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 تعزيز التأهب لجائحة األنفلونزا
  ومواجهتها، بما في ذلك
  )٢٠٠٥(تطبيق اللوائح الصحية الدولية 

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  

  وضعتقييم ال
  
 مـن فاشـيات  أوسع وأشد فاشية ،  ٢٠٠٣ في منتصف عام     ،شهدت ثمانية بلدان في جنوب شرق آسيا        -١
ومنذ ذلك الحين أصبح العامل المـسبب  .  تم تسجيلها حتى اآلن لدى الدواجننفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض  أ

داجنة في عدد من البلدان التـي   لدى الطيور الاً، متوطن H5N1 من ساللة    فيروس األنفلونزا ألف  للمرض، وهو   
  . بهذا المرضأوالًتأثرت 

  
اتسعت الرقعـة الجغرافيـة لهـذا        وحتى نهاية ذلك العام      ٢٠٠٥يوليو   /بين تموز الممتدة  وفي الفترة     -٢

وأبلغت البلدان التالية بحدوث أول فاشية فيها لدى الطيور         .  خارج بؤرته األولى في آسيا     المرض لتشمل طيوراً  
وتركيـا ورومانيـا    وكازاخستان  االتحاد الروسي   ) حسب ترتيب ورود البالغات   (لداجنة على السواء    البرية وا 
  .عن اكتشاف الفيروس لدى الطيور البرية فقطومنغوليا وأبلغت كل من كرواتيا . وأوكرانيا

  
ـ           ٢٠٠٦فبراير   / من شباط  اًواعتبار  -٣ ور، اتسعت الرقعة الجغرافية التي وجد فيها الفيروس لـدى الطي

 اً بلـد  ٣٢أبريل بالغات من     /فبراير ومطلع نيسان   / حيث وردت في الفترة بين شباط      : هذه المرة  اتساعاً هائالً 
 وقوع أول إصابات بالعدوى لدى الطيور البريـة أو          تشير إلى تقع في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق األوسط        

من فيروس ار جغرافي تم تسجيله حتى اآلن ألي ويؤشر هذا التطور على أسرع وأوسع انتش. الداجنة أو كليهما
 اإلمراض، وذلك منذ أن وصـف فيهـا هـذا الفيـروس ألول مـرة فـي                  ةفيروسات أنفلونزا الطيور الشديد   

 بالسكان وأكثرهـا    اًولقد أصاب هذا الفيروس اآلن الدواجن في بعض مناطق العالم األشد اكتظاظ           . ١٨٧٨ عام
ترصد خدمات   الرعاية الصحية و   النزر اليسير من خدمات   صحية سوى على    ، والتي ال تحصل من النظم ال      اًفقر

 عـدم الكـشف     بل وإلى ويزيد هذا الوضع من احتمال إغفال الكشف عن اإلصابات البشرية بسرعة            . المرض
التأهب لوقوع  أنشطة   إضعاف نظام اإلنذار المبكر الذي يشير إلى ضرورة تكثيف           مما يؤدي إلى  ،  اًعنها مطلق 
  . للبدء في تنفيذ جهود احتواء أي فيروس ناشئ يهدد بوقوع جائحةجائحة أو
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ويتضح من البينات أن بعض أنواع الطيور المهاجرة على األقل أصبحت قـادرة اآلن علـى حمـل                    -٤
ولوحظ هذا الدور الجديد للطيور المهاجرة ألول مرة في عام .  الشديد اإلمراض لمسافات بعيدةH5N1فيروس ال

ومع .  في اآلونة األخيرة   هذا الفيروس في مناطق جديدة    استفحال  ، إلى حد ما، عن      الًبر مسؤو ، وهو يعت  ٢٠٠٥
 تعقد تـدابير    تفشي هذا المرض بشكل وبائي تزداد احتماالت استفحاله مما يزيد من          مشاركة الطيور البرية في     

 علـى النطـاق   الً مـستحي اًمكافحته لدى الحيوانات ألن القضاء على الفيروس لدى الطيور البرية يعتبر أمـر          
  .العالمي

  
 على القلق بشأن الصحة البشرية ألن ذلـك         أمراً يبعث ويعتبر تفشي الفيروس في مناطق جديدة اآلن          -٥

وكل حالة بشرية تحدث تتيح للفيروس فرصة للتطـور         . سيزيد من فرص تعرض البشر للعدوى وإصابتهم بها       
  .اإلنسان، ويمكن عندها توقع ابتداء وقوع جائحةإلى شكل يمكن تفشيه بصورة سريعة ومستدامة لدى 

  
 رافق إصابة الدواجن والطيور البرية في بعض البلدان الكشف عـن فيـروس   ٢٠٠٦ عام   مطلعوفي    -٦

H5N1                  لدى عدد صغير من القطط األليفة النافقة ولدى نوعين آخرين من الثدييات المفترسة للطيـور البريـة 
دوراً هاماً في تفـشي  يعتبر أن إلصابة هذين النوعين من الثدييات  الحاضر ال وفي الوقت   . وهما الدلق والمنك  

 لمخالطـة   اًمع ذلك، ونظـر   و .مخاطر أخرى فيما يتعلق بإصابة البشر      وال في إضافة     المرض بصورة وبائية  
تزايـد  يتعين مالزمة الحذر في هذا الصدد والتعرف على العالمات التي تشير إلـى              القطط األليفة للناس، فإنه     

  .عدد القطط التي تصبح مريضة
  
 فـي   ٢٠٠٣ديسمبر   /لفاشية الحالية قد حدثت في كانون األول      ل نتيجةوكانت أولى اإلصابات البشرية       -٧

 مؤكدة بنتائج مختبرية أبلغـت  بشرية إصابة ٢٠٠، سجل ما يقارب   ٢٠٠٦أبريل   /وفي مطلع نيسان  .  نام فييت
. يـت نـام   ي وتركيا وف  وتايلندندونيسيا والعراق   إديا والصين ومصر و   ذربيجان وكمبو آ: بشأنها تسعة بلدان هي   
ولقد تسببت العـدوى    .  في انتشار المرض الحاد في عدة أعضاء وأجهزة        ، لدى اإلنسان  ،ويتسبب هذا الفيروس  

وألسباب مجهولة لوحظ حدوث معظـم اإلصـابات لـدى األطفـال            .  نصف عدد المصابين   أكثر من في وفاة   
  . الذين يتمتعون بصحة جيدةأولئكوالشباب من 

  
 تشكله فاشيات هذا المـرض لـدى الـدواجن واإلصـابات البـشرية              لما ٥-٥٨ج ص ع  ويقر القرار     -٨

 ويشدد على ضرورة تعاون جميع البلـدان مـع المنظمـة             من خطر شديد على صحة اإلنسان       لها، المصاحبة
  . في وقوع جائحة بشريةH5N1 النوع والمجتمع الدولي من أجل الحد من خطر تسبب فيروس األنفلونزا من

  
 التكهن بموعد الجائحة المقبلة أو شدتها فإن خطر ظهور فيـروس مـسبب لتلـك                تعذروبالرغم من     -٩

ولقد بلغ عـدد البلـدان      . أن يستمر  بوجود الفيروس لدى الدواجن، والذي يتوقع        اً مباشر اًالجائحة يرتبط ارتباط  
وحتى مطلع  ( ٢٠٠٣، وذلك منذ منتصف     اً بلد ٤٨طيور الداجنة والبرية    التي أبلغت بوجود هذا الفيروس لدى ال      

التخلص  سجلت فيها فاشيات لدى الدواجن، نجح بلدان اثنان فقط في اً بلد٢٩ أصل ومن ).٢٠٠٦أبريل  /نيسان
  .وفي التحرر بشكل مستمر من ربقة هذا المرض الفيروس في أراضيهما من
  
ذلـك أن الفيـروس     : رة، فإن الحائل الذي يفصل بين األنواع حائل كبيـر         واستناداً إلى البينات المتوف     -١٠
 إعدامأما السلوكيات المتصلة باشتداد مخاطر اإلصابة بالعدوى فتشمل         . ينتقل بسهولة من الطيور إلى البشر      ال

ا، وتعتبر الدواجن ومـشتقاته   . الطيور، وذبحها، ونتف ريشها، وتجهيز الطيور المصابة لغرض تناول لحومها         
  .التي تطهى بطريقة صحيحة، مأمونة وصالحة لألكل
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ومن الصعب إجراء التحريات بشأن الحاالت التي يحتمل انتقال الفيروس فيها بين البشر، وذلـك ألن                  -١١
أفراد األسرة الواحدة يتعرضون عادة لنفس الحيوانات أو المصادر البيئية، إلى جانب مخالطة بعضهم للـبعض         

حاالت محدودة النتقال الفيروس من شخص آلخر، ولكنه لم ينتشر في أي منها إلى ما هو                ولقد حدثت   . اآلخر
تبين المعطيـات   و .أبعد من االتصاالت المباشرة األولية ولم يتسبب في وقوع المرض في المجتمع بوجه عام             

 عند الجائحة   ومازال التحذير بحدوث  . الخاصة بهذه الحاالت أن االنتقال يقتضي مخالطة المريض بشكل حميم         
وذلك يعني أن نمطاً فرعياً جديداً من فيروس األنفلونزا يتسبب فـي            :  وفقاً لمنظمة الصحة العالمية    ٣المرحلة  

  .حدوث العدوى عند البشر ولكنه ال ينتقل بصورة فعالة أو مستدامة من شخص آلخر
  

  اإلجراءات المتخذة من قبل منظمة الصحة العالمية
  

 المدير العام اتخاذ بضعة إجراءات مـن        إلى ،طلبت جمعية الصحة العالمية    ٥-٥٨ج ص ع  في القرار     -١٢
الحد من نقص اللقاحات    ) ب( لدى البشر والحيوانات؛     H5N1تعزيز ترصد حاالت اإلصابة بالفيروس      ) أ(بينها  

 فـي    المضادة للفيروسـات   العواملتقدير مدى إمكانية استخدام احتياطي      ) ج( المضادة للفيروسات؛    والعوامل
تقييم التدابير غير الصيدالنية، بما فيها استعمال الكمامات المستخدمة في           )د(احتواء الجائحة منذ بدء حدوثها؛      

  .إجراء العمليات الجراحية، من أجل الحد من انتقال المرض أثناء الجائحة
  
ـ           جميع  ، ُأرسلت إلى    ٢٠٠٥ أغسطس/ وفي آب   -١٣ شطة الدول األعضاء وثيقـة يـرد فيهـا بيـان لألن

وتأتي هذه األنـشطة الموصـى بهـا        . االستراتيجية الموصى باتخاذها لمواجهة تهديد جائحة أنفلونزا الطيور       
استجابة لشتى فرص التدخل في كافة المراحل، انطالقاً من الوضع الراهن السابق للجائحة، مـروراً بظهـور                 

وتندرج . رة الحقة على المستوى الدوليالفيروس المسبب لها، وحتى اإلعالن عن وقوع الجائحة وتفشيها في فت
 ضمن األنشطة االستراتيجية الموصى بها لكل مرحلة مـن تلـك            ٥-٥٨ج ص ع  األنشطة المطلوبة في القرار     

  .المراحل
  
 تركّـز وفي المرحلة الراهنة، التي ترمي فيها التدخالت إلى تقليص فرص ظهور فيـروس جـائح،                  -١٤

، أصـدرت   ٢٠٠٥مـايو   / وفي أيار . رية وتعزيز نظام اإلنذار المبكر    األنشطة على توقي حاالت العدوى البش     
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، 

لدان التـي   ، وهي تعطي األولوية للب    "استراتيجية عالمية للمكافحة التدريجية ألنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض       "
 كما تعاونت المنظمات الثالث على وضع التدابير الوقائية التي سيشترك في تنفيذها ١.حدثت فيها حاالت بشرية

 مع الحاالت التي تصيب أسراب الطيـور فـي أحـواش            بما يتالءم القطاعان الخاصان بالصحة والحيوانات،     
ولكن ترصد الفاشيات لدى البـشر      .  حتى اآلن  الدواجن، والتي ارتبطت بها معظم الحاالت البشرية التي حدثت        

تعقيـداً   ترصد الفاشيات البشرية     ويزداد. والدواجن مازال ضعيفاً في معظم البلدان الموبوءة في أفريقيا وآسيا         
، وارتفـاع معـدالت وقـوع       H5N1 بالنظر لألعراض المبكرة غير المحددة لألنفلونزا الناجمة عن الفيروس        

  .مناطق الموبوءة، وصعوبة التثبت من التشخيص تقنياًأمراض تنفسية أخرى في ال
  
 والتثبت من التـشخيص مختبريـاً، ومازالـت         لتحري الحاالت ميدانياً  ويتواصل تقديم الدعم المباشر       -١٥

مختبرات الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا التابعة للمنظمة تقيم الفيروسات لمعرفة التغيرات التي قد تحدث فيها   
 ٢٠٠٥ولقد ظهرت فـي عـام       . ر على تحسن قدرتها على االنتقال أو على طروء تغير على فوعتها           بما يؤش 

،  مـؤخراً ،وأجريـت . بعض البينات على حدوث طفرات يتكيف الفيروس في إطارها مع األوضاع المتغيـرة  

                                                      
١    .pdf.5Octzero31HPAIGlobalStrategy/ai/documents/subjects/againfo/ag/org.fao.www://http 
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، وسـاعدت تلـك     ١٩١٩ و ١٩١٨  عـامي  دراسات للفيروس المسؤول عن الجائحة الفتاكة التي حدثت فـي         
فوعته، وسيسهم هذا الفهـم فـي       لدرة الفيروس على االنتقال و    لقالدراسات على تحسين فهم المحددات الجينية       

وتوصلت هذه الدراسات أيضاً إلى وجـود  . زيادة دقة إشارات اإلنذار المبكر المستمدة من التحريات الفيروسية   
  .٢٠٠٥ عام المتفشية H5N1فيروسات  و١٩١٨  عامبعض أوجه التشابه الجيني بين فيروس

  
وتعتبر اللقاحات الخط الدفاعي األول في تقليص معدالت المراضـة والوفيـات فـي حالـة وقـوع                    -١٦

.  إنتاجـه  طاقةستحداث لقاح مضاد للجوائح ولزيادة      با للتعجيلولقد اتخذت األمانة عدة تدابير ترمي       . ما جائحة
وهناك اآلن تجـارب    .  تعمل على استحداث لقاح مضاد للجائحة      وتوجد، في نحو عشرة بلدان، شركات محلية      

كما تجرى تجارب سريرية على بعض التركيبات اللقاحية التي تساعد          . سريرية على بعض اللقاحات المرشحة    
على االقتصاد في استعمال المستضد، وفي حالة نجاح هذه التجارب سيصبح في اإلمكـان زيـادة الكميـات                  

وكخط عمـل ثـانٍ،     . ، وبالتالي زيادة عدد الجرعات التي يمكن إنتاجها بالطاقة المتاحة         المحدودة من المستضد  
 إلى بعض البلدان النامية التي تشارك في العمل على التوصل إلنتاج لقاح لمواجهة              اً مباشر اًقدمت األمانة دعم  

التنظيمـي بهـدف     التأهـب    ية حول  حلقات عمل  ٢٠٠٦وتعقد المنظمة خالل النصف األول من عام        . الجائحة
 للجائحة، وللتشاور بشأن الحصول على تلك اللقاحات لغرض وضـع خطـة             اًترخيص اللقاحات توقي  بالتعجيل  

  .عمل عالمية في هذا المضمار
  
 المضادة للفيروسـات أن تـضع خططـاً         العواملوعلى البلدان التي تحتفظ بمخزونات احتياطية من          -١٧

ذا كانت ستستخدم في العالج أو في التـوقي، وأن تهيئهـا مـصحوبة              لتوزيع تلك المخزونات، وأن تقرر ما إ      
، وإلى أن يتوافر    جسامة تكاليف هذه األدوية ومحدودية إمداداتها     وبالنظر إلى   . بالنصح بشأن طريقة االستعمال   

 المضادة للفيروسات في المراحل األولى من الجائحة، وذلك فـي عـالج             العواملاللقاح، يوصى بأن تستعمل     
وهناك بعض الفيروسات من نوع     . ضى وحماية العاملين في الخدمات األساسية، بما فيها الرعاية الصحية         المر

H5N1       المضادة للفيروسات، وهي مثبطات      العوامل المقاومة تماماً لفئة واحدة من M2) أمانتادين وريمانتادين( ،
ر الفيروس لمقاومة الصنف الثاني من      وبالنظر إلى خطورة تطوي   . ولكن الفيروسات األخرى حساسة تماماً لها     

، فال يوصى بإعطاء هذا الـصنف       )أوسيلتاميفير وزاناميفير (مضادات الفيروسات، أي مثبطات النيورامينيديز      
  .من األدوية ألعداد كبيرة من األصحاء ألغراض التوقي ولفترة طويلة

  
ولقد بينت الدراسات المختبرية . نفلونزا في الوقاية من األبنجاعتها المضادة للفيروسات العواملوتتميز   -١٨

. فعالية مثبطات النيورامينيديز في التخفيف من حدة المراضة الناجمة عن األنفلونزا الفصلية وتقلـيص مـدتها               
وإذا .  ساعة مـن ظهـور األعـراض       ٤٨وتتوقف فعالية هذه المثبطات على إعطائها للمصابين في غضون          

ها، قد تـساعد    ، فإن H5N1 حاالت العدوى البشرية بالفيروس       عند ظهور  أعطيت هذه األدوية في وقت مبكر      ما
حدة األعراض وتحسين فرص البقاء على قيد الحياة، بيد أن المعطيات السريرية المتاحة بهذا على التخفيف من 

  .قليلةالشأن 
  
) منـشّقات في شـكل    (ومن الزاناميفير   ) في شكل أقراص  (ومازال حجم اإلمدادات من األوسلتاميفير        -١٩

وبالنظر إلى تعقد عملية صنع األوسلتاميفير وطول مدتها، فإن الشركة الوحيدة المنتجة لهذا الدواء . محدوداً جداً
نقل تكنولوجيا صناعة هذه األدوية إلـى مرافـق         يعد  و. لم تعد قادرة على تلبية كل الطلبات التي بدأت تتراكم         

ن دراسة بعض االستراتيجيات الممكنة للقيام بـذلك باعتبارهـا          ، غير أنه تجري اآل    اً صعب اًإنتاجية أخرى أمر  
  . حاجة ملحة؛ كما يولى اهتمام خاص بإمكانية صنع األوسلتاميفير في البلدان النامية

  
 سيتوفر لدى المنظمة مخزون احتيـاطي مـن         بكميات من األدوية فإنه،   ونتيجة لتبرع دوائر الصناعة       -٢٠

. ٢٠٠٦ مطلـع عـام  بما يكفي إلعطاء ثالثة ماليين دورة عالجية، وذلك في    ) أوسلتاميفير(مضاد الفيروسات   
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وتشير دراسات تمت بأسلوب النمذجة الرياضية في اآلونة األخيرة، إلى إمكانية استخدام هذه األدوية في توقّي                
نشوء فيروس تام القـدرة علـى       الحد من مخاطر    المرض منذ المراحل األولى من أي جائحة، وذلك من أجل           

 / آذار٨ إلـى  ٦  مـن وعقدت المنظمة في الفتـرة . االنتقال أو على األقل، تأخير تفشيه على المستوى الدولي  
وتـم  . في المراحل المبكرة   الستكمال بروتوكول الحتواء جائحة األنفلونزا       اً عالمي اً تقني اً اجتماع ٢٠٠٦مارس  

ح التدخل المبكر باستخدام المخزونات الدولية يادة فرص نجاولز ١.الذي تالهإعالن نتائج االجتماع في األسبوع 
، وبصفة خاصة تحسين قدرة الكشف عن       الموبوءةمن مضادات الفيروسات، ينبغي تحسين الترصد في البلدان         

وفي حالة تفشي فيروس الجائحـة      . مجموعات اإلصابات التي توجد بينها صلة قوية من حيث الزمان والمكان          
ة التدخل المبكر، يمكن استخدام مخزونات األدوية للمعالجة والتوقي في البلـدان             بشكل يحول دون إمكاني    اًوبائي

  .أوالًالمتأثرة 
  
 عند ابتـداء    تكفيوبالنظر إلى أن اإلمدادات من مضادات الفيروسات واللقاحات في جميع البلدان لن               -٢١

لصيدالنية التي يجب اتخاذهـا     الجائحة، فسيتعين على الحكومات أن تزود سكانها بمعلومات عن التدابير غير ا           
ولقد تم اختبار بضعة تـدخالت غيـر صـيدالنية،          . لحماية أنفسهم من العدوى، أو إلبطاء انتقالها بين السكان        

مثل فوعته، ومعدل الهجمات، وقدرة سـريانه وإمراضـيته   (وتعتمد نجاعة عدد منها على خصائص الفيروس      
ويجـري  .  ويتعين تقييمه مع تطور الجائحة     سلفاًيمكن معرفته   ، وهو ما ال     )للفئات المعرضة لمختلف المخاطر   

وإذا ثبت، مثالً، أن المدارس تؤدي دوراً هاماً في نشر المرض، كما            .  بهذا النشاط  اآلن وضع الخطط الخاصة   
وسيـساعد أي   .  باعتبار ذلك وسيلة إلبطاء الفاشية     اً التوصية بإغالقها مؤقت   يمكن هحدث في جوائح سابقة، فإن    

 مـن المـشكالت     الحـد  علـى    ،ر يتخذ للحد من الحاالت من بعض العبء الواقع على الخدمات الصحية           تدبي
  .االجتماعية التي تواكب ارتفاع معدالت تغيب العاملين عن أعمالهم

  
ويمكن تقييم الفعالية المحتملة لسائر التدخالت ذات الطابع غير الصيدالني باالسـتناد إلـى مـا هـو                    -٢٢

 دالئـل مؤقتـة     ٢٠٠٦فبراير   /وأصدرت المنظمة في شباط   .  األنفلونزا الموسمية العادية   معروف بشأن سلوك  
 وتتضمن هذه الـدالئل بعـض       ٢.، وذلك لمكافحة العدوى في مرافق الرعاية الصحية       H5N1 بالفيروسخاصة  

ن التوصيات بشأن مجموعة واسعة من القضايا منها استخدام  الكمامات من قبل كل مـن المهنيـين الـصحيي                  
 اإلصابات المشتبه فيها والمؤكدة، وأسبقية استخدام معدات الوقاية         واتخاذ التدابير االحتياطية لعزل   والمرضى،  

حيث يمكن لـشخص واحـد أن       (ونظراً لقصر فترة سلسلة االنتقال      . الشخصية عندما تكون اإلمدادات محدودة    
 المرض في المجتمع يحـدث سـريعاً        ، فإن تفشي هذا   )يسبب العدوى لشخص آخر في فترة ال تتجاوز يومين        

وبمجرد حدوث زيادة كبيـرة فـي عـدد         . وذلك ال يترك إال مجاالً ضيقاً لتتبع المخالطين وتدبيرهم العالجي         
الحاالت، فإن تتبع المخالطين وعزلهم لن يكون أمراً ممكناً وال تصرفاً حكيماً كتدبير يهدف لتقلـيص سـراية                  

  .المرض
  
 نتـائج   ، دورته السابعة عشرة بعد المائـة      في ،ي عرضت على المجلس التنفيذي    الت ٣وترد في الوثيقة    -٢٣

نـوفمبر  /  تشرين الثاني٩ إلى   ٧جنيف،  (خلص إليها اجتماع بشأن أنفلونزا الطيور وجائحة األنفلونزا البشرية          

                                                      
مكـن  ي. مسودة بروتوكول منظمة الصحة العالمية بشأن االستجابة لجائحة األنفلونزا واحتوائها على وجه الـسرعة    ١

  :اإلطالع على هذه الوثيقة على العنوان التالي
http://www.who.int/csr/disease/avian_ influenza/guidelines/pandemicfluprotocol_17.03a.pdf. 

٢  Avian influenza (including influenza A (H5N1), in humans: WHO interim infection control guidelines for health- 
care facilities. Accessible at: http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/infectioncontrol1/en/.    

 .١١٧/٣١م تالوثيقة    ٣
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 الـصحية   ، وناقش المندوبون الذين حضروه إمكانية االلتزام الطوعي باألحكام ذات الصلة من اللوائح            )٢٠٠٥
  .٧ق١١٧م توقد اعتمد المجلس التنفيذي بهذا الخصوص القرار . قبل دخولها حيز التنفيذ) ٢٠٠٥(الدولية 

 ١. على شدة الخطر الراهن وأهميته بالنـسبة لجميـع البلـدان           ، لدى مناقشته هذا البند    ،وأكد المجلس   -٢٤
لمخاطر أشـد   ران الطيور المهاجرة معرضة     ويعتبر العديد من البلدان، والسيما البلدان التي تقع في مسار طي          

 طيورها البرية والداجنة بهذا الفيروس؛ ولقد أبدت بعض البلدان تشككها في قـدرتها علـى                فيما يتعلق بإصابة  
 فـي وفي حالة حدوث الجائحة فإنها ستؤثر بـسرعة         . التصدي لمرض توازي خطورته خطورة هذا المرض      

ضرورة تحسين فرص الحصول على األدوية المضادة للفيروسات        وأعرب أعضاء المجلس عن     . جميع البلدان 
وطلبوا من  . واللقاحات الالزمة للجائحة باعتبارها استراتيجية لتقليص المراضة والوفيات أثناء حدوث الجائحة          

  . في هذا الخصوصاً قيادياًالمنظمة أن تتولى دور
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  .٧ق١١٧م ت  الوارد في القرار القرارمشروعلنظر في جمعية الصحة مدعوة ل  -٢٥
  
  
 

=     =     =  

                                                      
 ).النص اإلنكليزي(، المحاضر الموجزة للجلسات الثانية والثالثة والثامنة ٢/سجالت/ ١١٧/٢٠٠٦م تانظر الوثيقة    ١


