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  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
  

  
  المديرة العامةتقرير من 

  
 
أن تقـــدم الـــدول األطـــراف فـــي اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة  ٢-٦١ع  ص  جقـــررت جمعيـــة الصـــحة فـــي القـــرار   -١
هـــذه اللـــوائح. وطلبـــت فـــي القـــرار  تقـــارير ســـنوية إلـــى جمعيـــة الصـــحة عـــن تنفيـــذوالمـــدير العـــام  ("اللـــوائح") )٢٠٠٥(
 .واألمانــة فــي تنفيــذ هــذا القــرارمــن المــدير العــام اإلبــالغ بالتقــدم المحــرز مــن قبــل الــدول األطــراف  ٢٣-٦٥ع  ص  ج

، نظر المجلس التنفيذي خالل دورته الرابعة والثالثين بعد المائة في إصدار سابق ٢٠١٤يناير / وفي كانون الثاني
  ١.من هذا التقرير

  
ــًا عــن اإلجــراءات الرئيســية التــي اتخــذتها األمانــة فــي إطــار اللــوائح تصــديًا ل  -٢ ظهــور ويقــدم هــذا التقريــر بيان

 الــذي ٢٠٠٩ (H1N1)ة جائحــفيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية وهــو الحــدث الثــاني بعــد 
عقـــدت بشـــأنه لجنـــة للطـــوارئ بموجـــب اللـــوائح. ويصـــف التقريـــر أيضـــًا عمليـــة التشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء بشـــأن 

منح تمديد لألجل المحـدد الـذي تعمـل الـدول المعايير التي ينبغي للمدير العام استخدامها لدى اتخاذ القرارات بشأن 
مــن  ١٣و ٥األطــراف بحلولــه علــى اكتســاب القــدرات األساســية وتعزيزهــا وصــونها علــى النحــو المبــين فــي المــادتين 

اللـــوائح. وعـــالوة علـــى ذلـــك، يلخـــص التقريـــر المعلومـــات التـــي تلقتهـــا األمانـــة عـــن تنفيـــذ اللـــوائح مـــن جانـــب الـــدول 
مجــاالت العمــل المتعــين  كمــا يعــرض األنشــطة التــي اضــطلعت بهــا األمانــة فــي إطــار. ٢٠١٣األطــراف فــي عــام 

المنهجيـــة لمخـــاطر معينـــة تشـــمل ويتعلـــق أحـــد مجـــاالت العمـــل هـــذه بـــاإلدارة  ٢٠٠٧.٢ددت عـــام ُحـــالتـــي  تنفيـــذها
ــــق الخبــــراء و  .المخــــاطر المتعــــرض لهــــا بســــبب الحمــــى الصــــفراء ــــي قــــدمها فري فــــي ضــــوء التوصــــيات األخيــــرة الت

الوارد في اللوائح  ٧، اقترحت األمانة تنقيحات على المرفق في هذا الصدد االستراتيجي المعني بالتمنيع االستشاري
وصــيت جمعيــة الصــحة باعتمــاده فــي أُ ي القــرار الــذ مشــروع)، وتــرد هــذه االقتراحــات فــي ٢٠٠٥الصــحية الدوليــة (

  ١٠.٣ق١٣٤ت  مالقرار 
  
  
  

                                                 
 الجلســـةوالمحاضـــر المـــوجزة للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة،  ١٣٤/٣٢م تانظـــر الوثيقـــة     ١

 .(باإلنكليزية) )٢سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤م ت(الوثيقة  ٢ الفرع، ةعشر  ةالحادي

ـــوائح الصـــحية الدوليـــة (    ٢  ٢٠٠٧): مجـــاالت العمـــل التـــي يتعـــين تنفيـــذها، جنيـــف، منظمـــة الصـــحة العالميـــة، ٢٠٠٥الل
    :على الموقع اإللكتروني WHO/CDS/EPR/IHR/2007.1(الوثيقة 

http://www.who.int/ihr/area_of_work/en/index.html  ٢٠١٤ آذار/ مارس ١٧تم االطالع في.(  
لالطـالع علــى القــرار، وعلـى اآلثــار الماليــة واإلداريـة المترتبــة علــى اعتمــاد  ١ســجالت/ /١٣٤/٢٠١٤م تانظـر الوثيقــة     ٣

 القرار بالنسبة إلى األمانة.
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لفيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط إجــراءات األمانــة المتخــذة للتصــدي 
  التنفسية

  
عملـت األمانـة عـن كثــب مـع الـدول األعضــاء ومراكـز االتصـال الوطنيـة المعنيــة بـاللوائح الصـحية الدوليــة   -٣

(المسمى فيروس كورونا المسبب لمتالزمـة  ٢٠١٢والجهات الشريكة عقب ظهور فيروس كورونا المستجد في عام 
التنفســية منــذ ذلــك الحــين) لرصــد الوبــاء والتصــدي لــه فــي إطــار اللــوائح. وأدت دورًا بــارزًا جــدًا فــي الشــرق األوســط 

مكتــب المنظمــة اإلقليمــي لشــرق المتوســط فــي جميــع تــوفير المعلومــات وتقيــيم المخــاطر وتقــديم اإلرشــادات. وشــارك 
  (فيروس كورونا).المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية األنشطة المتصلة بفيروس كورونا 

  
تقصي الحاالت األنشطة التالية:  من خاللوخصوصًا وقدمت األمانة الدعم المباشر إلى الدول األعضاء   -٤

إجـــراءات إدارة المخـــاطر البيولوجيـــة وأخـــذ العينـــات تنفيـــذ الجديـــدة وتعزيـــز أنشـــطة الترصـــد والممارســـات المختبريـــة و 
توجيهات للتدبير العالجي السريري لحاالت العدوى بفيروس الو  التدريبوتقديم وجهود الوقاية من العدوى ومكافحتها 

كورونا وحاالت العدوى المشتبه فيها. ونشرت منـذ بـدء ظهـور الوبـاء البعثـات فـي البلـدان لـدعم وزارات الصـحة فـي 
درات ســعيها إلــى تقصــي الوبــاء ووضــع البروتوكــوالت والخطــط للتصــدي لفيــروس كورونــا وتكييفهــا فــي ســياق بنــاء قــ

  مستدامة في مجال اإلنذار والتصدي بموجب اللوائح.
  
وتيســر األمانــة الترصــد العــالمي لفيــروس كورونــا بغيــة الكشــف المبكــر عــن التغييــرات فــي وضــع الفيــروس   -٥

الوبائي وتقصي الحـاالت والتبليـغ عنهـا وتواصـل إتاحـة عمليـات تقيـيم المخـاطر والمعلومـات علـى الصـعيد العـالمي 
وقــــع معلومــــات األحــــداث لمراكــــز االتصــــال الوطنيــــة المعنيــــة بــــاللوائح الصــــحية الدوليــــة والصــــفحة مبســــرعة عبــــر 

التوجيهــات كمــا حــدثت بانتظــام . والنشــرات الصــحفية والتقــارير األخــرى المخصصــة لألخبــار عــن فاشــيات األمــراض
ة والحـج والنصـائح بشـأن ، بما فـي ذلـك النصـائح والمعلومـات الخاصـة المتصـلة بـالعمر بشأن السفر الدولي والصحة

  ترصد البلدان التي يرجع إليها الحجاج.
  
وبــاء وتــدبيره العالجــي وقــد عملــت عــن كثــب مــع الوتلتــزم األمانــة باألنشــطة القائمــة علــى التعــاون لتقصــي   -٦

 منظمـة األمـماختالط البشـر بالحيوانـات بمـا فيهـا والجهات الشريكة في مجال  من الوباء الدول األعضاء المتضررة
خالل آليـات تعاونيـة أخـرى مثـل كما نشطت أيضًا من المنظمة العالمية لصحة الحيوان و  المتحدة لألغذية والزراعة

الشـــريكة  وتظـــل األمانــة تتبـــادل المعلومـــات مــع الجهـــات. الشــبكة الدوليـــة للســلطات المســـؤولة عـــن ســالمة األغذيـــة
تعزيــز و  المــرض الحيوانيــة المصــدرتحســين فهــم جوانــب بهــدف ضــمان الترصــد وتقيــيم المخــاطر علــى أمثــل وجــه و 

  .واالستجابةالتأهب 
  
إمــداد مــن أجــل ونســقت األمانــة الشــبكات التقنيــة والشــبكة العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيات ومواجهتهــا   -٧

منظمة مكتب ال، استضاف ٢٠١٣يونيو / يناير وحزيران/ وفي كانون الثانيالدول األعضاء بموارد دولية إضافية. 
اجتماعــات لتشــاور خبــراء الصــحة والبــاحثين فــي مجــال الصــحة العموميــة بشــأن فيــروس  اإلقليمــي لشــرق المتوســط

مـــن خـــالل تحـــديثات صـــفحات اإلنترنـــت العموميـــة وشـــبكات الخبـــراء وملخصـــات وأتيحـــت النتـــائج العلميـــة . كورونـــا
، قــدم المشــاركون فــي اجتمــاع مشــترك بــين ٢٠١٣يونيــو / وفــي حزيــران المؤلفــات المنشــورة وتحــديثات المعلومــات.

والتجمعـات البشـرية والتـدبير العالجـي  واالسـتجابةالبلدان استضافه المكتب اإلقليمي أيضًا توصـيات بشـأن الترصـد 
الســريري وقــدرة المختبــرات والوقايــة مــن حــاالت العــدوى ومكافحتهــا ووســائل اإلعــالم والتبليــغ عــن المخــاطر وتنفيــذ 

  ).٢٠٠٥(لدولية اللوائح الصحية ا
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ة فـي فيـروس كورونـا المسـبب لمتالزمـة الشـرق األوسـط التنفسـيأدت التحريات في عدة بلدان إلى اكتشاف  -٨
. ويـرتبط عـدد مـن الجمـال بحـاالت عـدوى بشـرية مؤكـدة، مـا يـدل علـى أن الجمـال ُتعـد مسـتودعًا للفيـروس. الجمال

  .أجل فهم كيفية انتقال الفيروس من الجمال إلى البشرومن ثم تنشأ الحاجة الملحة إلى مواصلة البحث من 
  
، دعـــت المنظمـــة إلـــى اجتمـــاع استشـــاري مـــع البلـــدان المتضـــررة مـــن ٢٠١٣ديســـمبر / وفـــي كـــانون األول -٩

 ١.الفيــروس وانتشــاره وســريانالمتعلقــة بمخــاطر تعــرض اإلنســان  المهمــة ســد الفجــوات المعرفيــةالفيــروس مــن أجــل 
تشـمل بلـدان متعـددة،  لحـاالت اإلفراديـة المقترنـة بحـاالت ضـابطةلدراسـة علـى المشـاركة فـي  تحديداً واتفقت البلدان 

الوطنيـــة  المصـــلية الدراســـات الوبائيـــةمـــن أجـــل تحديـــد عوامـــل الخطـــر والتعـــرض التـــي تـــؤدي إلـــى العـــدوى؛ وتنفيـــذ 
بالتعاون مع المنظمة والشركاء الدوليين في مجال الصحة؛ وٕاجراء الدراسات الحيوانية بالتعاون مع منظمة األغذيـة 

وقــد ُعقــدت مشــاورات واجتماعــات أخــرى مــع البلــدان المتضــررة مــن . والزراعــة والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان
دوات، وتعزيــز التنســيق بــين البلــدان، وضــمان تــوافر الــدعم الفيــروس والشــركاء مــن أجــل اســتعراض اإلرشــادات واأل

  .عداد هذه الدراسات وتنفيذهاإلالمقدم من المنظمة والدعم التقني الدولي عند اللزوم 
  

وعقــدت المــديرة العامــة اجتماعــًا . وأتاحــت اللــوائح اإلطــار القــانوني إلدارة أنشــطة التصــدي لفيــروس كورونــا  -١٠
المشـورة بشـأن  من أجل التماس ٢٠٠٧يونيو / في حزيران النفاذثانية منذ دخول اللوائح حيز للجنة الطوارئ للمرة ال

هذا الحدث يشكل طارئة من طـوارئ الصـحة العموميـة  المسائل الرئيسية المتعلقة بالحدث والسيما بشأن ما إذا كان
وعقـدت . قـد يلـزم اتخاذهـا مـن أجـل التصـدي للحـدث علـى نحـو فعـال التـي صـحيةالتـدابير التثير قلقًا دوليـًا وبشـأن 

والمـداوالت التـي جـرت  المقدمـة وبنـاًء علـى المعلومـات ٢٠١٣.٢يوليـو / اجتماعـات منـذ تمـوزأربعـة لجنة الطوارئ 
 ، أطلعت اللجنة المديرة العامة على عدم توفر الشروط إلعالن ظهور طارئة من طوارئاألربعةخالل االجتماعات 

المشــورة إســداء وفضــًال عــن  واتفقــت المــديرة العامــة مــع اللجنــة فيمــا أشــارت بــه. .الصــحة العموميــة تثيــر قلقــًا دوليــاً 
دعـت اللجنـة بشـدة خـالل اجتماعهـا خـالل االجتماعـات الثالثـة السـابقة،  إلى المديرة العامـة الصحة العموميةبشأن 

وأوصـت  فهمنـا الحـالي لعوامـل الخطـر والخصـائص الوبائيـة.استقصائية من أجل تحسين الرابع إلى إجراء دراسات 
اللجنــة كــذلك بمواصــلة اســتعراض األدوات مثــل تعــاريف الحالــة الموحــدة والترصــد وتعزيزهــا، وزيــادة التركيــز علــى 

  مكافحة العدوى والوقاية منها.
  

  ٢٠١٦-٢٠١٤منح التمديد في الفترة 
  

لثالثـــين بعـــد المائـــة فـــي المعـــايير التـــي اقترحـــت األمانـــة أن نظـــر المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الثانيـــة وا  -١١
يســـتخدمها المـــدير العـــام عنـــد اتخـــاذ قـــرارات بشـــأن طلبـــات الحصـــول علـــى تمديـــد األجـــل المحـــدد لكـــي تنفـــذ الـــدول 

والحــظ المجلــس عــدم وجــود أي  ٢٠١٦.٣-٢٠١٤األطـراف بحلولــه القــدرات األساســية بموجــب اللــوائح خـالل الفتــرة 
المعايير المقترحة غير أنه أشار إلى فائدة مواصلة نظر الدول األعضـاء فـي هـذه المعـايير خـالل  اعتراضات على

                                                 
     ١ Summary report on the consultative meeting to determine a public health research agenda on MERS-CoV. 

 متاحة على الموقع اإللكتروني: WHO-EM/CSR/068/Eلوثيقة ا( ٢٠١٤القاهرة: منظمة الصحة العالمية، 
http://applications.emro.who.int/docs/IC_Meet_Rep_2014_EN_15224.pdf.   آذار ١٧تــــــــــــم االطــــــــــــالع فـــــــــــــي /

 .)٢٠١٤ مارس

 ٢٠٠٧): مجـــاالت العمـــل التـــي يتعـــين تنفيـــذها، جنيـــف، منظمـــة الصـــحة العالميـــة، ٢٠٠٥اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة ( ٢     
  على الموقع اإللكتروني:  WHO/CDS/EPR/IHR/2007.1(الوثيقة 

http://www.who.int/ihr/area_of_work/en/index.html  ٢٠١٤ آذار/ مارس ١٧تم االطالع في.(  
والمحاضـــر المـــوجزة للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الثانيـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة،  ١إضـــافة  ١٣٢/١٥ت  مانظـــر الوثيقـــة     ٣

  .(باإلنكليزية) ٣، الفرع ةالتاسع الجلسة



  A67/35    ٦٧/٣٥ج

4 

بتقـديم المعـايير النهائيـة إلـى المجلـس التنفيـذي  ٢٠١٣دورات اللجـان اإلقليميـة التابعـة للمنظمـة المقـرر عقـدها عـام 
ة عامــة دعمهـا للمعــايير خــالل دورات اللجــان فـي دورتــه الرابعــة والثالثـين بعــد المائــة. وأبــدت الـدول األعضــاء بصــف

االقتراحـــات اإلضـــافية بمـــا فيهـــا اقتـــراح إمكانيـــة تقـــديم طلبـــات و  التوصـــيات قـــدمت بعـــض ذلـــك فقـــد ومـــع، اإلقليميـــة
أنـه ينبغـي و  ٢٠١٤١يونيـو / الحصول على تمديد قبل شهرين بدًال من أربعـة أشـهر مـن األجـل المحـدد فـي حزيـران

تنفيذ  بشأن  )٢٠٠٥لجنة المراجعة المعنية باللوائح الصحية الدولية (إدراج معيار يفرض أخذ المشورة التي تقدمها 
بالفعـل تشـمله  ، وهـذا الشـرطفي عين االعتبـار H1N1( A٢٠٠٩( الجائحةبشأن ) و ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

إلى احتمال أن تولي لجنة المراجعـة العنايـة لقضـايا أخـرى  وأشير أيضاً . عملية اتخاذ القرارات بشأن طلبات التمديد
  .متعلقة بالقدرات األساسية في مجال الصحة العمومية بما في ذلك مؤشرات التنفيذ

  
ـــه الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة فـــي ونظـــر  -١٢ ـــوارد فـــي الوثيقـــة  المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورت تقريـــر األمانـــة ال
والمقدمـة وموجز للتعديالت التي يوصى بإدخالها على المعايير  ٢المعايير المقترحة، وواصل مناقشة ١٣٤/٣٢ت  م

علمًا بـأن  ٤في تقريرها أن ُتعد المعايير الحالية نهائية، األمانةواقترحت   ٣من جانب المكتب اإلقليمي لألمريكتين.
ونـاقش المجلـس  .لمراجعـة وفقـًا للـوائحعملية منح التمديد ستشمل تقديم المشورة إلـى المـدير العـام مـن جانـب لجنـة ا

قبــل انعقــاد أن يعقــد المــدير العــام اجتماعــًا للجنــة المراجعــة  فمــن المقــرر وبالتــالي ٥.الموضــوع وأحــاط علمــًا بــالتقرير
  .جمعية الصحة العالمية السابعة والستين

  
  )٢٠٠٥المعلومات المتسلمة من الدول األطراف في اللوائح الصحية الدولية (

  
دولــة  ١٩٦دولــة مــن بــين  ١١٨، طلبــت ٢٠١٤-٢٠١٢فيمــا يخــص طلبــات الحصــول علــى تمديــد للفتــرة   -١٣

  التمديد. إلى عدم حاجتها إلى دولة طرفاً  ٤٢ وأشارتطرفًا معنية الحصول على تمديد وحصلت عليه. 
  

واســتمرت الــدول األطــراف فــي إمــداد األمانــة بالمعلومــات عــن تنفيــذ اللــوائح فيمــا يتصــل بمتطلبــات القــدرات   -١٤
ردًا علـى اسـتبيان  ١٢٢ورد  ٢٠١٤آذار/ مـارس  ١١الوارد في اللوائح. وحتى تاريخ  ١الوطنية المبينة في المرفق 

من الدول األطـراف  ٪٦٢أي ما يمثل  ٢٠١٣ مارس/ التقييم الذاتي الذي أرسل إلى الدول األطراف في شهر آذار
عــدد مــن القــدرات تعزيــز  وتظهــر البيانــات أن الــدول األطــراف تحــرز تقــدمًا ملحوظــًا فــي. دولــة ١٩٦ البــالغ عــددها

والترصــــد ) ٪٨٢يبلــــغ متوســــط المعــــدل العــــالمي (األساســــية والســــيما فــــي مجــــاالت األمــــراض الحيوانيــــة المصــــدر 
) على التوالي٪ ٧٤و ٪٧٥(والتبليغ عن المخاطر  ٪) والتنسيق٧٦لقدرات المختبرية (وا )٪ لكليهما٨٠(واالستجابة 

ومن ناحية أخرى، أبلغت الدول األطراف عـن قـدرات متدنيـة نسـبيًا ). لكليهما ٪٧٣(والتشريعات  والسالمة الغذائية 
والقدرات في نقـاط ) التواليعلى ٪ ٥٦و ٪٥٥( الكيميائيةو من حيث القدرات المتصلة بمواجهة األحداث اإلشعاعية 

                                                 
للجنــة المجلــس التــوجيهي الثــاني والخمســون (الــدورة الخامســة والســتون  الــذي اعتمــده CD52(D5)انظــر المقــرر اإلجرائــي     ١

  .)اإلقليمية لألمريكتين
 .١٣٤/٣٢م تانظر الوثيقة     ٢

 .١٣٤/٤م تانظر الوثيقة     ٣

أشــهر علــى األقــل مــن األجــل المحــدد. ويجــب أن  تقــدم الدولــة الطــرف طلبــًا رســميًا خطيــًا إلــى المــدير العــام قبــل أربعــة     ٤
 .٦٦/١٦يكون أي طلب من ذلك القبيل مصحوبًا بخطة تنفيذ جديدة. انظر الوثيقة ج

 ٢، الفـــرع الجلســـة الحاديـــة عشـــرةالمحضـــر المـــوجز للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة، انظـــر     ٥
 .(باإلنكليزية)
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ــيم المنظمــة لجميــع  وســوف يتــاح). علــى التــوالي ٪٦١و ٪٥٨(الــدخول والمــوارد البشــرية  معــدل القــدرات حســب إقل
  ١.انعقاد جمعية الصحة العالمية السابعة والستينالدول األطراف التي قدمت استبيانًا مستكمًال قبل 

  
  الشراكات العالمية

  
واصلت المنظمة توطيد عالقاتها خالل الفترة قيد االستعراض مع منظمات دولية ومنظمات حكومية دولية   -١٥

الوكالة و  ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ألغذية والزراعةامنظمة أخرى بما فيها 
وفـــي أثنـــاء  .واتحـــاد النقـــل الجـــوي الـــدولي والبنـــك الـــدولي المنظمـــة العالميـــة لصـــحة الحيـــوانالدوليـــة للطاقـــة الذريـــة و 

 التـــابع للمنظمـــة مركـــز العمليـــات الصـــحية االســـتراتيجي كـــانوحـــاالت الطـــوارئ،  مهمـــةأحـــداث الصـــحة العموميـــة ال
ومراكـــز العمليـــات اإلقليميـــة التابعـــة للمنظمـــة بمثابـــة مراكـــز لتنســـيق المعلومـــات واألنشـــطة علـــى نطـــاق مؤسســـات 

وأنشـــأت المنظمـــة شـــبكة مراكـــز عمليـــات الطـــوارئ الصـــحية العموميـــة لمواصـــلة تعزيـــز . قضـــائية متعـــددةواليـــات و 
  .التواصل والتعاون داخل الدول األعضاء والمنظمات الدولية وفيما بينها

 
  تعزيز القدرات الوطنية

  
بمتطلبـات القـدرات تثابر المنظمة على جميـع مسـتوياتها علـى دعـم الـدول األطـراف فـي سـعيها إلـى الوفـاء   -١٦

الـدعم التقنـي إلـى البلـدان عبـر  التـي تقـدممكاتـب المنظمـة اإلقليميـة  تحـت قيـادة اللـوائحالتي تـنص عليهـا األساسية 
وتشـمل هـذه المبـادرات مواصـلة تعزيـز نظـم الجـودة المختبريـة . المبادرات اإلقليمية في عـدد مـن المجـاالت الرئيسـية

والقـــدرات التشخيصـــية بإعـــداد األدوات والمبـــادئ التوجيهيـــة وترجمتهـــا وٕاجـــراء تقيـــيم خـــارجي للجـــودة وتنظـــيم دورات 
يــة ويجــري إعــداد دورة تدريب. قــاليماألتدريبيــة وحلقــات عمــل وبعثــات موقعيــة للتقيــيم أو المســاعدة التقنيــة فــي جميــع 

تــزال المنظمــة مســؤولة وال. جديــدة عــن مهــارات القيــادة واإلدارة تســتهدف مــديري مختبــرات الصــحة العموميــة لتنفيــذها
  .المنظمة العالمية لصحة الحيوانبالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة و  IDENTIFY٢عن تنفيذ مشروع 

  
نظمت األمانـة عقـب سلسـلة مـن حلقـات العمـل  وفي مجال تنفيذ اللوائح بالتحديد في التشريعات الوطنية،  -١٧

فـــي عـــدة أقـــاليم تابعـــة للمنظمـــة بعثـــات فرديـــة لتقيــــيم  ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١ عـــام دون اإلقليميـــة المعقـــودة فـــي
وفــي مجــال تنفيــذ اللــوائح فــي نقــاط . اإلقلــيم األوروبــيو  التشــريعات فــي الــدول األطــراف فــي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا

كمــا نظمــت مشــاورات ودورات تدريبيــة . بعثــات للــدعم التقنــي بهــدف تقيــيم القــدرات القطريــةالــدخول، نظمــت األمانــة 
واجتماعات وحلقات عمل لمواصلة تنمية الكفاءات وتقديم اإلرشاد التقني إلى الموظفين المهنيين في مجال الصحة 

 وضـع برنـامج للـتعلم يشـمل علـىاألنشـطة وانطـوت هـذه . فـي عـدة أقـاليم تابعـة للمنظمـة العمومية في نقاط الدخول
ر العالجـي ألحـداث الصـحة يوٕاسـداء المشـورة بشـأن التـدب ؛السـفن تفتـيش السـفن وٕاصـدار شـهادات إصـحاح يلي: ما

. وترصد النواقل ومكافحتها باعتماد نهـج متعـدد القطاعـات ؛السفر الجويوالتي تؤثر في العمومية على متن السفن 
وضع إجراءات المنظمة لإلشهاد على المطارات والموانئ البحرية وفقًا لمـا ل  الدعم األمانةقدمت وفضًال عن ذلك، 
لتبادل المعلومـات استضـافت األمانـة شـبكة المـوانئ البحريـة والمطـارات والمعـابر البريـة  وتيسيراً . تنص عليه اللوائح

نية بنقاط الدخول بغية بناء وتدعم مبادرة ترمي إلى تعيين مراكز متعاونة مع المنظمة مع ٣على موقعها اإللكتروني
  .القدرات األساسية

                                                 
 .١إضافة  ٦٧/٣٥جانظر الوثيقة     ١

  .٦٦/١٦على النحو المبين في الوثيقة ج    ٢
. تـــــم االطـــــالع فـــــي http://www.who.int/ihr/ports_airports/pagnet/en/index.htmlانظــــر الموقـــــع اإللكترونـــــي التــــالي:     ٣
  .٢٠١٤آذار/ مارس   ١٩
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وضــع  ،وفــي مجــال الترصــد الــوطني، بــدأت األمانــة بــدعم مــن الخبــراء التقنيــين مــن أقــاليم المنظمــة الســتة  -١٨
القــائم علــى األحــداث. وتعــد األمانــة أيضــًا إرشــادات عالميــة بشــأن اإلنــذار المبكــر واالســتجابة بمــا فــي ذلــك الترصــد 

يق أنشطة الترصد بين نقاط الدخول ونظم الترصد الوطنيـة. وتسـتحدث المنظمـة أيضـًا أداة إلكترونيـة دليًال عن تنس
تعتمــد جزئيــًا علــى تكنولوجيــا الهــاتف المحمــول بهــدف تيســير نقــل بيانــات الترصــد مــن المرافــق الصــحية النائيــة إلــى 

نــة مجموعــة أدوات لتــدريب أخصــائيي الوبائيــات أعــدت األماالمرافــق المركزيــة أســبوعيًا وتســريع وتيــرة نقلهــا. وأخيــرًا، 
واختبرتها ليستخدمها منظمو الدورات ومنسقو البـرامج والمـدربون فـي المؤسسـات المعنيـة مـن قبيـل البـرامج الميدانيـة 

 وســتزود هــذه المجموعــة مــن األدوات أولئــك األشــخاص. للتــدريب فــي مجــال الوبائيــات ومعاهــد الصــحة العموميــة
  .لم ومواد معيارية جيدة مما يسهم في تنسيق فهم اللوائح وتنفيذهابإطار مشترك للتع

  
ألغذيـــة امنظمـــة بالتعـــاون مـــع (وفيمـــا يتصـــل بتطبيـــق اللـــوائح علـــى مخـــاطر محـــددة، أحـــرز تقـــدم ملحـــوظ   -١٩

في وضع مراجـع لحسـن تصـريف الشـؤون علـى كـل مسـتويات قطـاعي ) المنظمة العالمية لصحة الحيوانو  والزراعة
فــي قطاعيهــا المعنيــين مــوادًا  المنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوانوأعــدت المنظمــة و . الحيــوان وصــحة اإلنســانصــحة 

متسقة في السنوات األخيرة لمساعدة البلدان على إجراء تقييم موضـوعي لوضـعها والتصـدي للثغـرات وبنـاء القـدرات 
اخــتالط البشــر للمشــاكل المواجهــة فــي مجــال  وتصــدياً . بغيــة تحســين قــدرتها العمليــة واالمتثــال للمتطلبــات الدوليــة

 ٢٠١٣أبريـل / فـي نيسـان المنظمـة العالميـة لصـحة الحيـوانو بالحيوانات، وضع برنامج عمل مشترك بـين المنظمـة 
علــى تعــديل إطــار رصــد التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ القــدرات األساســية فــي الــدول األطــراف لكــي  بصــفة خاصــةيركــز 

كـي تتمشـى علـى نحـو أفضـل لتحسـين أداة المنظمـة للتقيـيم المختبـري علـى و  ،االختالطذلك  بمزيد من الدقةيعكس 
المنظمـــة وتعمـــل المنظمـــة بالشـــراكة مـــع البنـــك الـــدولي و . فـــي المنظمـــة العالميـــة لصـــحة الحيـــواناألداة المقابلـــة  مـــع

هـذه األدوات المحدثـة بهـدف تعزيـز  يجمع مـا بـينالعالمية لصحة الحيوان على وضع دليل منهجي مشترك للبلدان 
  تصريف شؤون النظم الصحية البشرية والحيوانية الوطنية.

  
التجمعـــات البشـــرية. وأدى التأهـــب للتجمعـــات  األمانـــة تقـــديم الـــدعم إلـــى البلـــدان التـــي تستضـــيف واصـــلتو   -٢٠

القـدرات بموجـب اللـوائح.  لبنـاءالبشرية وموروثات الصـحة العموميـة مـن هـذه األحـداث إلـى تعزيـز الجهـود المبذولـة 
إرشـــاداتها وتعكـــف اآلن علـــى تنقـــيح وأنشـــأت األمانـــة شـــبكة مـــن المراكـــز المتعاونـــة فـــي مجـــال التجمعـــات البشـــرية 

  باالستناد إلى الدروس المستفادة.
  

ها مـن خـالل شـبكة حسـينوفي مجال االسـتجابة، تلتـزم األمانـة بـدعم الـدول األعضـاء فـي بنـاء قـدراتها أو ت  -٢١
استعراضــًا منهجيــًا لمراكــز عمليــات الطــوارئ الصــحية  األمانــة وأجــرت. ةمراكــز عمليــات الطــوارئ الصــحية العموميــ

العموميــة لتــوفير البينــات لصــناع القــرار الــوطنيين ودعــم مواصــلة وضــع المعــايير واإلرشــادات بشــأن بنــاء المراكــز 
ركاء اآلخــرين لضــمان النقــل الفعــال للتكنولوجيــا وتســتمر األمانــة فــي العمــل مــع الــدول األعضــاء والشــ. واســتخدامها

عمليـات الطـوارئ، من مجاالت عمـل مراكـز متفق عليها ال األولويةذات  في المجاالت األربعةوالمعارف والمهارات 
تكنولوجيــا االتصــاالت والهياكــل األساســية؛ والحــد األدنــى مــن البيانــات والمعــايير؛ واإلجــراءات والخطــط؛ : أال وهــي
  .والعمليات والتدريب

  
االستثمارات الالزمة على اهتمامها على دعم الدول األطراف لتقييم احتياجاتها و  تركيزاألمانة في وتستمر   -٢٢

 ووضعت المنظمة والجهات الشريكة لها النمـوذج األولـي ألداة الحتسـاب التكـاليف. لبناء قدراتها األساسية وصونها
اإلطــار الحــالي لرصــد اللــوائح ويأخــذ فــي  هــذا النمــوذج ويالئــم. مختــارة حاليــًا فــي بلــدان ويجــري اختبــاره ٢٠١٣عــام 

  .الحسبان ما سبق إعداده من أدوات وتحاليل ومنهجيات
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تـــزال المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال تســـتخدم إطـــار اللـــوائح لنشـــر المعلومـــات عـــن انتشـــار وال  -٢٣
فيروس شلل األطفال البري على الصـعيد الـدولي، بمـا فـي ذلـك المعلومـات عـن الكشـف عـن فيـروس شـلل األطفـال 

لومــات األحــداث لمراكــز موقــع معالبــري وظهــور فاشــيات جديــدة فــي بلــدان كانــت خاليــة مــن المــرض ســابقًا، علــى 
 وتنشــر المعلومــات عــن كــل هــذه األحــداث بشــكل متــواز علــىاالتصــال الوطنيــة المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة. 

موقع المنظمة اإللكتروني العام في الصفحة المخصصة لألخبار عن فاشيات األمراض. وقـد شـمل ذلـك منـذ شـهر 
تفشــي شــلل األطفــال فــي القــرن األفريقــي  جدات األحــداث عــنبيانــات خاصــة بمســتنشــر عــدة  ٢٠١٣ أبريــل نيســان/

وناقش المجلس التنفيـذي فـي دورتـه الرابعـة والثالثـين بعـد المائـة مـا إذا كـان ينبغـي للمـديرة العامـة  .والشرق األوسط
  ١.أن تعقد اجتماع لجنة للطوارئ لبحث التطورات المتعلقة باستئصال شلل األطفال

  
عقـد اجتمـاع للفريـق العامـل المعنـي باألحـداث الكيميائيـة والتـابع للمبـادرة العالميـة لألمـن الصـحي وحلقـة و    -٢٤

 ٢٠١٣أبريــل / نيســان فــيفــي ليــون فــي فرنســا ) ٢٠٠٥(دراســية عــن األحــداث الكيميائيــة واللــوائح الصــحية الدوليــة 
تعزيـز امتثـال الـدول األطـراف  مـن أجـلبـادرة الستعراض األدوات والخطوات التـي اتخـذتها البلـدان المشـاركة فـي الم

فـي سـياق األحـداث  وتناولت األمانة أيضًا القضايا التقنيـة المرتبطـة بـاللوائح. للوائح فيما يتعلق بالحوادث الكيميائية
علـــى بعـــض  يـــنص كالهمـــا اللـــوائحو  ٢الـــنهج االســـتراتيجي لـــإلدارة الدوليـــة للمـــواد الكيميائيـــة الكيميائيـــة. ونظـــرًا ألن

للمـواد األهداف المشتركة، مثل تحسين التنسـيق بـين القطاعـات المتعـددة وتعزيـز القـدرة علـى الكشـف عـن التعـرض 
بــين  التــي يمكــن أن تتحقــقعلــى إذكــاء الــوعي بشــأن أوجــه التــآزر تعمــل المنظمــة  فــإنوتــدبيره العالجــي،  ةالكيميائيــ

تنظــيم حلقــات العمــل اإلقليميــة  عــن طريــق) ٢٠٠٥صــحية الدوليــة (ة بالســالمة الكيميائيــة واللــوائح العنيــالــدوائر الم
  .يةعالموالمواد اإلالقدرات األساسية  بشأن

  
ألغذيــة امنظمــة  مــع ٢٠١٣فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  المخــاطر اإلشــعاعية، عملــت األمانــةســياق وفــي   -٢٥

 والمنظمــــة العالميــــة لألرصــــاد الجويــــةومنظمــــة الطيــــران المــــدني الــــدولي الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة و  والزراعــــة
بهدف تعزيز القدرات في مجـال مواجهـة الطـوارئ )) ٢٠١٣( ConvEx-3(دولي  ومنظمات دولية أخرى على تمرين

فــي لهجــوم إرهــابي عبــارة عــن محاكــاة التمــرين وكــان . علــى الصــعيدين الــوطني واإلقليمــي وعلــى مســتوى المنظمــة
األمانة وتتولى . واختبر آلية اإلخطار بموجب اللوائح وقدرة المنظمة على التصدي لحالة طوارئ إشعاعية. بالمغر 

الرابــع  هــااجتماعالتــي ســُيعقد  اإلشــعاعية الطــوارئ حــاالت فــي الطبيــة والمســاعدة التأهــب الحفــاظ علــى شــبكة أيضــًا 
. وتعكـف ٢٠١٤ مـايوأيـار/  ٩و ٧ألمانيا فـي الفتـرة الواقعـة بـين ب رغورتسبوف في عشر بشأن التنسيق والتخطيط،

األمانــة بالتعــاون مــع أعضــاء الشــبكة علــى وضــع المبــادئ التوجيهيــة وأدوات التــدريب إلعــداد البلــدان للتعامــل مــع 
الفريــق العامــل المعنــي بالتهديــدات  حــاالت الطــوارئ اإلشــعاعية. وفضــًال عــن ذلــك، تواصــل األمانــة مســاهمتها فــي

وبنـاًء علـى طلـب حكومـة المكسـيك، سـاهمت األمانـة فـي التابع للمبادرة العالميـة لألمـن الصـحي  اإلشعاعية النووية
). وعقـدت ٢٠١٤شـباط/ فبرايـر  ١٤و ١٣(ناياريـت، المكسـيك،  المؤتمر المعني باآلثار اإلنسـانية لألسـلحة النوويـة

للمنظمــــــة والمعنيـــــة بقيــــــاس الجرعــــــات البيولوجيــــــة  االجتمــــــاع الثالــــــث لتنســــــيق شـــــبكة المختبــــــرات التابعــــــةاألمانـــــة 
)BioDoseNet(  دعمـــًا لتعزيـــز القـــدرات المختبريـــة الوطنيـــة.  ٢٠١٣ مـــارس/ آذارفـــي اليـــدن فـــي هولنـــدا فـــي شـــهر

) ودعــم ٢المعــايرة الحيويــة؛ ( فــي مجــاللــدول األعضــاء لالقــدرة الوطنيــة ) بنــاء ١(والغــرض األولــي مــن الشــبكة هــو 
وأخيـرًا،  شعاعية.اإلطوارئ ال تحاالل استجابةً المختبرية  من الخدمات االحتياجات المفاجئة الحادةالقدرة على تلبية 

الـــدعم التقنـــي لوضـــع اســـتراتيجية إقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا بشـــأن اســـتجابة الصـــحة  ٢٠١٣قـــدمت األمانـــة فـــي عـــام 
ل المشـاورات التقنيـة التـي ُأجريــت ألحـداث الكيميائيـة واإلشــعاعية فـي سـياق اللـوائح، مـن خــالمقتضـيات االعموميـة ل

   في سري النكا وتايلند.

                                                 
 .٦٧/٣٨انظر الوثيقة ج   ١

 .١الملحق ، ١سجالت/ /٥٩/٢٠٠٦ج ص عانظر الوثيقة    ٢
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  الوقاية من طوارئ الصحة العمومية الدولية ومواجهتها
  

استخدمت شبكة مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية ونقاط االتصال التابعة للمنظمـة   -٢٦
والمعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة بصــفة متزايــدة لنقــل المعلومــات عــن الصــحة العموميــة علــى وجــه الســرعة بــين 

وى البشـــرية بفيـــروس أنفلـــونزا الطيـــور فيمـــا يخـــص فيـــروس كورونـــا والعـــد بمـــا فـــي ذلـــكالمنظمـــة والـــدول األطـــراف 
A(H7N9) . النافذين إلى  مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدوليةشبكة عدد مستخدمي  يبلغ حالياً و

  دولة طرفًا.  ١٨٥ يمثلونمستخدمًا  ٧٤٩معلومات األحداث موقع 
  

وتواصل المنظمة اكتشاف المخاطر والطـوارئ فـي مجـال الصـحة العموميـة وتتبعهـا ومواجهتهـا فـي الوقـت   -٢٧
حــدثًا فــي نظــام إدارة األحــداث فــي الفتــرة  ٨١المناســب وبالتعــاون الوثيــق مــع البلــدان فــي إطــار اللــوائح. وقــد ســجل 

افة إلـى األحـداث المتصـلة بفيـروس إضـ، ٢٠١٤شباط/ فبرايـر  ٢٨و ٢٠١٣أكتوبر  تشرين األول/ ٢٦الواقعة بين 
بـد مـن من المجموع) هي أحداث حقيقية ال ٪٤١حدثًا ( ٣٣كورونا (انظر أعاله). ومن بين هذه األحداث ثبت أن 

٪) أحــداثًا حقيقيــة لــم ١٧حــدثًا ( ١٤٪) كشــائعات كاذبــة بعــد التحقــق منهــا ومثّــل ٧ًا (ســتة أحــداث ترصــدها واســتبعد
٪ مـن ٦٥استكمل التحقق مـن وبإيجاز، . بشكل نهائي٪) ٣٥(حدثًا  ٢٨ولم يصنف  ينطبق عليها تعريف الفاشية.

  األحداث المسجلة في الفترة المعنية.
  

معلومـــات صـــيغة جديـــدة لموقـــع  عـــن طريـــقززت هـــذه األنشـــطة الدوليـــة الروتينيـــة للترصـــد والمواجهـــة ُعـــو   -٢٨
الحصــول  تحســين إمكانيــةاألحــداث للتواصــل مــع مراكــز االتصــال الوطنيــة المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة بهــدف 

علــى المعلومــات المتعلقــة بأحــداث الصــحة العموميــة الحــادة. وســتكفل التكنولوجيــا المحدثــة إمكانيــة مواصــلة توســيع 
وُأنشــئ نظــام للكشــف عــن  ع نطــاق تبــادل المعلومــات.يســنطــاق الموقــع للتكيــف مــع االحتياجــات فــي المســتقبل وتو 

ـــل نظـــام إدارة األخطـــار وتقـــدير المخـــاطر بالتعـــاون مـــع مركـــز البحـــوث المشـــترك التـــابع للمفوضـــية األوروبيـــة،  ليكمِّ
ـــة المحتملـــة ورصـــد  نظـــام الكشـــف عـــن  عتمـــدمخـــاطر القائمـــة. ويالاألحـــداث فـــي تحديـــد مخـــاطر الصـــحة العمومي

جميـــع مســـتويات المنظمـــة  نطـــاقلجميـــع األخطـــار يعـــزز التعـــاون علـــى  شـــامالً  اً األخطـــار وتقـــدير المخـــاطر نهجـــ
حاليــًا االختبــار التجريبــي للصــيغة األولــى للنظــام فــي  ُيجــرىوالتعــاون مــع الجهــات الشــريكة والمبــادرات الخارجيــة. و 

  .المقر الرئيسي واعتمادها في المكاتب اإلقليمية
  

لجنــة التوجيهيــة للشــبكة العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيات ومواجهتهــا، ل عشــر واســتعرض االجتمــاع الرابــع  -٢٩
ــــوجي، سويســــرا،  ــــات الشــــ واضــــيع) الم٢٠١٣كــــانون األول/ ديســــمبر  ١١-٩(شــــافان دي ب ــــة: دور عملي بكة التالي
القـدرات  ية؛ ومساهمة الشبكة فـي تنميـةة والتشغيلقليمية؛ ومواصلة تنمية القدرات التقنيونطاقها؛ وزيادة المشاركة اإل

. وتعاونت اللجنة التوجيهية مع الدول األعضاء في استعراض الدعم المقدم ودعمها المستدامة في مجال االستجابة
  الطوارئ اإلنسانية الكبرى.في االستجابة لمقتضيات الفاشيات، و بعثات تقدير المخاطر و  في مجال إلى البلدان

  
 يـــتم حشـــدهاوتتـــولى المنظمـــة حفـــظ مخزونـــات األدويـــة واللقاحـــات والمعـــدات الطبيـــة وغيـــر الطبيـــة، التـــي   -٣٠

واســتخدامها مــن  وحشــدها العالميــة اســتجابة لمقتضــيات األوبئــة والجــوائح. ويجــري االتفــاق علــى تشــكيل المخزونــات
المعـدات واألدويـة  ت المنظمـةوزعـد منتشرة حـول العـالم. وقـالخالل عمليات محددة. وُتحفظ في شبكة من المخازن 

الســـتجابة لحـــاالت الطــوارئ فـــي جمهوريـــة أفريقيـــا الوســطى ونيجيريـــا وباكســـتان والفلبـــين وجنـــوب دعمـــًا لواللقاحــات 
التجهيـــز المســـبق للمعـــدات وتتعـــاون المنظمـــة مـــع المؤسســـات الوطنيـــة فـــي الســـودان والجمهوريـــة العربيـــة الســـورية. 

الســتجابة. هــذه االفاشــيات مــن أجــل تحســين مالءمــة التوقيــت والتغطيــة الجغرافيــة ل الخاصــة باالســتجابة لمقتضــيات
بالتعــاون مــع معهــد بيوفــورس فــي  مقتضــيات الفاشــياتلتدريبيــة بشــأن لوجيســتيات االســتجابة  ةدور وأعــدت المنظمــة 

فريقيـا الوسـطى والفلبـين فـي جمهوريـة أن منـذ ذلـك الحـين زع المتـدربو ، وُأقيمت دورة تدريبية تجريبيـة. ووُ ليون بفرنسا
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ـــدورة التدريبيـــة ليشـــمل المكاتـــب الُقطريـــة للمنظمـــة والمؤسســـات  وجنـــوب الســـودان. وســـوف توســـع األمانـــة نطـــاق ال
  والشبكات الوطنية.

  
مراكـز االتصـال الوطنيـة المعنيـة بـاللوائح تطبيق برنامجين تعليميـين علـى شـبكة اإلنترنـت لتـدريب واستهل   -٣١

وكان هدفهما هو تقـديم الـدعم المتواصـل إلـى المـوظفين . الوارد في اللوائح ٢على استخدام المرفق  الصحية الدولية
التقيـيم واإلخطـار واتسـاقها.  عمليـةدقـة لزيـادة  مراكز االتصال الوطنيـة المعنيـة بـاللوائح الصـحية الدوليـة في جميع 

) ٢٠٠٥(تنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة  ة بكيفيــةالمعنيــويســتند البرنامجــان التعليميــان إلــى توصــيات لجنــة المراجعــة 
مراكـــز فـــي  ســـيناريوهات ليقـــيم العـــاملونالبرنامجـــان التعليميـــان ويعـــرض  ٢٠٠٩.١ (H1N1)الجائحـــة بفيمـــا يتصـــل 

مــا إذا كانــت تمثــل أحــداثًا يجــب إخطــار المنظمــة بشــأنها. وبعــد  االتصــال الوطنيــة المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة
والبرنامجـان  استكمال كل وحدة من الوحدات يتلقى المستخدم اإلجابات المقترحة من جانب فريـق الخبـراء وشـرحها.

  ٢التعليميان متاحان على الموقع اإللكتروني للمنظمة.
  

فـي  الطوارئبـ المعنيـة االتصـال الروابط بين نقاط  مر توطيديستوبالنسبة إلى األحداث المتعلقة باألغذية،   -٣٢
ومــا يخصــها مــن مراكــز االتصــال الوطنيــة  الشــبكة الدوليــة للســلطات المعنيــة بالســالمة الغذائيــةالبلــدان فــي إطــار 

بالمعلومـات تين مجمـوعالالمعنية باللوائح الصحية الدولية من خالل الجهود المتواصلة المبذولة لضـمان تزويـد كلتـا 
أيضًا  الدولية للسلطات المعنية بالسالمة الغذائيةعلى الصعيد الوطني عند مواجهة حدث ما. وقدمت أمانة الشبكة 

إلــى الــدول األطــراف التــي تطلــب الحصــول علــى تمديــد لألجــل بموجــب اللــوائح لضــمان المســتمرين المشــورة والــدعم 
  النحو المبين في إطار الرصد. القدرات األساسية في مجال السالمة الغذائية على

  
  التطعيم أو إعادة التطعيم ضد الحمى الصفراء

  
) ويجـوز ٢٠٠٥الحمى الصفراء هي المرض الوحيد الذي يشار إليه بالتحديد في اللوائح الصحية الدولية (  -٣٣

وأن تتخـذ للبلدان أن تطلب من المسافرين تقديم دليل يثبت تطعيمهم ضده كشرط للدخول فـي ظـل بعـض الظـروف 
تــدابير معينــة فــي صــدده فــي حــال وصــول مســافر ال يحمــل شــهادة إثبــات مــن ذلــك القبيــل. وتــنص اللــوائح علــى أن 

سنوات وأن مدة صالحية شهادة التطعـيم  ١٠التطعيم بلقاح الحمى الصفراء المعتمد يوفر الحماية من العدوى لمدة 
ُتطلـب شـهادة التطعـيم مـن المسـافرين حسـب تقـدير كـل و  ٣علـى ذلـك. سنوات بناءً  ١٠أو إعادة التطعيم تصل إلى 

ــًا فــي كــل البلــدان. خلــص فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي  وبعــد أن ٤،٥دولــة طــرف وال تطلــب حالي
                                                 

  .٦٤/١٠الوثيقة جانظر     ١
م tutorial/en/index.html_٢_http://www.who.int/ihr/annexانظــر الموقــع اإللكترونــي التــالي:     ٢ الع ت ي  االط آذار/  ١٨ف

 .٢٠١٤مارس 

  .٧المرفق  ،٢٠٠٨جنيف، منظمة الصحة العالمية،  .)، الطبعة الثانية٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (     ٣
والمرفقـــــــــــات المتعلقـــــــــــة بالســـــــــــفر الـــــــــــدولي  ٢٠١٢قائمـــــــــــة البلـــــــــــدان الخاصـــــــــــة بالســـــــــــفر الـــــــــــدولي والصـــــــــــحة لعـــــــــــام      ٤

جنيـــــــــف، منظمـــــــــة  .علـــــــــى الموقـــــــــع التـــــــــالي: الســـــــــفر الـــــــــدولي والصـــــــــحة [الموقـــــــــع اإللكترونـــــــــي] ٢٠١٢ لعـــــــــام والصـــــــــحة
ـــالصح  االطــالع فــي تــمhttp://www.who.int/entity/ith/chapters/ith2012en_countrylist.pdf ن (الموقعــا ٢٠١٣ ،العالميــة ةـــ
آذار/  ١٨تـــــم االطـــــالع فـــــي  http://www.who.int/entity/ith/chapters/ith2012en_annexes.pdfو ٢٠١٤آذار/ مـــــارس  ١٨

  ).٢٠١٤مارس 
اريخ انتهــاء صـــالحية شــهادات التطعـــيم فــي هـــذه إدراج تــ وجـــوب ) أيضـــًا علــى٢٠٠٥تــنص اللــوائح الصـــحية الدوليــة (    ٥

كل شخص يعمل في نقطة دخول قررت المنظمة احتمال وجـود على تاريخ التطعيم. كما تنص على ما يلي:  الشهادات بناءً 
خطر النتقال الحمى الصفراء فيها وكل فرد من أفـراد طـاقم وسـيلة نقـل تسـتخدم نقطـة الـدخول المـذكورة يجـب أن يكـون حـائزًا 

  .على شهادة تطعيم صالحة
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بالتمنيع إلى أن جرعة واحدة من لقاح الحمى الصفراء تكفي إلعطاء مناعة دائمة وحماية طيلـة العمـر ضـد مـرض 
فريــق  أوصــىو  ٢وافقــت المنظمــة علــى هــذا االســتنتاج. ١،تغنــي عــن أخــذ جرعــة معــززة مــن اللقــاحالحمــى الصــفراء و 

المنظمة أحكام اللـوائح الصـحية الدوليـة  بأن تراجعالخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع في تقريره أيضًا 
  ) المتعلقة بمدة صالحية الشهادات الدولية للتطعيم ضد الحمى الصفراء.٢٠٠٥(
  

وطلــب عــدد مــن الــدول األعضــاء الحصــول علــى توجيــه مــن المنظمــة بشــأن تنفيــذ هــذه التوصــية بموجــب   -٣٤
ي تـال اتطـالع الـدول األعضـاء علـى االسـتنتاج). واتخذت األمانة خطوات أولية ال٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

فريــق الخبــراء االستشــاري االسـتراتيجي المعنــي بــالتمنيع وحثهــا علــى النظـر فــي قبــول شــهادات التطعــيم  اخلـص إليهــ
على التطعيم باللقاح المعتمد في أي وقت (شريطة أن تبدأ مدة صالحية الشـهادات علـى  ضد الحمى الصفراء بناءً 

  قبل الوصول). من اليوم العاشر من التطعيماعتبارًا األقل 
  

الفقـرة  (انظر). ٢٠٠٥الوارد في اللوائح الصحية الدولية ( ٧وعليه، اقترحت المديرة العامة تحديث المرفق   -٣٥
  .أدناه) ٣٩
  

  خاتمة
  

الكبــرى إلدارة األحــداث والطــوارئ ) ٢٠٠٥(يتواصــل تنفيــذ اإلجــراءات الــواردة فــي اللــوائح الصــحية الدوليــة   -٣٦
طــــوارئ  ممــــا ســــمح للمنظمــــة بتطبيــــق الــــدروس اللجنــــة  اجتماعــــات فــــي مجــــال الصــــحة العموميــــة بمــــا فيهــــا عقــــد

أهميـة التبليــغ وتبـادل المعلومـات فــي  ثبتـت مجـدداً وقــد . فــي سـياق جديـد ٢٠٠٩ (H1N1)المستخلصـة مـن الجائحـة 
  .الوقت المناسب

  
. علـــى الصـــعيد الـــوطني خـــالل الفتـــرة قيـــد االســـتعراضوحققـــت مكاســـب ال يســـتهان بهـــا فـــي تنفيـــذ اللـــوائح   -٣٧

وكثفــت األمانــة علــى جميــع مســتويات المنظمــة الــدعم التقنــي المقــدم إلــى الــدول األطــراف فــي كــل المجــاالت إال أن 
بعــض التحــديات مــن الناحيــة المؤسســية ومــن حيــث  أضــعفتهتنفيــذ اللــوائح علــى نحــو فعــال وفــي الوقــت المناســب 

تفــاوت مســتويات الــدعم مــن مختلــف أصــحاب المصــلحة فيمــا يخــص قــدرات ومخــاطر معينــة المــوارد بمــا فــي ذلــك 
الجهـات  الـذي تقدمـه دعمتركيز ال وفي هذا السياق، ينبغي مواءمة .وأقاليم أو مناطق جغرافية معينة تابعة للمنظمة

قــدرات قــد شــهدت تحســنًا ورغــم أن بعــض ال. واحتياجــات الــدول األعضــاء األســرع تــأثراً األمانــة  المانحــة مــع أولويــات
فـإن مسـتواها  ،الترصـد والمختبـرات والتبليـغ عـن المخـاطر القـدرات فـي مجـال وهـي بالتحديـد ،على الصعيد العـالمي

ويشــير التــدني النســبي فــي القــدرات الخاصــة بالتعامــل مــع . مــازال حرجــًا وينبغــي اســتمرار الجهــود علــى مــر الــزمن
د فجـــوة يمكـــن معالجتهـــا مـــن خـــالل االنتظـــام فـــي رســـم خـــرائط أصـــحاب األحـــداث اإلشـــعاعية والكيميائيـــة إلـــى وجـــو 

ومازالت  .المصلحة الذين يعملون في هذه المجاالت، والذين لم تتوطد صلة بعضهم بوزارات الصحة بالضرورة بعد
القــدرات فــي نقــاط الــدخول تطــرح تحــديًا، ولكــن هنــاك عــددًا مــن المبــادئ التوجيهيــة التــي ُوضــعت  وُأتيحــت بلغــات 

وتتمثـــل إحـــدى القـــدرات الرئيســـية التـــي مازالـــت دون . مختلفـــة مـــن أجـــل تيســـير المزيـــد مـــن إذكـــاء الـــوعي والتـــدريب
المستوى في الموارد البشرية، والدول األطراف فقط هي التي في وسعها أن تلتزم ببناء المـوارد البشـرية الالزمـة لكـل 

                                                 
االســـتنتاجات والتوصـــيات،  – ٢٠١٣أبريـــل  اجتمـــاع فريـــق الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي المعنـــي بـــالتمنيع، نيســـان/    ١

تـــــــم  http://www.who.int/wer/2013/wer8820.pdf(الموقـــــــع  ٢١٦-٢٠١): ٢٠(٨٨؛ ٢٠١٣الســـــــجل الوبـــــــائي األســـــــبوعي، 
  ).٢٠١٤آذار/ مارس  ١٨ االطالع في

، الســجل الوبــائي ٢٠١٣يونيــو  حزيــران/ –اللقاحــات والتمنيــع إزاء الحمــى الصــفراء، ورقــة موقــف صــادرة عــن المنظمــة     ٢
فــــــــــي  تــــــــــم االطــــــــــالع http://www.who.int/wer/2013/wer8827.pdf (الموقــــــــــع ٢٨٤-٢٦٩)؛ ٢٧(٨٨؛ ٢٠١٣األســــــــــبوعي، 

  ).٢٠١٤آذار/ مارس   ١٨
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توقع أن تطلـب عـدة وباالستناد إلى المعلومات المتاحة، يُ . قدرة من القدرات التي تنص عليها اللوائح والحفاظ عليها
 ١٣و ٥تمشيًا مع المادتين  ٢٠١٦إلى عام  ٢٠١٤دول أطراف الحصول على تمديد إضافي لمدة سنتين من عام 

   . من اللوائح
  

 .والمجـاالت كافـة علـى جميـع مسـتويات المنظمـة التقني الذي توفره للدول األطـرافوكثفت األمانة الدعم    -٣٨
وفضًال عن ذلك، ناشدت المديرة العامة البلـدان لكـي تحصـل علـى المزيـد مـن التزامهـا بتنظـيم سلسـلة مـن األحـداث 
الرفيعــة المســتوى التــي ستســاعد علــى الحفــاظ علــى الــزخم المتولــد فــي بنــاء القــدرات، مؤكــدة علــى أهميــة المشــاركة 

بـذل جهـود مجـددة فـي سـبيل تسـريع بنـاء القـدرة العالميـة علـى الوقايـة  وسـينبغي .الوطنية والـنهج المتعـدد القطاعـات
من مخاطر األمراض المعدية والكشـف عنهـا واالسـتجابة السـريعة لمقتضـياتها، سـواء تلـك التـي تنشـأ بشـكل طبيعـي 

قطـع وينبغي للدول األطراف والمنظمات الدولية الشـريكة فـي جميـع القطاعـات أن ت. أو متعمد أو عن طريق الخطأ
  .هذا الهدفصوب على نفسها التزامًا حقيقيًا بإحراز التقدم 

  
  جمعية الصحيةاإلجراء المطلوب من 

  
 المجلس التنفيذيالذي أوصى به  مشروع القرار اإلحاطة علمًا بالتقرير واعتماد إلى ةمدعو  جمعية الصحة  -٣٩

  .١٠ق١٣٤م تفي القرار 
  
  

=     =     =  
  
  
  
  


