المادة  ٣انظر الفقرة    ٢
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اآلن موضـع االختبـار فـي مواجهـة  للـوائح قـد ُوضـع" المفهـوم النظـري"أشارت لجنة المراجعة إلى أن تنفيـذ   -٤٢
واقـــع المخـــاطر التـــي تهـــدد الصـــحة العموميـــة وقـــدرة الـــدول األطـــراف ومواردهـــا المتفاوتـــة المتاحـــة للتصـــدي لهـــذه 

 البســيطة "قــوائم التنفيــذ المرجعيــة"وفــي ضــوء هــذه التجربــة، ينبغــي اآلن لعمليــة تنفيــذ اللــوائح أن تتجــاوز . المخــاطر
مرسـومة " خارطة طريـق"وسيتطلب ذلك . في التقييم الدوري للقدرات العمليةصورة أكبر بالتباع نهج عملي المنحى 

  . بعناية تشمل المشاركة اإلقليمية مع الدول األطراف من أجل التحسين
  

  ٧التوصية 
  

توصي لجنة المراجعة بأن تنظر المـديرة العامـة فـي عـدد مـن النهـوج المتنوعـة لتقيـيم وتطـوير القـدرات   -٤٣
  :على نحو ما يلي األساسية الالزمة بموجب اللوائح على المدى القصير والمدى الطويل

  
ــل بتنفيــذ مــا يلــي ينبغــي (تعزيــز نظــام التقيــيم الــذاتي الحــالي ) ١: (ينبغــي للــدول األطــراف أن تعجِّ

مـن خـالل المناقشـات التـي تشـمل قطاعـات  ،تحسين تقارير التقييم الذاتي السنوية وعمليات التخطـيط مثالً 
تنفيـذ استعراضـات موسـعة لفاشـيات ) ٢(؛ )متعددة وأصحاب مصلحة متعددين، إن لم يكن ذلك قد تم بعـد

ومن شأن ذلك أن ُيعزز نهجًا علميًا أو مسندًا بالبيِّنـات . ض وأحداث الصحة العمومية ذات األهميةار ألما
وينبغـي فـي الوقـت ذاتـه أن تعـزز األمانـة سلسـلة مـن ". أرض الواقـع"لـى لتقييم القدرات األساسية الفعليـة ع

التقيـيم اإلقليميـة الستعراضـات الفاشـيات، تُـدار بمعرفـة المكاتـب اإلقليميـة مـن أجـل  مراجعات التقييمات أو
تيســير الــتعلم عبــر األقــاليم واســتخالص العبــر لالســتفادة منهــا فــي وضــع بــرامج اللــوائح الصــحية الدوليــة 

  .قبلياً مست
  

وبـــالتوازي مـــع هـــذه العمليـــة وفـــي إطـــار رؤيـــة أطـــول أجـــًال، ينبغـــي لألمانـــة أن تلجـــأ إلـــى آليـــات 
التشــاور اإلقليميــة لوضــع خيــارات لالنتقــال مــن التقيــيم الــذاتي الحصــري إلــى نهــوج تجمــع مــا بــين التقيــيم 

. المحليــين والمســتقلين الــذاتي واســتعراض األقــران والتقيــيم الخــارجي الطــوعي بمشــاركة مــزيج مــن الخبــراء
وينبغي أن تنظر هذه النهوج اإلضافية، بين جملة أمور، في الجوانب االستراتيجية والتشغيلية للوائح، مثـل 

وينبغـي أن توضـع . القطاعـات المتعـددة/ ضرورة االلتزام السياسي الرفيع المستوى ومشاركة الحكومة ككل
ة النشيطة للمكاتب اإلقليمية التابعـة للمنظمـة وأن تُقتـرح أي خطة جديدة للرصد والتقييم من خالل المشارك

   .بعد ذلك على الدول األطراف من خالل عمليات األجهزة الرئاسية للمنظمة
  

وينبغـــي أن ُتســـتكمل هـــذه المعلومـــات التـــي تتوجـــه إلـــى األداء بمعلومـــات ذات طـــابع دعـــوي تبـــرهن للـــدول   -٤٤
المحتملـــة، علـــى قيمـــة تقـــديم الـــدعم اإلضـــافي إلـــى اللـــوائح فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد األطـــراف والســـيما الجهـــات المانحـــة 

ومن األمثلة على هذه المادة الدعوية الممكنة، التحليل االقتصادي لتكاليف أحـداث الصـحة العموميـة . ٢٠١٦ عام
لمتالزمــة الشــرق  الدوليــة مثــل متالزمــة االلتهــاب الرئــوي الحــاد الــوخيم، وأنفلــونزا الطيــور، وفيــروس كورونــا المســبب

يبــوال، ومــا إلــى ذلــك، وفوائــد حفــظ وتعزيــز القــدرات األساســية الالزمــة بموجــب اإلاألوســط التنفســية، ومــرض فيــروس 
  .اللوائح

  
   ٨التوصية 

  
ينبغـي وضـع خطـة شـاملة مقسـمة إلـى مراحـل زمنيـة ومحــددة األولويــات بشـأن مواصـلة تنفيـذ اللـوائح   -٤٥

بها في تطوير القدرات الالزمة بموجب اللـوائح علـى المـدى الطويـل، علـى أن تسـتند والحفاظ عليها، لالسترشاد 
وينبغـي أن تكـون  .هذه الخطة إلى حصائل العملية التشاورية واالستعراضات التحليلية والتحاليـل المـذكورة أعـاله

بيـــر فـــي القـــدرات هـــذه الخطـــة واقعيـــة وأن تحتـــوي فـــي الوقـــت ذاتـــه علـــى عناصـــر تطلعيـــة، وأن تراعـــي التفـــاوت الك
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كمــا ينبغــي النظــر فــي تحديــد القــدرات األساســية الجوهريــة التــي ينبغــي أن تتــوافر فــي . والمــوارد بــين الــدول األطــراف
  .جميع البلدان

  
  المتطلبات من الموارد

  
يتطلــــب تطــــوير القــــدرات األساســــية والحفــــاظ عليهــــا تــــوفير مــــوارد ماليــــة وبشــــرية كثيــــرة ومســــتدامة للــــدول   -٤٦

وكما أشارت لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية المتعلقة باإليبوال، هناك ما يثير القلق بصفة . األطراف
خاصة، وهو الطبيعة الهشـة للـُنظم الصـحية والقطاعـات األخـرى المعنيـة الالزمـة لحشـد اسـتجابة متعـددة القطاعـات 

رية والماليـة والماديـة، يـؤدي إلـى تقـويض القـدرة علـى التي تعاني من عجز كبير في الموارد البش"في بعض البلدان 
  ١."حشد استجابة كافية لمكافحة الفاشية

  
وفي بعض الحاالت، ال يمكن للدول األطراف بمفردها أن توفر الموارد الالزمة لتطـوير القـدرات األساسـية   -٤٧

ويضـطلع القطـاع الخـاص . لقـًا دوليـاً والحفاظ عليها، وحشد استجابة مفاجئة للطوارئ الصحية العمومية التـي تثيـر ق
أكـدت لجنــة المراجعـة أن إســهام القطـاع الخــاص بـالموارد الالزمــة لتأهـب الصــحة قــد و . بـدور مهــم فـي مجــال الـدعم

فاألحـــداث المتعلقـــة بـــاألمراض المعديـــة وغيرهـــا مـــن أحـــداث الصـــحة . العموميـــة واســـتجابتها، يصـــب فـــي صـــالحه
مثـــل التجـــارة والســـفر والســـياحة والترفيـــه (العموميـــة قـــد يترتـــب عليهـــا آثـــار اقتصـــادية كبيـــرة تمـــس القطـــاع الخـــاص 

  .على نحو مباشر أو غير مباشر، فضًال عن البلدان المتضررة تضررًا مباشراً ) والرياضة
  

ن والكيانــات الحكوميــة الدوليــة والكيانــات غيــر الحكوميــة الغنيــة بــالموارد مســاهمات كبيــرة وقــد قــدمت البلــدا  -٤٨
ولكن تعبئة . استجابة لفاشية اإليبوال) المواد والموظفون، على سبيل المثال/ المساهمات المالية والتقنية واإلمدادات(

الصدد إلـى أن لجنـة المراجعـة المعنيـة بكيفيـة  وقد ُأشير في هذا. هذه الموارد قد استغرق الكثير من الوقت والجهود
أصـدرت توصـيتين فـي  ٢٠٠٩(H1N1)  ) فيما يتعلق بجائحة أنفلونزا الطيـور٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (

إنشــاء  )٢(إعــداد قــوى عاملــة احتياطيــة عالميــة أكبــر حجمــًا فــي مجــال الصــحة العموميــة؛  )١(: هــذا الشــأن، وهمــا
واقتصر التقدم الُمحرز في تنفيذ هذه التوصيات على إنشاء  ٢.واجهة طوارئ الصحة العموميةصندوق احتياطي لم

ويلـزم تقـديم الـدعم العاجـل مـن جانـب الـدول األطـراف، بمـا فـي ذلـك . الصندوق األفريقي لطـوارئ الصـحة العموميـة
  .من خالل األجهزة الرئاسية للمنظمة

  
ـــوائح الصـــحية الدوليـــة   -٤٩ وأعـــادت اللجنـــة التأكيـــد علـــى اســـتنتاجات لجنـــة المراجعـــة المعنيـــة بكيفيـــة تنفيـــذ الل

، والتــي تتمثــل تحديــدًا فــي أن "قــدرة المنظمــة علــى التأهــب ٢٠١١فــي أيــار/ مــايو  A (H1N1)وبجائحــة األنفلــونزا 
المـزمن فـي التمويـل والـذي يتفـاقم بفعـل والتصدي باستمرار ألية طارئة صـحية عموميـة قـدرة محـدودة بسـبب العجـز 

   ٣."القيود التي تفرضها الدول األعضاء والشركاء وسائر المانحين على وجهة استخدام أموالهم
  
  
  

                                                           
بيان منظمة الصحة العالمية بشان اجتماع لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية فيما يتعلق بفاشية اإليبوال    ١

  : التالي الموقع اإللكترونيفي غرب أفريقيا، متاح على  ٢٠١٤ لعام
.http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-20140808/en/   

  .http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-ar.pdf?ua=1: التالي الموقع اإللكترونيانظر    ٢
  .المرجع نفسه   ٣
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  ٩التوصية 
  

توصي لجنـة المراجعـة بـأن تشـجع المـديرة العامـة الحـوار بـين الـدول األطـراف والشـركاء فـي القطـاعين   -٥٠
  .المنظمات غير الحكومية الكبيرة، من أجل تحسين التعاون والمساعدةالعام والخاص، بما في ذلك 

الحصول على الدعم من أجل اسـتدامة تطـوير القـدرات الوطنيـة وحفظهـا علـى المـدى الطويـل، مـع   (أ)
  البلدان التي لديها فجوات كبيرة في القدرات؛/ إيالء اهتمام خاص بالبلدان التي طلبت التمديد

ســتجابة، علــى النحــو الــذي أوصــت بــه لجنــة المراجعــة األولــى، الســتخدامه فــي إنشــاء صــندوق لال  (ب)
  الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقًا دوليًا، ليكون متاحًا بسهولة في األحداث المستقبلية؛

فــي مجــال الصــحة العموميــة يمكــن حشــدها كجــزء  إعــداد قــوى عاملــة احتياطيــة عالميــة أكبــر حجمــاً   (ج)
  . طوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقًا دولياً لالمستدامة لمن االستجابة 

  
  ١٠التوصية 

  
 للطـوارئفـي التأهـب  تشجع لجنة المراجعة الدول األطراف على دعم المنظمة بـالموارد الماليـة والبشـرية  -٥١

   .الصحية العمومية التي تثير قلقًا دوليًا وأثناء حدوثها
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  األولالتذييل 

  بناء  لجنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية المعنية بالتمديدات الثانية من أجل
  القدرات الوطنية في مجال الصحة العمومية وبتنفيذ اللوائح الصحية الدولية 

 
  ٢٠١٤نوفمبر / تشرين الثاني ١٤-١٣

  
  أعضاء لجنة المراجعة

  
  الدكتورة خيمينا أغيليرا

  الصحيةالوبائيات والسياسات مديرة مركز 
  كلية الطب

  ديل ديسارولوجامعة 
  سانتياغو

  شيلي
  كتور إدريس العبيدانيدال

  دائرة مراقبة ومكافحة األمراض المعدية في وزارة الصحة  مدير
  المديرية العامة للشؤون الصحية

  وزارة الصحة
  ١٠٠الرمز البريدي  ٣٩٣صندوق بريد 

  مسقط
  ُعمان 

  سيترونالدكتور مارتن 
  والحجر الصحي العالمية الهجرة  شعبةمدير 

  واألمراض المعدية الحيوانية المنشأ المركز الوطني لألمراض الناشئة
  مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها

  أتالنتا
  الواليات المتحدة األمريكية

  السيد أندرو فورسيث
  بتشريعات الصحة العمومية رئيس الفريق المعني

  العموميةفريق الصحة 
  وزارة الصحة

  ولنغتون
  نيوزيلندا 

  الدكتورة ستيال غورغيتا
  األمراض السارية إدارة وبائيات

  المركز الوطني للصحة العمومية
  كيشينيوف

  جمهورية مولدوفا
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  األستاذ ديدييه هوسان
  لعاليم التعليوث والبحلتقييم ا نسيةرلفس الوكالة ائير

  باريس
  فرنسا

  الدكتورة حياة خوجلي
  مديرة إدارة الوبائيات واألمراض الحيوانية المنشأ

  وزارة الصحة االتحادية
  الخرطوم
  السودان

  األستاذ عبد السالم ناسيدي
  المركز النيجيري لمكافحة األمراض مدير
  أبوجا

  نيجيريا
  الدكتور كازونوري أويشي

  مركز ترصد األمراض المعدية مدير
  المعهد الوطني لألمراض المعدية

  طوكيو
  اليابان

  السيد غراهام رادي
  مستشار الرصد والتقييم

  كانبيرا
  أستراليا

  األستاذ بتري روتو
  إدارة ترصد األمراض المعدية ومكافحتها

  المعهد الوطني للصحة والرفاه
  هلسنكي
  فنلندا

  األستاذة كوكو فويي
  والمهنية أستاذة الصحة البيئية

  جامعة بريتوريا
  بريتوريا

  جنوب أفريقيا
  سومساك واتاناسريالدكتور 

  مكتب الوبائيات مستشار أول
  إدارة مكافحة األمراض
  وزارة الصحة العمومية

  نوتابوري
  تايلند
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  التذييل الثاني
  جدول أعمال

  بالتمديدات الثانية الالزمة لبناء القدرات الوطنية  لجنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية المعنية
  اللوائح الصحية الدوليةفي مجال الصحة العمومية وبتنفيذ 

  قاعة المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

   ٢٠١٤نوفمبر / تشرين الثاني ١٣
  

  مقدمة للترحيب ومالحظات افتتاحية  ٩,٣٠ – ٩,٠٠
  المدير العام 

  المدير العام المساعد 
  عرض عن والية لجنة المراجعة واستقاللها وحفاظها على السرية   ٩,٤٠ – ٩,٣٠

  المستشار القانونيمكتب 
ر   ١٠,٠٠ – ٩,٤٠   انتخاب الرئيس ونائب الرئيس والُمقرِّ

  المدير العام المساعد 
  مالحظات استهاللية يدلي بها الرئيس واعتماد جدول األعمال 

  ترتيب عمل لجنة المراجعة 
  رئيس لجنة المراجعة

المنصوص عليها في اللوائح الصحية  نبذة عن متطلبات القدرات األساسية: توضيحي عرض  ١٠,٢٠ – ١٠,٠٠
   ، واإلطار الزمني والتمديداتالدولية

  مديرة إدارة القدرات واإلنذار واالستجابة على الصعيد العالمي
  بيانات الدول األطراف والمنظمات المدعوة الموجهة إلى لجنة المراجعة  ١٢,٣٠  ١٠,٢٠
  استراحة الغداء  ١٣,٣٠ – ١٢,٣٠
جلسة عمل بشأن التمديد الثاني، واإلجراءات القصيرة األجل الرامية إلى تسريع التقدم في تنفيذ   ١٥,٤٥ –١٣,٣٠

  ٢٠١٦اللوائح، واللوائح في مرحلة ما بعد عام 
  بعد الظهر استراحة لتناول الشاي  ١٦,٠٠ – ١٥,٤٥
جلسة عمل بشأن التمديد الثاني، واإلجراءات القصيرة األجل الرامية إلى تسريع التقدم في تنفيذ   ١٨,٣٠ – ١٦,٠٠

  ٢٠١٦اللوائح، واللوائح في مرحلة ما بعد عام 
  الكافيتريا الرئيسية للمقر الرئيسي: حفل استقبال  ٢٠,٠٠ –١٩,٠٠

  
   ٢٠١٤نوفمبر / تشرين الثاني ١٤

  
مداوالت بشأن منح التمديدات الثانية، واإلجراءات القصيرة األجل الرامية إلى تسريع : جلسة عمل  ١١,٠٠ – ٩,٠٠

  ٢٠١٦التقدم في تنفيذ اللوائح، واللوائح في مرحلة ما بعد عام 
  في الصباح استراحة لتناول الشاي  ١١,٢٠ – ١١,٠٠
  ملخص المداوالت للدول األطراف والمنظمات المدعوة  ١٢,٣٠ – ١١,٢٠
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  الثالث التذييل
  

  الكشف عن المعلومات
  وفقًا لسياسة إعالن المصالح (خبراء المنظمة)

  
  

  األستاذة كوكو فويي

أنها تدرب الزمالء في منظمة الصحة العالمية على تنفيذ اللوائح داخل البلدان.   أعلنت األستاذة فويي
وهي تقوم بذلك في مركز التعليم المستمر بجامعة بريتوريا وتتقاضى مقابل ذلك أجرًا قد ُيعتبر كبيرًا وفقًا لسياسة 

  دوالر أمريكي).   ٥٠٠٠يزيد على  ما اإلعالن عن المصالح الخاصة بالخبراء التي تتبعها المنظمة (أي
  

  األستاذ بتري روتو
  

أنه يمارس العمل االستشاري في مجال وضع القانون الفنلندي الخاص باألمراض  أعلن األستاذ روتو
السارية والخطة العالمية لألمن الصحي، وفي مجال تقييم مكافحة األمراض السارية لدى الدول المرشحة لعضوية 

المصالح الخاصة  االتحاد األوروبي. وهو يتقاضى مقابل ذلك أجرًا قد ُيعتبر كبيرًا وفقًا لسياسة اإلعالن عن
  دوالر أمريكي. ٥٠٠٠بالخبراء التي تتبعها المنظمة، أي ما يزيد على 

  
األمانة  مع ذلك فقد رأتالمنظمة أنه من المالئم الكشف عن هذه المعلومات ألغراض الشفافية، و  رىوت

  أن هذه المصالح ال ينشأ عنها تضارب المصالح ألن الكشف عنها كفيل بتحييدها. 
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  الرابعالتذييل 

  السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة
  بشأن التمديدات الثانية الالزمة لبناء القدرات الوطنية 
   ١في مجال الصحة العمومية وبتنفيذ اللوائح الصحية الدولية

  
  الرئيس 

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

األستاذ ديدييه هوسان هو رئيس الوكالة الفرنسية لتقييم البحوث والتعليم العالي في باريس بفرنسا. وهو أيضًا أستاذ 
  .١٩٨٨في الجراحة في جامعة باريس ديكارت منذ عام 

  
فلونزا معنـي بـاألنالوزاري الـمنـدوب الوكان األستاذ هوسان قبل ذلك المدير العام للصحة في وزارة الصحة الفرنسـية و 

 الكبرى كمدير السياسات الطبية للمستشفيات الجامعية في باريس ٢٠٠٥إلى عام  ٢٠٠٣الجائحة، وعمل من عام 
) l’Etablissement français des Greffesوكــان قبــل ذلــك المــدير العــام للوكالــة الفرنســية لــزرع األعضــاء (

  لمدة ثمانية أعوام.
  

نــي فــي اآلونــة األخيــرة لمجــاالت األمــن الصــحي، والصــحة العموميــة، وقــد كــرس األســتاذ هوســان معظــم مســاره المه
والتعلــيم الصــحي الفنــي، وتقيــيم التعلــيم العــالي والبحــوث. كمــا أنــه يتــولى حاليــًا منصــب رئــيس مجلــس إدارة الوكالــة 

  الفرنسية لألغذية والبيئة والصحة والسالمة المهنية.
  

وكــان األســتاذ هوســان منــدوب فرنســا إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة وعضــو المجلــس التنفيــذي فــي الفتــرة الواقعــة بــين 
، تـــولى منصـــب رئـــيس فريـــق الخبـــراء التقنـــي العامـــل المعنـــي ٢٠١٤-٢٠١٣. وفـــي الفتـــرة ٢٠١١و ٢٠٠٥عـــامي 

تــولى  ٢٠١٣إلــى عــام  ٢٠١١تــرة مــن عــام ببيانــات المتواليــات الجينيــة الالزمــة للتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا. وفــي الف
منصـب رئــيس الفريـق االستشــاري المعنـي باإلطــار الخـاص بالتأهــب لمواجهـة األنفلــونزا الجائحـة ومــازال عضـوًا فــي 

كخبيـر استشـاري فـرد فـي  للمنظمـة، عمل في المكتب اإلقليمي لشرق المتوسـط التـابع ٢٠١٤هذا الفريق. وفي عام 
  عمومية األساسية على الصعيد الُقطري.مجال تقييم وظائف الصحة ال

  
  نائب الرئيس

الدكتورة خيمينا أغيليرا، مديرة مركز الوبائيات والسياسات الصـحية، كليـة الطـب، جامعـة ديسـاروّيو، سـانتياغو، 
  شيلي

  
تشــغل الــدكتورة خيمينــا أغيليــرا حاليــًا منصــب مــديرة مركــز الوبائيــات والسياســات الصــحية فــي كليــة الطــب بجامعــة 
ديساروّيو، في سانتياغو بشيلي. وهي أيضًا نائب رئيس الجمعية الشيلية للصحة العمومية وعضو الجمعية الشـيلية 

  لألمراض المعدية والجمعية الشيلية للوبائيات.
  

                                                           
  هذه السير الذاتية وعلى نشرها.وافق أعضاء لجنة المراجعة على محتوى    ١
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والدكتورة أغيليرا لديها خلفية في مجاالت الصحة العمومية والوبائيات والصحة العالمية، وكانت سابقًا مستشار أول 
مــراض الســارية فــي منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة. وقبــل ذلــك كانــت رئــيس شــعبة التخطــيط الصــحي ورئــيس لأل

). كما كانت المسؤولة عن تنفيذ اللـوائح الصـحية الدوليـة فـي ٢٠٠٨-١٩٩٩إدارة الوبائيات لوزارة الصحة الشيلية (
  شيلي.

  
فـي الماضـي األعمـال االستشـارية والمشـاركة النشـيطة وتشمل مشاركة الدكتورة أغيليرا مـع منظمـة الصـحة العالميـة 

كخبيرة للمنظمة في عدد من االجتماعات والمنتديات الدولية بشأن متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم، والتأهـب 
  ).٢٠٠٥لألنفلونزا الجائحة، واستئصال األمراض السارية والتخلص منها، وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (

  
رالُمق   رِّ

  السيد أندرو فورسيث، رئيس فريق مجموعة الصحة العمومية، وزارة الصحة، ولنغتون، نيوزيلندا
  

الحاصــل علــى بكــالوريوس اآلداب مــع مرتبــة الشــرف، ودبلــوم الصــحة العموميــة، هــو رئــيس الفريــق  أنــدرو فورســيث
المعني بتشريعات وسياسات الصحة العمومية بوزارة الصحة في نيوزيلندا. وفي إطار هذا الدور، يتولى حاليـًا قيـادة 

ل، الذي ُقدم إلى البرلمان في تمـوز/ إعداد مشروع قانون السالمة اإلشعاعية ومشروع قانون (حماية) الصحة المعدَّ 
  .٢٠١٤يوليو 

  
عامًا من الخبرة مع وزارة الصـحة النيوزيلنديـة فـي مجـالي تنميـة القـوى العاملـة  ٢٠ويتمتع السيد فورسيث بأكثر من 

ي والصحة العمومية. وفي اآلونة األخيرة تولى القيادة في وضع التشريعات الخاصة بميـاه الشـرب، والبرنـامج الـوطن
استعراض رئيسي للنظام األساسي للصحة العمومية في نيوزيلندا، وهـو ٕاجراء للفحص لتحري سرطان عنق الرحم، و 

  .١٩٥٦قانون الصحة لعام 
  

ويركــز الــدور الحــالي للســيد فورســيث علــى وضــع قــانون الصــحة العموميــة وتنفيــذه. كمــا شــارك فــي االســتجابة علــى 
يمــة التــي تهــدد الصــحة العموميــة، بمــا فــي ذلــك متالزمــة االلتهــاب صــعيد الحكومــة إلــى طيــف مــن المخــاطر الوخ

، ٢٠١١، وزلـــزال كـــانتربيري فـــي عـــام ٢٠٠٩، واألنفلـــونزا الجائحـــة فـــي عـــام ٢٠٠٣الرئـــوي الحـــاد الـــوخيم فـــي عـــام 
  يبوال.اإلواألنشطة التي تجريها نيوزيلندا حاليًا تأهبًا لمرض فيروس 

  
 ٢٠٠٤كوميــة الدوليــة بشــأن وضــع اللــوائح الصــحية الدوليــة فــي عــامي وشــارك الســيد فورســيث فــي المفاوضــات الح

. ومنذ ذلك الحين عمل كمستشـار وخبيـر استشـاري للمنظمـة فـي مهـام شـتى تتعلـق بتنفيـذ اللـوائح الصـحية ٢٠٠٥و
الدوليــة واســتراتيجية آســيا والمحــيط الهــادئ لمواجهــة األمــراض المســتجدة، وخاصــة فــي إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ. 

واالستجابة  ٢٠٠٥، عمل في لجنة المراجعة التي ُأنشئت الستعراض أداء اللوائح الصحية الدولية ٢٠١٠في عام و 
  .A (H1N1)العالمية لألنفلونزا الجائحة 

  
  األعضاء

الدكتور إدريس العبيداني، مدير إدارة األمراض المعدية، دائرة مراقبة ومكافحة األمـراض المعديـة، وزارة الصـحة، 
  عمانمسقط، 

  
  الدكتور إدريس العبيداني هو مدير مراقبة ومكافحة األمراض المعدية في وزارة الصحة العمانية.

  
ـــ ـــوطني الستئصـــال شـــلل األطفـــال، وبرنـــامج وهـــو بصـــفته هـــذه مســـؤول عـــن برنـــامج التمنيـــع الموسَّ ع، والبرنـــامج ال

هــو أيضــًا رئــيس مركــز االتصــال الــوطني المعنــي  الــتخلص مــن الحصــبة والحصــبة األلمانيــة. والــدكتور العبيــداني
باللوائح الصحية الدولية والمسؤول عن تنفيذ اللوائح في عمان. وتشمل مجاالت التخصص الفني للدكتور العبيداني 
  التدريب على إدارة الفاشيات على الصعيدين اإلقليمي والُقطري. كما شارك في بعض الدراسات الوبائية والتشغيلية.
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ر اللجنة الوطنية المعنية باألمراض السارية، والفريق االستشاري التقنـي الـوطني المعنـي بـالتمنيع، والـرئيس وهو مق رِّ
وفيــروس  ٢٠٠٩ (H1N1)المشــارك للجنــة الوطنيــة لخبــراء شــلل األطفــال، وعضــو اللجــان الوطنيــة المعنيــة بجائحــة 

  كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية واإليبوال.
  

، والخطــة االســتراتيجية بشــأن ٢٠٥٠وشـارك الــدكتور العبيــداني فــي نشـر رؤيــة عمــان بشــأن األمــراض السـارية لعــام 
األمــراض الســارية، وخطــة التأهــب لألوبئــة، وخطــة التأهــب واالســتجابة لفيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق 

نزا الجائحــة، والمبــادئ التوجيهيــة القائمــة علــى األوســط التنفســية واإليبــوال، وخطــة التأهــب والنشــر الخاصــة بــاألنفلو 
  األحداث الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

  
ـــدكتور العبيـــداني بنشـــاط فـــي عـــدد مـــن االجتماعـــات والـــدورات التدريبيـــة الدوليـــة التـــي نظمتهـــا المنظمـــة  وشـــارك ال

. وهــو عضــو فــي اللجنــة H7N9كمستشــار، بمــا فــي ذلــك حلقــات التــدريب علــى التأهــب واالســتجابة لطــوارئ جائحــة 
الوطنيـــة لألمـــراض الحيوانيـــة المنشـــأ واللجنـــة الوطنيـــة للشـــؤون الطبيـــة والصـــحة العموميـــة وتنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية 

  الدولية. وهو حاليًا عضو في الفريق الوطني المعني بالتأهب واالستجابة لإليبوال.
  

العــالمي، المركــز الــوطني لألمــراض الناشــئة الــدكتور مــارتن ســيترون، مــدير شــعبة الهجــرة والحجــر الصــحي 
  واألمراض المعدية الحيوانية المنشأ، مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، أتالنتا، الواليات المتحدة األمريكية

  
  الدكتور مارتن سيترون هو مدير شعبة الهجرة والحجر الصحي العالمي في مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها.

  
مــل قبــل ذلــك فــي شــعبة األمــراض الطفيليــة واألمــراض التنفســية الجرثوميــة. والــدكتور ســيترون ضــابط فــي وكــان يع

خدمات الصحة العمومية األمريكية ويشغل مناصب أكاديمية فـي شـعبة األمـراض المعديـة فـي كليـة الطـب بجامعـة 
  إموري وشعبة الوبائيات في كلية رولينز للصحة العمومية.

  
البحـوث الوبائيـة العالميـة، ووضـع السياسـات الصـحية  إجـراء الدكتور سـيترون تولىعامًا  ٢٠وعلى مدى أكثر من 

العالميـــة، وتـــولى قيـــادة تحـــري الفاشـــيات علـــى الصـــعيد المحلـــي والـــدولي، بمـــا فـــي ذلـــك االســـتجابة الدوليـــة الرفيعـــة 
فـي اسـتجابة مراكـز مكافحـة  المستوى للطوارئ لمواجهة فاشيات األمراض المعدية المستجدة. واضطلع بـدور قيـادي

، ووباء متالزمة االلتهاب الرئـوي ٢٠٠١األمراض والوقاية منها لحادثة اإلرهاب البيولوجي بالجمرة الخبيثة في عام 
، واالسـتجابة إلعصـار ٢٠٠٣، وفاشية جدري النسناس فـي الواليـات المتحـدة فـي عـام ٢٠٠٣الحاد الوخيم في عام 

، وفاشــية فيــروس كورونــا المســبب ٢٠٠٩فــي عــام  A (H1N1)جائحــة األنفلــونز ، و ٢٠٠٥كاترينــا/ ريتــا فــي عــام 
لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية المســتمرة. وتتمثــل اهتماماتــه البحثيــة الرئيســية فــي الصــحة العالميــة والهجــرة مــع 

منهـا باللقاحـات التركيز على حـاالت العـدوى المسـتجدة، وأمـراض المنـاطق المداريـة، واألمـراض التـي يمكـن الوقايـة 
  في الفئات السكانية المتنقلة.

  
وينتمـــي الـــدكتور ســـيترون حاليـــًا إلـــى عضـــوية لجنتـــي الطـــوارئ المعنيتـــين بـــاللوائح الصـــحية الدوليـــة بشـــأن اإليبـــوال 
وفيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية. وكــان فيمــا ســبق عضــوًا فــي لجنــة المراجعــة المعنيــة 

، وشـارك فـي ٢٠٠٩عـام فـي  (H1N1)) فيما يتعلـق بجائحـة األنفلـونزا ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( بكيفية تنفيذ
  الوفد األمريكي للمفاوضات الحكومية الدولية أثناء مراجعة اللوائح.

  
الـــدكتورة ســـتيال غورغيتـــا، إدارة وبائيـــات األمـــراض الســـارية، المركـــز الـــوطني للصـــحة العموميـــة، كيشـــينيوف، 

  مولدوفا جمهورية
  

الدكتورة ستيال غورغيتا هي نائب مدير المركز الـوطني للصـحة العموميـة فـي جمهوريـة مولـدوفا. وفـي إطـار مركـز 
االتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية في جمهورية مولدوفا، ُتعد المسؤولة عن التنسيق بين القطاعات، 

والتأهـــب للجائحـــات، ورصـــد تنفيـــذ اللـــوائح وتقييمـــه. كمـــا تشـــارك  وترصـــد األمـــراض الســـارية واالســـتجابة للفاشـــيات،
  بنشاط في الفريق االستشاري التقني الوطني المعني بالتمنيع ولجنة خبراء الوبائيات في وزارة الصحة المولدوفية.
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وبصـفتها  .٢٠٠٧والدكتورة غورغيتا تشارك بنشاط في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية في جمهورية مولـدوفا منـذ عـام 
إلـــى  ٢٠٠٢هـــذه، شـــاركت علـــى وجـــه الخصـــوص فـــي إعـــداد الوثـــائق القانونيـــة الالزمـــة لتنفيـــذ اللـــوائح. ومـــن عـــام 

تولت إجراء البحوث في مجال ترصد ومكافحة األمراض المنقولة بالنواقل في المركـز الـوطني للصـحة  ٢٠٠٧ عام
  العمومية. 

  
ورات التدريبيــة لمنظمــة الصــحة العالميــة بمــا فــي ذلــك دورة إدارة والــدكتورة غورغيتــا شــاركت ســابقًا فــي عــدد مــن الــد

الصحة العمومية والطوارئ، ودورة اللوائح الصحية الدولية من الناحية العملية، ودورة تنفيذ اللوائح الصحية الدوليـة. 
علــى األحــداث  كمــا عملــت كمستشــار مؤقــت للمنظمــة فــي األفرقــة العاملــة المعنيــة باإلنــذار المبكــر والترصــد القــائم

  والتقدير السريع لمخاطر أحداث الصحة العمومية الوخيمة.
  

الــدكتورة حيــاة خــوجلي، مــديرة إدارة الوبائيــات واألمــراض الحيوانيــة المنشــأ، وزارة الصــحة االتحاديــة، الخرطــوم، 
  السودان

  
هي مديرة برنامج الوبائيات واألمراض الحيوانية المنشأ في وزارة الصحة االتحادية بالسـودان.  الدكتورة حياة خوجلي

كمـا أنهــا المسـؤولة عــن مركـز االتصــال الـوطني المعنــي بـاللوائح الصــحية الدوليـة فــي السـودان والموظــف المســؤول 
  عن الترصد الوطني في مجال الكشف عن الفاشيات واالستجابة لها.

  
وكانـــت الـــدكتورة خـــوجلي ســـابقًا رئـــيس إدارة الوبائيـــات فـــي معهـــد الصـــحة العامـــة بـــوزارة الصـــحة االتحاديـــة. ومـــن 

الخرطــوم. وعملــت الــدكتورة واليــة  –الصــحة ، كانــت رئــيس إدارة الوبائيــات فــي وزارة ٢٠١١إلــى عــام  ٢٠٠٧ عــام
لمكافحــة  يــةمســؤول ترصــد فــي فريــق الوالخــوجلي قبــل ذلــك كــرئيس الفريــق المعنــي بتحــري الفاشــيات ومكافحتهــا، وك

  فاشيات اإلسهال المائي الحاد في إدارة الوبائيات لوزارة الصحة بوالية الخرطوم. 
  

. وتشـمل خبراتهـا ٢٠٠٨وهي أيضًا أستاذ مساعد في برنامج الطب البشري بكلية الخرطـوم للعلـوم الطبيـة منـذ عـام 
ركيز بصفة خاصة على ترصد األحداث الحيوانية المنشأ واالسـتجابة الفنية الترصد الوبائي وتحري الفاشيات مع الت

  لها، والتعليم الصحي، وتطبيق تدابير الصحة العمومية في الطوارئ واألزمات اإلنسانية.
  

ومــن اللجــان التـــي شــاركت الـــدكتورة خــوجلي فـــي عضــويتها، اللجنــة الوطنيـــة المعنيــة باالســـتجابة للطــوارئ وتحـــري 
الرفيعـــة المســـتوى المعنيـــة باالســـتجابة للطـــوارئ وٕادارة الكـــوارث، واللجنـــة الوطنيـــة التقنيـــة  لواليـــةولجنـــة االفاشـــيات، 

المعنية بترصد األمراض السـارية والتأهـب لهـا ومكافحتهـا، واللجنـة الوطنيـة المعنيـة بتنفيـذ اللـوائح الصـحية الدوليـة، 
  ية.ولجنة البحوث التقنية الستعراض واعتماد البحوث الكمية والنوع

  
وشاركت الدكتورة خوجلي مع منظمة الصحة العالمية في عدة مناسبات. فقد عملـت كمستشـار مؤقـت للمنظمـة فـي 

)" فـــي قطـــر ومملكـــة البحـــرين، وفـــي وضـــع ٢٠٠٥تقيـــيم "تنفيـــذ القـــدرات الالزمـــة بموجـــب اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (
االستجابة لفاشيات التهاب السحايا والترصد القائم مختلف الدالئل في صيغتها النهائية، في مجال ترصد األنفلونزا و 

  على األحداث. كما عملت كميسِّر في العديد من حلقات التدريب التي نظمتها منظمة الصحة العالمية.
  

  األستاذ عبد السالم ناسيدي، مدير المركز النيجيري لمكافحة األمراض، أبوجا، نيجيريا
  

عامـــًا فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة  ٣٦طبـــي يتمتـــع بخبـــرة تزيـــد علـــى الـــدكتور عبـــد الســـالم ناســـيدي هـــو مســـؤول 
  والفيروسات والتكنولوجيا الحيوية. وهو أيضًا أستاذ في مجال علم الفيروسات والتكنولوجيا.

  
وكــان الــدكتور ناســيدي قبــل ذلــك زميــل أبحــاث أول فــي المعهــد الــوطني للبحــوث الطبيــة فــي يابــا بالغــوس. وأصــبح 

ُعـين أخصـائيًا أول  ١٩٩١ختبر الفدرالي إلنتـاج اللقاحـات فـي يابـا لمـدة سـبع سـنوات. وفـي عـام فيما بعد رئيس الم
عــُين مــديرًا للمهــام الخاصــة فــي وزارة الصــحة االتحاديــة. وفــي  ١٩٩٦وبائيــات علــى الصــعيد الــوطني، وفــي عــام 
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لتنســـيق الُقطريـــة للصـــندوق ُعـــين مـــديرًا للصـــحة العموميـــة فـــي الـــوزارة نفســـها. وكـــان أول رئـــيس آلليـــة ا ٢٠٠٧ عـــام
يــدز والســل والمالريــا، وبحكــم هــذا المنصــب تــولى وضــع االقتراحــات التــي عــادت علــى بــرامج ألالعــالمي لمكافحــة ا

مليــون دوالر أمريكــي. وُعــين رئيســًا  ٦٨٠مكافحــة األيــدز والعــدوى بفيروســه والســل والمالريــا فــي نيجيريــا بــأكثر مــن 
، التــي وضــعت اســتراتيجيات أســفرت عــن ٢٠٠٨تئصــال شــلل األطفــال فــي عــام لفرقــة العمــل الرئاســية المعنيــة باس

في سريان فيروس شلل األطفال البري في نيجيريا والتخلص منه تقريبًا بحلول  ٪٩٥انخفاض حاد تزيد نسبته على 
  .٢٠١٠عام 

  
لمضـاد لسـم ثعبـان والمصـل ا Bوتشمل إنجازات الدكتور ناسيدي األخرى، المشاركة فـي تطـوير لقـاح التهـاب الكبـد 

مطبوعـــًا فـــي المجـــالت الوطنيـــة  ٥٠الحاريـــة ونـــوعين آخـــرين مـــن الثعـــابين النيجيريـــة الســـامة. وُنشـــر لـــه أكثـــر مـــن 
. والدكتور ناسـيدي هـو ٢٠٠٢والدولية، وكرمته الحكومة النيجيرية بمنحه وسام االستحقاق الوطني للنيجر في عام 

ولوجيـــا الحيويـــة. ويشـــغل حاليـــًا منصـــب مـــدير مشـــروع فـــي المركـــز أيضـــًا أســـتاذ فـــي مجـــال علـــم الفيروســـات والتكن
  النيجيري لمكافحة األمراض.

  
كــرم المكتــب اإلقليمــي األفريقــي التــابع للمنظمــة الــدكتور ناســيدي لدعمــه إنشــاء معاهــد الصــحة العموميــة فــي كمــا 

  اإلقليم.
  

وطني لألمــراض المعديــة، طوكيــو، الــدكتور كــازونوري أويشــي، مــدير مركــز ترصــد األمــراض المعديــة، المعهــد الــ
  اليابان

  
يشغل األستاذ كازونوري أويشي حاليًا منصـب مـدير مركـز ترصـد األمـراض المعديـة فـي المعهـد الـوطني لألمـراض 

  المعدية باليابان.
  

أســتاذًا بــالمركز الــدولي لبحــوث األمــراض المعديــة، بمعهــد  ُعــين األســتاذ أويشــي ٢٠١٢إلــى عــام  ٢٠٠٦ومــن عــام 
كـان أسـتاذًا مسـاعدًا فـي إدارة الطـب  ٢٠٠٥إلـى عـام  ١٩٩٧ومن عام  بحوث األمراض الجرثومية بجامعة أوزاكا.

  الباطني بجامعة ناغازاكي.
  

ة والتـي تعـاود الظهـور وتشمل مجاالت التخصص الفني لألستاذ أويشـي تـدابير مكافحـة األمـراض المعديـة المسـتجدَّ 
  على صعيد العالم؛ وتعزيز الترصد الوطني لألمراض المعدية وبرامج التطعيم في اليابان.

  
واألستاذ أويشي هو رئيس الفريق العامل المعني باللقاحات في جمعيتي أمراض الجهاز التنفسي واألمراض المعدية 

ة بالخطة الوطنيـة بشـأن األنفلـونزا الجائحـة واللجنـة الوطنيـة باليابان. وهو أيضًا عضو في اللجنة االستشارية المعني
  المعنية باألمراض المعدية.

  
تــولى األســتاذ أويشــي رئاســة االجتمــاع الثــاني للفريــق االستشــاري التــابع للمكتــب اإلقليمــي لغــرب  ٢٠١٢وفــي عــام 

  ستجدة.المحيط الهادئ والمعني باستراتيجية آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة األمراض الم
  

  السيد غراهام رادي، مستشار الرصد والتقييم، كانبيرا، أستراليا
  

  السيد غراهام رادي هو مستشار مستقل في مجال الرصد والتقييم.
  

، كــــــان الســــــيد رادي مستشــــــار أول للجــــــودة فــــــي وزارة الخارجيــــــة والتجــــــارة ٢٠١٤إلــــــى عــــــام  ٢٠٠٣ومــــــن عــــــام 
  سابقًا).األسترالية للتنمية الدولية  (الوكالة
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وتشــمل مجــاالت التخصــص الفنــي للســيد رادي رصــد وتقيــيم البــرامج والمشــاريع واالســتراتيجيات اإلنمائيــة؛ ووضــع 
واســــتعراض ُنظــــم إدارة المعلومــــات الخاصــــة بــــاألداء التنظيمــــي؛ وتصــــميم البــــرامج أو المشــــاريع اإلنمائيــــة الجديــــدة 

  وتقييمها.
  

وكــان قبــل ذلــك الــرئيس المســاعد لجمعيــة مــوظفي الوكالــة اُألســترالية  وال يشــغل الســيد رادي حاليــًا أي منصــب فنــي.
، وأمين مجلس المطاط في بابوا غينيا الجديدة من ٢٠١٤إلى عام  ٢٠٠١للتنمية الدولية وأمينها ومندوبها من عام 

  .١٩٨٥إلى عام  ١٩٨٢عام 
  

مـــي لغـــرب المحـــيط الهـــادئ عمـــل الســـيد رادي كمستشـــار تقنـــي للمكتـــب اإلقلي ٢٠١٤إلـــى عـــام  ٢٠١٠ومـــن عـــام 
والمكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا فــي برنــامج اســتراتيجية آســيا والمحــيط الهــادئ لمواجهــة األمــراض المســتجدة، 

  وحضر العديد من اجتماعات الفريق االستشاري التقني والفريق العامل الخاص.
  

  الوطني للصحة والرفاه، هلسنكي، فنلندااألستاذ بتري روتو، إدارة ترصد األمراض المعدية ومكافحتها، المعهد 
  

األســتاذ بتــري روتــو هــو عــالم زائــر فــي المعهــد الــوطني للصــحة والرفــاه، وخبيــر استشــاري فــي مجــال االســتعراض 
الشـامل لقــانون األمــراض السـارية ومبــادرة األمــن الصــحي العـالمي وصــحة المهــاجرين. وتـولى ســابقًا منصــب رئــيس 

  ومكافحتها في المعهد الوطني للصحة والرفاه بفنلندا. إدارة ترصد األمراض المعدية
  

وتشـــمل مجـــاالت التخصـــص الفنـــي لألســـتاذ روتـــو العمـــل كمســـؤول عـــن مركـــز االتصـــال الـــوطني المعنـــي بـــاللوائح 
ــاللوائح علــى  وقــد. ٢٠١٣إلــى عــام  ٢٠٠٧الصــحية الدوليــة فــي فنلنــدا مــن عــام  تــولى تنســيق األنشــطة المتعلقــة ب

ل كمســـؤول اتصـــال دولـــي. وقبـــل ذلـــك كـــان الخبيـــر الـــوطني المنـــدوب لوضـــع اللـــوائح خـــالل الصـــعيد الـــوطني وعمـــ
عمليـــات التشـــاور التـــي أجرتهـــا منظمـــة الصـــحة العالميـــة الســـتعراض اللـــوائح وتـــولى دعـــم عمليـــة دمـــج اللـــوائح فـــي 

ثـــة ومتالزمـــة التشـــريعات الوطنيـــة. وكـــان أيضـــًا الخبيـــر الـــوطني المعنـــي بالتنســـيق فـــي مواجهـــة خطـــر الجمـــرة الخبي
، بمـا فـي ذلـك فيمـا يتعلـق بتخطـيط ٢٠٠٩فـي عـام  A (H1N1)االلتهـاب الرئـوي الحـاد الـوخيم واألنفلـونزا الجائحـة 

تــولى األســتاذ روتــو رئاســة الوحــدة (الوحــدات) المعنيــة بتنفيــذ  ٢٠١٣إلــى عــام  ١٩٩٥التأهــب للجائحــة. ومــن عــام 
فحتها في فنلندا من خالل التعاون بـين قطاعـات متعـددة. وعمـل التنقيح الشامل لُنظم ترصد األمراض المعدية ومكا

 ١٩٨١األستاذ روتو كخبير استشاري في مجال األمراض المعدية السريرية في أحد المستشفيات الجامعية من عام 
. ويتمتـــع بخمســـة وعشـــرين عامـــًا مـــن الخبــرة فـــي إرســـاء عمليـــات ترصـــد حـــاالت العـــدوى الوخيمـــة ١٩٩٥إلــى عـــام 
  األساسية للدراسات الميدانية الخاصة بالتطعيم على نطاق واسع في البلدان المنخفضة الدخل.والهياكل 

  
كخبير استشاري في المركز األوروبي للوقايـة مـن األمـراض ومكافحتهـا فـي مجـال تقيـيم ترصـد  وعمل األستاذ روتو

األمراض السارية ومكافحتها فـي الـدول المرشـحة لعضـوية االتحـاد األوروبـي. كمـا كـان خبيـرًا استشـاريًا فـي مشـروع 
ور الـذي تلعبـه مراكـز السـفر الـد وتنـاول موضـوعهإنمائي مولـه االتحـاد األوروبـي واسـتمر علـى مـدى ثـالث سـنوات 

  في الجائحات واالستخدام المتعمد للجراثيم.
  

، عمــل األســتاذ روتــو بعقــد قصــير مــع منظمــة الصــحة العالميــة كخبيــر استشــاري مــن أجــل وضــع ١٩٨٨وفــي عــام 
  برنامج مكافحة أمراض الجهاز التنفسي الحادة في بورما (ميانمار الحالية).

  
  الصحة البيئية والمهنية بجامعة بريتوريا، بريتوريا، جنوب أفريقيااألستاذة كوكو فويي، أستاذة 

  
تتــولى األســتاذة كوكــو فــويي حاليــًا رئاســة إدارة الصــحة البيئيــة والمهنيــة بكليــة العلــوم الصــحية فــي جامعــة بريتوريــا. 

  وهي أيضًا منسقة البحوث في كلية الُنظم الصحية والصحة العمومية.
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ذلــك منصــب رئــيس كليــة الــُنظم الصــحية والصــحة العموميــة فــي جامعــة بريتوريــا مــن  وشــغلت األســتاذة فــويي قبــل
شــغلت منصــب الرئاســة فــي عــدد مــن مجــالس البحــوث الطبيــة فــي جنــوب أفريقيــا. و . ٢٠١٠إلــى عــام  ٢٠٠٤ عــام

والزراعـة مـن  واألستاذة فويي هي أيضًا رئيس الفريق الدولي المعني بإدارة المبادرة الشاملة للمنظومة بشأن المالريـا
. كما شغلت عددًا من المناصب االستشارية، بما في ذلك في الشبكة الوطنيـة لبحـوث ٢٠٠٦إلى عام  ٢٠٠٣عام 

الصـــحة البيئيـــة، ومؤسســـة البحـــوث الوطنيـــة، وبرنـــامج تكنيكـــون لتطـــوير البحـــوث بشـــأن الملوثـــات والمـــواد الســـمية، 
كانــت عضــو مجلــس الفريــق المعنــي بالرصــد و والبيولوجيــة.  ومكتــب جنــوب أفريقيــا للمعــايير، والمعــايير الكيميائيــة

  .٢٠٠٥إلى عام  ٢٠٠١البيئي من عام 
  

ة البيئية والمهنية. وهي يوتشمل مجاالت التخصص الفني لألستاذة فويي الوبائيات وتقييم التعرض للمخاطر الصح
العالميــة لمكافحــة الربــو، ورابطــة  عضــو فــي جمعيــة تحليــل المخــاطر، والجمعيــة الدوليــة للوبائيــات البيئيــة، والشــبكة

  الصحة العمومية في جنوب أفريقيا، والجمعية الوطنية للهواء النظيف.
  

وتولت األستاذة فويي عدة مناصب في منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك في المكتب اإلقليمي ألفريقيا والمكتب 
كخبير متخصص في وضـع الـدورة الخاصـة بتنفيـذ اإلقليمي لجنوب شرق آسيا التابعين للمنظمة. كما أنها ساهمت 

فــي لجنــة  اً عضــو كانــت اللــوائح الصــحية الدوليــة فــي مجــالي الترصــد وتقــدير المخــاطر. وأخيــرًا فــإن األســتاذة فــويي 
مـــن  ٢٠٠٩ A (H1N1)) وبـــاألنفلونزا الجائحـــة ٢٠٠٥المراجعـــة المعنيـــة بكيفيـــة تنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (

  .٢٠١١إلى عام  ٢٠١٠ عام
  

الدكتور سومسـاك واتاناسـري، مستشـار أول مكتـب الوبائيـات، إدارة مكافحـة األمـراض، وزارة الصـحة العموميـة، 
  نونتابوري، تايلند

  
مســؤول حكــومي متقاعــد. وهــو حاليــًا مستشــار أول مكتــب الوبائيــات فــي وزارة الصــحة  الــدكتور سومســاك واتاناســري

العموميــة التايلنديــة. وهــو أيضــًا محاضــر ومــدرب فــي مجــال الطــب الوبــائي (برنــامج تــدريب األطبــاء المقيمــين فــي 
العـــدوى فـــي مجـــال علـــم األوبئـــة الميـــداني). وأخيـــرًا، فهـــو مستشـــار عميـــد جامعـــة رامـــاتيبودي فـــي مجـــال مكافحـــة 

  المستشفيات.
  

والـــدكتور واتاناســـري كـــان قبـــل ذلـــك كبيـــر خبـــراء الطـــب الوقـــائي فـــي إدارة مكافحـــة األمـــراض والوقايـــة منهـــا بـــوزارة 
الصحة، ومدير مكتب الوبائيات، ومدير شعبة الصحة الدولية. كمـا تـولى القيـادة فـي وضـع خطـة عمـل رابطـة أمـم 

فــي مجــال الوبائيــات وشــارك فــي تأســيس البرنــامج الــدولي لعلــم األوبئــة  جنــوب شــرق آســيا لتعزيــز القــدرات الالزمــة
  الميداني لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.

  
وتشمل مجاالت تخصصه الفني ُنظم المعلومات الصـحية، وترصـد األمـراض المعديـة ومكافحتهـا، وطـب األطفـال، 

  رابطة خدمات التعقيم المركزي في تايلند.ومكافحة العدوى في المستشفيات والوقاية منها. وهو الرئيس الحالي ل
  

  .والدكتور واتاناسري عمل كمستشار مؤقت لمنظمة الصحة العالمية في العديد من االستشارات في مجال خبراته
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  ٢الملحق 

لجنة المراجعة المعنية بالتمديدات الثانية الالزمة لبناء القدرات  مشروع قرار بشأن توصيات
  الصحة العمومية وبتنفيذ اللوائح الصحية الدولية الوطنية في مجال

  
  المجلس التنفيذي،

  
بعــد النظــر فــي تقريــر لجنــة المراجعــة المعنيــة بالتمديــدات الثانيــة الالزمــة لبنــاء القــدرات الوطنيــة فــي مجــال 

  ١الصحة العمومية وبتنفيذ اللوائح الصحية الدولية،
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،
  

بعد النظر في تقرير لجنة المراجعة المعنية بالتمديدات الثانية الالزمة   من الديباجة) ١(الفقرة 
  الصحية الدولية؛لبناء القدرات الوطنية في مجال الصحة العمومية وبتنفيذ اللوائح 

  
ر الدول األعضاء بحقوقها والتزاماتها بموجب اللوائح الصـحية وٕاذ تذكِّ   من الديباجة) ٢(الفقرة 

  ) وبمسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي؛٢٠٠٥الدولية (
  

ر بتقريــر لجنــة المراجعــة المعنيــة بكيفيــة تنفيــذ اللــوائح الصــحية وٕاذ تــذكِّ   من الديباجة) ٣(الفقرة 
الـذي نقلتـه المـديرة العامـة إلـى جمعيـة الصـحة  ٢٠٠٩ A (H1N1)) وبـاألنفلونزا الجائحـة ٢٠٠٥الدوليـة (

  ٢العالمية الرابعة والستين؛
  

 ٥وٕاذ تُقر بإنشاء لجنة مراجعة على النحو الذي تنص عليه المادتـان   من الديباجة) ٤(الفقرة 
لــث مــن البــاب التاســع مــن هــذه ) وبموجــب أحكــام الفصــل الثا٢٠٠٥مــن اللــوائح الصــحية الدوليــة ( ١٣و

  اللوائح؛
  

وٕاذ تنوه بالنجاح في اختتام أعمـال لجنـة المراجعـة المعنيـة بالتمديـدات   من الديباجة) ٥(الفقرة 
الثانية الالزمة لبنـاء القـدرات الوطنيـة فـي مجـال الصـحة العموميـة وبتنفيـذ اللـوائح الصـحية الدوليـة، وتثنـي 

جنــة، وعلــى تفــاني أعضــاء اللجنــة المــوقرين، وعلــى التقريــر الــذي قدمتــه علــى القيــادة التــي توالهــا رئــيس الل
  اللجنة إلى المديرة العامة إلحالته إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين،

  
الـدول األعضـاء علـى دعـم تنفيـذ التوصـيات الـواردة فـي تقريـر لجنـة  تحث  -١ )المنطوقمن  ١(الفقرة 

المراجعــة المعنيــة بالتمديــدات الثانيــة الالزمــة لبنــاء القــدرات الوطنيــة فــي مجــال الصــحة العموميــة وبتنفيــذ 
  اللوائح الصحية الدولية؛

                                                           
  .١إضافة  ١٣٦/٢٢م تالوثيقة    ١
  .٦٤/١٠الوثيقة ج   ٢
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  المدير العام القيام بما يلي: من تطلب  -٢ )المنطوقمن  ٢(الفقرة 

علومـــات محدثـــة إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة التاســـعة والســـتين، مـــن خـــالل أن يقـــدم م  )١(
المجلــس التنفيــذي، بشــأن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ توصــيات لجنــة المراجعــة المعنيــة بالتمديــدات 
  الثانية الالزمة لبناء القدرات الوطنية في مجال الصحة العمومية وبتنفيذ اللوائح الصحية الدولية؛

دعم التقنــي إلــى الــدول األعضــاء فــي تنفيــذ توصــيات لجنــة المراجعــة المعنيــة أن يقــدم الــ  )٢(
بالتمديـــدات الثانيـــة الالزمـــة لبنـــاء القـــدرات الوطنيـــة فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة وبتنفيـــذ اللـــوائح 

  الصحية الدولية.
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    ٣الملحق 
  بالنسبةتقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة 

    من ِقَبل المجلس التنفيذي إلى األمانة نتيجة لمشروع القرار المقترح اعتماده
توصيات لجنة المراجعة المعنية بالتمديدات الثانية الالزمة لبناء القدرات الوطنية في مجال  مشروع قرار:   -١

  الصحة العمومية وبتنفيذ اللوائح الصحية الدولية
   ٦٦/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٥-٢٠١٤الصلة بالميزانية البرمجية للفترة   - ٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-en.pdf(  
    ٥ الفئة:

  الحصائل:   ٢-٥و ١-٥: المجال البرمجي (المجاالت البرمجية) 
تحظى البلدان كافة بالحد األدنـى مـن القـدرات  ١-٥

ـــــة  ـــــوائح الصـــــحية الدولي األساســـــية التـــــي حـــــددتها الل
) فــــــي مجــــــال اإلنــــــذار واالســــــتجابة لجميــــــع ٢٠٠٥(

  المخاطر 
زيـــــادة قـــــدرة البلـــــدان علـــــى بنـــــاء القـــــدرة علـــــى  ٢-٥

الصــــمود والتأهــــب الكــــافي لحشــــد اســــتجابة ســــريعة، 
  ة والجوائح الكبرىويمكن التنبؤ بها، وفعالة، لألوبئ

  :اتالُمخرج
تمكــين البلــدان مــن بنــاء القــدرات األساســية  ١-١-٥

  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( التي تنص عليها
تمكين البلدان من وضع الخطط التشـغيلية  ١-٢-٥

وتنفيــذها، بمــا يتماشــى مــع توصــيات المنظمــة بشــأن 
تعزيـــز القـــدرة الوطنيـــة علـــى الصـــمود والتأهـــب علـــى 

مل األنفلــــونزا الجائحــــة واألمــــراض الوبائيــــة نحــــو يشــــ
  واألمراض المستجدة

المـــذكور  (المجـــاالت البرمجيـــة) (حصـــائل) المجـــال البرمجـــي حصـــيلةكيـــف سيســـاهم هـــذا القـــرار فـــي تحقيـــق 
  (المذكورة) أعاله؟

  سيوفر هذا القرار الزخم الالزم لتنفيذ توصيات لجنة المراجعة.
  ال) المنجزات المستهدفة المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/المخرجات و هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل 

  .نعم
  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  - ٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
) ٢التي ستلزم فيها أنشطة األمانة من أجل التنفيذ؛ () مدة سريان القرار ١ُيذكر ما يلي (

  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠تكلفة تلك األنشطة (مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها 
  )٢٠١٥ عامسنة واحدة (تغطي   )١(
ـــــــوندوالر أمريكـــــــي ( ٢ ١٠٠ ٠٠٠المجمـــــــوع:   )٢(  ؛دوالر أمريكـــــــي ١ ٥٠٠ ٠٠٠: الموظف

  )يدوالر أمريك ٦٠٠ ٠٠٠تكاليف األنشطة: 
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  ٢٠١٥- ٢٠١٤التكلفة في الثنائية   (ب)
(أ) (مقربًا إلى ٣من التكاليف المذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيذكر المبلغ المخصص للثنائية 

  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠وحدات يبلغ كل منها 
دوالر أمريكـــي؛ األنشـــطة:  ١ ٥٠٠ ٠٠٠: الموظفـــوندوالر أمريكـــي ( ٢ ١٠٠ ٠٠٠المجمـــوع: 

  دوالر أمريكي) ٦٠٠ ٠٠٠
ُتذكر مستويات المنظمة التي ستتحمل هذه التكاليف، مع بيان األقاليم المحددة حسب 

  االقتضاء.
  .المقر الرئيسي واألقاليم الستة

-٢٠١٤هل أدرجت بالكامل التكلفة المقدرة ضمن الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية 
  ال) ؟ (نعم/٢٠١٥

  .ال
  غير المدرج.إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ 

-٢٠١٤التكـــاليف غيـــر متوخـــاة حاليـــًا فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة  -دوالر أمريكـــي  ٢ ١٠٠ ٠٠٠
سنعيد ترتيب أولويات األنشطة المدرجة في شـبكات الفئـات ونطلـب حيـزًا إضـافيًا  ؛ ولكن٢٠١٥

  إذا لزم األمر.
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  ال) القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/هل يمكن تنفيذ هذا 
  .ال

 معبــرًا عنــه بعــدد المــوظفين -إذا كانــت اإلجابــة "ال" ُيــذكر العــدد الــالزم مــن المــوظفين اإلضــافيين 
  المهارات الالزمة حسب االقتضاء. (مجموعات) مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة -المتفرغين 

  ة واحدة لكل إقليم، لمدة سن٤-موظف واحد متفرغ، ف -
  ، لمدة ستة أشهر في المقر الرئيسي٤-موظف واحد متفرغ، ف -

  التمويل  - ٤
  ال) (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/٣والمذكورة في  ٢٠١٥- ٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  .ال
مصدر التمويل إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى تحديد ثغرة التمويل وكيفية تعبئة األموال (مع بيان تفاصيل 

  المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة).
ســد ثغــرة التمويــل مــن خــالل جهــود تعبئــة دوالر أمريكــي؛ مصــدر (مصــادر) التمويــل: ستُ  ٢ ١٠٠ ٠٠٠

  الموارد المنسقة على صعيد المنظمة.
  
  

=    =    =  


