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

  
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
اجتماع بشأن أنفلونزا الطيور وجائحة األنفلونزا البشرية على نحو مشترك بين منظمة الـصحة              عقد    -١

  العالمية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والبنـك الـدولي والمنظمـة العالميـة لـصحة الحيـوان                  
رى تقـديراً لمـا     ، استعرض حالة أنفلونزا الطيور لدى الحيوانات، وأج       )٢٠٠٥نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٩-٧(

وكـان  . يرتبط بها من مخاطر تتهدد صحة اإلنسان، بما في ذلك المخاطر التي ستنشأ إذا ظهر فيروس جائح                
القلق من عواقب حدوث ذلك هو ما وجه المناقشات الخاصة بالمسائل المتعلقة بصحة اإلنسان نحو النظر فـي                  

جراءات الحيلولة دون ظهور فيروس جائح، أو،       وتستهدف تلك اإل  . اتخاذ مجموعتين رئيسيتين من اإلجراءات    
إذا تعذر ذلك، إبطاء االنتشار األولي على الصعيد الدولي للجائحة، وتجهيز كل البلدان للتصدي أليـة جائحـة                 

واتُفق على أن خطر    . على نحو يحد من المراضة والوفاة، ويخفف وطأة االضطراب االقتصادي واالجتماعي          
 إلـى فلونزا هاجس جدي ومشترك بين البلدان، وعلى أن اإلجـراءات الراميـة             ظهور جائحة من جوائح األن    

  ١.الحيلولة دون ظهور الجائحة أو تخفيف عواقبها هي، بالمثل، مسؤولية مشتركة بين البلدان كافة
   
وعلق المشاركون أهمية كبيرة على الكشف المبكر وتأكيد التشخيص بـسرعة، والتقـصي الـشامل                 -٢

وفي هذا الـصدد    ". ألف" الشديدة اإلمراض من فيروس األنفلونزا       H5N1 من العدوى بالساللة     للحاالت البشرية 
يكتسي التبليغ السريع والمبكر عن الحاالت وكذلك التبليغ السريع والمبكر للمعلومات الالزمة أثناء التقـصي،               

البيانات الوبائية الكاملة، ومن الضروري أن تتوافر بسرعة، وعلى نحو يركن إليه، . أهميةً حاسمة بوجه خاص  
من أجل تقدير التغيرات المحتملة في مخاطر حدوث الجائحة، ومن ثم إعالن المرحلة المناسبة مـن اإلنـذار                  

ومن األمور ذات األهمية المساوية التقاسم السريع للعينات السريرية والفيروسات مـع المختبـرات              . بالجائحة
ما أن الدراسة الجزيئية للفيروسات هي آلية أخرى من آليـات كـشف              منظمة الصحة العالمية، ك    إلىالمنتسبة  

وسيعتمد النجاح في التدخل المبكر، فـي ظـل         . العالمات المبكرة التي تدل على إمكانية ظهور جائحة وشيكة        
مخزون المنظمة االحتياطي من األدوية المضادة للفيروسات، قبيل ظهور الجائحـة وبهـدف الحيلولـة دون                

 .بطاء انتشارها المبكر، اعتماداً كبيراً على الترصد الحساس والتبليغ السريعظهورها أو إ
  
 H5N1ومثلما ذُكر أثناء االجتماع، ليست جميع البلدان المتضررة من فاشيات فيروس أنفلونزا الطيور                -٣

 كشف حـاالت    الشديد اإلمراض لدى الدواجن تمتلك نُظم الترصد المناسبة والقدرة المختبرية المالئمة من أجل            

                                                      
 .، الملحق١١٧/٣١م تترد المالحظات الختامية التي أدلى بها المدير العام إلى االجتماع في الوثيقة    ١
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وتم تحديد عملية تحسين القدرة على كشف الحاالت البشرية كأولوية من أولويات            . العدوى البشرية ذات الصلة   
وألسباب مختلفة ال يتم تقـديم كـل        . التمويل القصوى من أجل مساعدة البلدان المتضررة أو المعرضة للخطر         

وجوانب القصور هذه تعوق تقدير المخاطر وتحـد        . بالمعلومات التي تطلبها المنظمة رسمياً في الوقت المناس       
 . من فرص التدخل الوقائي الناجح قبيل ظهور الجائحة

  
 الخاصة باالمتثال الطوعي والفوري     تولجميع تلك األسباب طلب المشاركون أن يتم عرض االقتراحا          -٤

 المجلس التنفيذي لينظر فيهـا      ، قبل بدء نفاذها، على    )٢٠٠٥(لألحكام ذات الصلة من اللوائح الصحية الدولية        
ومن شأن ذلك أن يتيح للمجتمع الدولي االستفادة على الفور من اللوائح،            . أثناء دورته السابعة عشرة بعد المائة     

والتي جرى تنقيحها وتعزيزها لكي تصبح صكاً قانونياً فعاالً لالستجابة لمقتضيات المخاطر الصحية العمومية              
 . دولياً، في الظروف الفريدة السائدة في القرن الحادي والعشرينوالطوارئ التي تثير قلقاً

  
  االقتراحات الخاصة باالمتثال الطوعي

  
تحدد اللوائح الشروط والمسؤوليات، وتضع اآلليات واإلجراءات لالضطالع باألنشطة الالزمة، وتحدد             -٥

ار مع البلدان المتضررة، والمجتمع      كما تنص على الحو    ١.اُألطر الزمنية إلتمام األنشطة العاجلة بشكل خاص      
الدولي، والذي توافق من خالله البلدان على الوفاء بشروط وُأطر زمنية معينة، ويتسنى لها، إذا لم تتمكن مـن                   
ذلك، أن تطلب من المنظمة تقديم الدعم التقني المحدد، وأن تلتمس التعاون والمساعدة، بما في ذلك حشد الدعم                  

كما أن من شأن تعزيز القدرة على الترصد واالستجابة لتمكين البلدان من التصدي             . وليالمالي من المجتمع الد   
لمخاطر الجائحة أن يعزز أيضاً القدرة على حماية العالم من أمراض أخرى عديدة تُستجد ويحتمل أن تتحـول                  

ستجابة، والواردة  وفي هذا الخصوص يمكن اتخاذ القدرات األساسية الالزمة ألنشطة الترصد واال          .  جوائح إلى
 من اللوائح، دليالً إرشادياً للبلدان التي تطلب أو تقدم المساعدة في مواجهة خطر حدوث جائحـة                 ١في المرفق   

 مواصلة وتعزيـز    إلى التركيز على الحاجة العاجلة      إلىويؤدي هذا الخطر أيضاً     . األنفلونزا في الوقت الراهن   
مـن  ) ٦(٦النامية في تكوين هذه القدرات، مثلما دعي إليه في الفقرة            البلدان   إلىالمساعدة المقدمة من المنظمة     

  .٣-٥٨ج ص عالقرار 
  
ويمكن تطبيق عدة أحكام من اللوائح فوراً من أجل تحسين تقاسم المعلومات وتقدير المخاطر وتوجيه                 -٦

وتتضمن اللوائح إجراء . وليالرسائل ومواءمة التدابير المنفذة من قبل البلدان، وخصوصاً فيما يتعلق بالسفر الد         
. يحدد متى يشكل الحدث طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً، وفي أي مرحلة يتم إعمال مجموعة من اآلليات

وبموجب اللوائح يجب إخطار المنظمة بأية حالة من حاالت األنفلونزا البشرية التي يتسبب فيها نمط جديد من                 
وللتعامل مـع هـذه     .  طارئة من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً         الفيروس، وتُعتبر حدثاً قد يشكل    

الطوارئ تحدد اللوائح أيضاً إجراء يقوم به المدير العام ألغراض االتصال واتخـاذ القـرارات فيمـا يتعلـق                 
تكهن أثنـاء   ويمكن أن يتم ذلك من أجل تعزيز االتساق والقدرة على ال          . بالتوصيات الخاصة بتدابير االستجابة   

  . االستجابة الدولية لمقتضيات أية جائحة من جوائح األنفلونزا
  
وفيما يلي بيان األحكام الواردة في اللوائح والتي قد تُعتبر األنسب فيما يتعلق بخطر أنفلونزا الطيـور                   -٧

  :وجائحة األنفلونزا
  

نمط جديد مـن الفيـروس   ، الذي يجعل من األنفلونزا البشرية التي يتسبب فيها أي   ٢المرفق    )أ(
  مرضاً يجب اإلخطار بوقوعه؛

                                                      
  .٣- ٥٨ج ص ع القرار   ١
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 ذات الصلة بتعيين أو تحديد مراكز االتصال الوطنية المعنيـة بـاللوائح الـصحية               ٤المادة    )ب(
الدولية، والتي يتأتى من خاللها تبليغ منظمة الصحة العالمية باألحداث العاجلـة، وتقـوم المنظمـة،                

  ة لها والمعنية باللوائح الصحية الدولية؛ بدورها، بتعيين نقاط االتصال التابع
  
المواد الواردة في الباب الثاني، والتي تتعلق بالترصد واإلخطار والتبليغ وتقاسم المعلومات،              )ج(

وتحدد الشروط واُألطر الزمنية الخاصة بتقدير المخاطر على نحو تعاوني من خـالل التحقـق مـن                 
حدد الوظائف والمـسؤوليات أثنـاء االسـتجابة الـصحية          األحداث، وتزويد المنظمة بالمعلومات، وت    

  العمومية، بما في ذلك عرض المنظمة حشد المساعدة الدولية؛
  
 في الباب الخامس، والتي تتعلق باألحكام العامـة بـشأن           ٣٢ إلى ٣٠ والمواد من    ٢٣المادة    )د(

رة، واألحكـام الخاصـة     التدابير الصحية العمومية المنطبقة على المسافرين عند الوصول أو المغـاد          
  المنطبقة على المسافرين؛

  
 في الباب الثامن والمتعلقتان بمعالجة البيانات الشخصية، ونقـل ومناولـة            ٤٦ و ٤٥المادتان    )ه(

  .المواد البيولوجية والكواشف والمواد المستعملة في التشخيص
  
 فرقة عمـل معنيـة   أنشئتائح، ولتسهيل االمتثال الطوعي لهذه األحكام، وربما ألحكام أخرى من اللو       -٨

عليـه فـي    بجائحة األنفلونزا من أجل االضطالع مؤقتاً بدور مشابه لدور لجنة الطوارئ، كما هو منصوص               
تقدم فرقة العمل، المؤلفة من خبراء خارجيين، الدعم في تقـدير مخـاطر الجائحـة               و.  من اللوائح  ٤٨المادة  

أن إعالن مراحل اإلنذار بالجائحة وتدابير االستجابة المنـاظرة          المدير العام بش   إلى المشورة   تسديالمتغيرة، و 
  .الموصى بها

  
وال يجعل هذا االمتثال الطوعي من اللوائح نصاً ملزماً قانوناً للدول األعـضاء التـي تمتثـل لهـا،                     -٩
  .٢٠٠٧يونيو /  حزيران١٥يمس وضع أي دولة عضو عندما يبدأ نفاذ هذه اللوائح في  وال
  
مناقشة هذا الموضوع باستفاضة من قبل المجلس التنفيذي في دورته السابعة عـشرة بعـد               وقد تمت     -١٠

وأيد المجلس بقوة المقترحات الداعية إلى االمتثال الطوعي لألحكام ذات الصلة الواردة فـي اللـوائح                . المائة
  . بشأن تطبيقها٧ق١١٧م تواعتمد القرار ) ٢٠٠٥(الصحية الدولية 

  
  جمعية الصحةن اإلجراء المطلوب م

  
  .٧ق١١٧م تجمعية الصحة مدعوة إلى النظر في مشروع القرار الوارد في القرار   -١١
  
 
  

=     =     =  


