
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١١٧/٣١م ت  المجلس التنفيذي   
  ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٩   المائة بعد السابعة عشرةالدورة 

  EB117/31   من جدول األعمال المؤقت ٢-٤البند 
  
  
  
  

   التأهب لجائحة األنفلونزا تعزيز
  ومواجهتها

  
  
  

  المتابعة): ٢٠٠٥(تطبيق اللوائح الصحية الدولية 
  
  
  

   من األمانةتقرير
  
  
١-  بين منظمة الـصحة     على نحو مشترك   األنفلونزا البشرية    وجائحة أنفلونزا الطيور    بشأنقد اجتماع   ع 

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

وكـان  . إذا ظهر فيروس جائح    تتهدد صحة اإلنسان، بما في ذلك المخاطر التي ستنشأ            من مخاطر   بها يرتبط
 النظر فـي  صحة اإلنسان نحو    المتعلقة ب مسائل  اللمناقشات الخاصة ب  لق من عواقب حدوث ذلك هو ما وجه ا        الق

، تستهدف تلك اإلجراءات الحيلولة دون ظهور فيروس جائح، أو        و. راءاتاتخاذ مجموعتين رئيسيتين من اإلج    
لتصدي أليـة جائحـة    ل، وتجهيز كل البلدان     ألولي على الصعيد الدولي للجائحة    نتشار ا اال إبطاء   إذا تعذر ذلك،  

 على أن خطر    واتُفق.  ويخفف وطأة االضطراب االقتصادي واالجتماعي     ، والوفاة المراضةعلى نحو يحد من     
 إلـى  وعلى أن اإلجـراءات الراميـة        ،مشترك بين البلدان  و هاجس جدي ور جائحة من جوائح األنفلونزا      ظه

وتـرد فـي    .  بين البلدان كافة   ةتخفيف عواقبها هي، بالمثل، مسؤولية مشترك     أو  الحيلولة دون ظهور الجائحة     
 . االجتماعإلىالملحق المالحظات الختامية التي أدلى بها المدير العام 

  
علق المشاركون أهمية كبيرة على الكشف المبكر وتأكيد التشخيص بـسرعة، والتقـصي الـشامل               و  -٢

 وفي هذا الـصدد     ".ألف " الشديدة اإلمراض من فيروس األنفلونزا     H5N1للحاالت البشرية من العدوى بالساللة      
الالزمة أثناء التقـصي،    كذلك التبليغ السريع والمبكر للمعلومات      ويكتسي التبليغ السريع والمبكر عن الحاالت       

 البيانات الوبائية الكاملة، ،ركن إليه وعلى نحو ي،ومن الضروري أن تتوافر بسرعة. مة بوجه خاص سأهميةً حا 
في مخاطر حدوث الجائحة، ومن ثم إعالن المرحلة المناسبة مـن اإلنـذار             رات المحتملة   من أجل تقدير التغي   

 والفيروسات مـع المختبـرات      ريريةية التقاسم السريع للعينات الس    ومن األمور ذات األهمية المساو    . بالجائحة
كـشف  من آليـات     منظمة الصحة العالمية، كما أن الدراسة الجزيئية للفيروسات هي آلية أخرى             إلىالمنتسبة  

 فـي ظـل    النجاح في التدخل المبكر،      وسيعتمد. وشيكة على إمكانية ظهور جائحة      التي تدل العالمات المبكرة   
 وبهـدف الحيلولـة دون      قبيل ظهور الجائحـة    ،االحتياطي من األدوية المضادة للفيروسات    لمنظمة  امخزون  
 . أو إبطاء انتشارها المبكر، اعتماداً كبيراً على الترصد الحساس والتبليغ السريعظهورها
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 H5N1ور  فاشيات فيروس أنفلونزا الطي   ت جميع البلدان المتضررة من       ليس ،كر أثناء االجتماع  ومثلما ذُ   -٣
ظم الترصد المناسبة والقدرة المختبرية المالئمة من أجل كشف حـاالت           لدى الدواجن تمتلك نُ   الشديد اإلمراض   

 من أولويات    كأولوية وتم تحديد عملية تحسين القدرة على كشف الحاالت البشرية        . العدوى البشرية ذات الصلة   
وألسباب مختلفة ال يتم تقـديم كـل        . عرضة للخطر  البلدان المتضررة أو الم    التمويل القصوى من أجل مساعدة    

حـد  توجوانب القصور هذه تعوق تقدير المخاطر و      .  في الوقت المناسب   المعلومات التي تطلبها المنظمة رسمياً    
 .  ظهور الجائحةقبيلمن فرص التدخل الوقائي الناجح 

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

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

ي تصبح صكاً قانونياً فعاالً لالستجابة لمقتضيات المخاطر الصحية العمومية          والتي جرى تنقيحها وتعزيزها لك    
 .، في الظروف الفريدة السائدة في القرن الحادي والعشرين قلقاً دولياًتثيروالطوارئ التي 

  
  االقتراحات الخاصة باالمتثال الطوعي

  
طالع باألنشطة الالزمة، وتحدد    ضاللتحدد اللوائح الشروط والمسؤوليات، وتضع اآلليات واإلجراءات          -٥
 كما تنص على الحوار مع البلدان المتضررة، والمجتمع         ١. خاص بشكلطر الزمنية إلتمام األنشطة العاجلة      اُأل

طر زمنية معينة، ويتسنى لها، إذا لم تتمكن مـن          الدولي، والذي توافق من خالله البلدان على الوفاء بشروط وأُ         
يم الدعم التقني المحدد، وأن تلتمس التعاون والمساعدة، بما في ذلك حشد الدعم             ذلك، أن تطلب من المنظمة تقد     

التصدي االستجابة لتمكين البلدان من     و الترصد    القدرة على  عزيزكما أن من شأن ت    . المالي من المجتمع الدولي   
حتمل أن تتحـول     وي تُستجدمخاطر الجائحة أن يعزز أيضاً القدرة على حماية العالم من أمراض أخرى عديدة              ل

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

 مواصلة وتعزيـز    إلى التركيز على الحاجة العاجلة      إلىأيضاً  ويؤدي هذا الخطر    .  في الوقت الراهن   لونزافناأل
مـن  ) ٦(٦ إليه في الفقرة     يع البلدان النامية في تكوين هذه القدرات، مثلما د        إلىالمساعدة المقدمة من المنظمة     

  .٣-٥٨ج ص عمنطوق القرار 
  
توجيه وتقدير المخاطر   لومات و ع من أجل تحسين تقاسم الم     فوراًويمكن تطبيق عدة أحكام من اللوائح         -٦

     الرسائل ومواءمة التدابير المنفذة من قتو.  الدوليسفرل البلدان، وخصوصاً فيما يتعلق بال    بتضمن اللوائح إجراء 
. وفي أي مرحلة يتم إعمال مجموعة من اآلليات قلقاً دولياً، تثيرشكل الحدث طارئة صحية عمومية د متى ييحد

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

ت فيمـا يتعلـق    يقوم به المدير العام ألغراض االتصال واتخـاذ القـرارا          طوارئ تحدد اللوائح أيضاً إجراء    ال
 والقدرة على التكهن أثنـاء      االتساقويمكن أن يتم ذلك من أجل تعزيز        . بالتوصيات الخاصة بتدابير االستجابة   

  . االستجابة الدولية لمقتضيات أية جائحة من جوائح األنفلونزا
  
  

                                                      
  .٣- ٥٨ج ص ع القرار   ١
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 أنفلونزا الطيـور    عتبر األنسب فيما يتعلق بخطر    وفيما يلي بيان األحكام الواردة في اللوائح والتي قد تُ           -٧
  :وجائحة األنفلونزا

  
التي يتسبب فيها أي نمط جديد مـن الفيـروس   لذي يجعل من األنفلونزا البشرية  ، ا ٢المرفق    )أ(

   يجب اإلخطار بوقوعه؛مرضاً
  
 ذات الصلة بتعيين أو تحديد مراكز االتصال الوطنية المعنيـة بـاللوائح الـصحية               ٤المادة    )ب(

  المنظمـة،  ن خاللها تبليغ منظمة الصحة العالمية باألحداث العاجلـة، وتقـوم          الدولية، والتي يتأتى م   
   بتعيين نقاط االتصال التابعة لها والمعنية باللوائح الصحية الدولية؛ ،بدورها

  
بالترصد واإلخطار والتبليغ وتقاسم المعلومات،     المواد الواردة في الباب الثاني، والتي تتعلق          )ج(
تقدير المخاطر على نحو تعاوني من خـالل التحقـق مـن            بر الزمنية الخاصة    طتحدد الشروط واألُ  و

تزويد المنظمة بالمعلومات، وتحدد الوظائف والمـسؤوليات أثنـاء االسـتجابة الـصحية             و ،األحداث
  العمومية، بما في ذلك عرض المنظمة حشد المساعدة الدولية؛

  
بـشأن   باألحكام العامـة     والتي تتعلق ،   في الباب الخامس   ٣٢ إلى ٣٠ والمواد من    ٢٣المادة    )د(

المغـادرة، واألحكـام الخاصـة       وأالمسافرين عند الوصول    المنطبقة على   التدابير الصحية العمومية    
  المسافرين؛المنطبقة على 

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

  .كواشف والمواد المستعملة في التشخيصالمواد البيولوجية وال
  
ولتسهيل االمتثال الطوعي لهذه األحكام، وربما ألحكام أخرى من اللوائح، يجري إنشاء فرقـة عمـل                  -٨

طالع مؤقتاً بدور مشابه لدور لجنة الطوارئ، كما هو منصوص عليـه            ضمعنية بجائحة األنفلونزا من أجل اال     
، المؤلفة من خبراء خارجيين، الدعم في تقدير مخاطر الجائحـة           رقة العمل فوستقدم  .  من اللوائح  ٤٨في المادة   
المنـاظرة   المدير العام بشأن إعالن مراحل اإلنذار بالجائحة وتدابير االستجابة           إلى وإسداء المشورة    ،المتغيرة

  .الموصى بها
  
اء التـي تمتثـل لهـا،       وال يجعل هذا االمتثال الطوعي من اللوائح نصاً ملزماً قانوناً للدول األعـض              -٩
  .٢٠٠٧يونيو /  حزيران١٥ أي دولة عضو عندما يبدأ نفاذ هذه اللوائح في  وضعيمس الو
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  : النظر في مشروع القرار التاليإلى المجلس التنفيذي مدعو  -١٠
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ١؛)٢٠٠٥(ح الصحية الدولية بعد أن نظر في التقرير الخاص بتطبيق اللوائ  
                                                      

  .١١٧/٣١ت م الوثيقة   ١
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  : جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين باعتماد القرار التالييوصي
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،
  

  ؛)٢٠٠٥(بعد أن نظرت في التقرير الخاص بتطبيق اللوائح الصحية الدولية 
  
  ة الدوليـة،    بـشأن تنقـيح اللـوائح الـصحي        ٣-٥٨ج ص ع  ر بـالقرارين    تذكّوإذ    

   بشأن تعزيز التأهب لجائحة األنفلونزا واالستجابة لمقتضياتها؛٥-٥٨ج ص عو
  

 بما في ذلك احتمـال      ،وإذ تؤكد مجدداً على الخطر البالغ الذي يتهدد صحة اإلنسان           
المستمرة من أنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض      نتيجة حدوث الفاشيات    ظهور فيروس جائح،    

أنحاء مـن   في  ،  "ألف " من فيروس األنفلونزا   H5N1ساللة  تتسبب فيها ال  تي  لدى الدواجن، وال  
  آسيا ومناطق أخرى؛

  
استمرار حـدوث   و استمرار حدوث الفاشيات لدى الدواجن،       إلىوإذ تشير مع القلق       
 بهذه الفاشيات، وتوطن الفيـروس عـدة        المرض لدى البشر ترتبط   متقطعة من   حادة  حاالت  

ناطق جديدة وتوقع مواصـلة      م إلىمن خالل هجرة الطيور المائية      بلدان، وانتشار الفيروس    
   في المستقبل؛انتشاره

  
  ؛  من الجوائحجائحةتزيد احتمال حدوث  ،، وغيرهاالتطوراتتدرك أن هذه وإذ 

  
 مكافحةتدابير ال و ١،وإذ تؤكد على أهمية خطة المنظمة لمكافحة األنفلونزا في العالم         

  الموصى بها في هذه الخطة؛
  

 وطنيـة   الـذي تدعمـه قـدرات      أن الكشف السريع عن الحاالت البشرية،        وإذ تعي   
مناسبة، والتبليغ السريع والشفاف عن النتائج، يدعمان قدرة المنظمة على إصدار تقـديرات             

  ل عليها، وإعالن المرحلة المناسبة من اإلنـذار بالجائحـة، كمـا أنهمـا              المخاطر التي يعو
 العالمات الوبائية المبكرة الدالة على زيادة قدرة الفيروس         نالغفلة ع ضروريان لضمان عدم    

  بين البشر؛على االنتقال 
  

شـأنها أن   مـن   ) ٢٠٠٥( اللوائح الصحية الدولية      أن هناك عدة أحكام في     وإذ تدرك 
 الـراهن   لمقتضيات الوضـع  تكون مفيدة في ضمان تعزيز وتنسيق استجابة المجتمع الدولي          

  والجائحة المحتملة؛
  

 كذلك أن تعزيز القدرة على االستجابة لمقتضيات الحاالت البـشرية مـن              تدرك وإذ  
، سيقوي القدرة على االسـتجابة لمقتـضيات        المرتبط بذلك أنفلونزا الطيور، وخطر الجائحة     

 أوبئة، ومن ثـم     إلىالكثير من األمراض المعدية األخرى المستجدة والتي يحتمل أن تتحول           
  مواجهة خطر األمراض المعدية؛لعالمي في يد األمن الصحي العمومي ايز
  

                                                      
  .WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5  الوثيقة  ١
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/  حزيران ١٥لن يبدأ نفاذها قبل     ) ٢٠٠٥( أن اللوائح الصحية الدولية      إلىإذ تشير   و  
  ؛٢٠٠٧يونيو 

  
ر باالستنتاجات الرئيسية المتوصل إليها واإلجراءات الموصى بها والمتفـق          إذ تذكّ و  

منظمة األمـم المتحـدة لألغذيـة       ه منظمة الصحة العالمية و    تعليها في اجتماع مشترك عقد    
 أنفلونزا الطيـور وجائحـة      بشأن  والبنك الدولي  والمنظمة الدولية لصحة الحيوان   والزراعة  

  ؛)٢٠٠٥نوفمبر /  تشرين الثاني٩-٧جنيف، (األنفلونزا البشرية 
  

دم أثناء االجتماع من أجل عرض االقتراحات علـى          للطلب المحدد الذي قُ    استجابةًو  
لعالمية التاسعة والخمسين من خالل المجلس التنفيذي فـي دورتـه الـسابعة           جمعية الصحة ا  

 لألحكام ذات الصلة من اللوائح الـصحية        على الفور عشرة بعد المائة بغية االمتثال الطوعي       
  ،)٢٠٠٥(الدولية 

  
طوعياً ألحكام اللوائح الصحية الدوليـة      و الدول األعضاء االمتثال على الفور       تناشد  -١
عتبر مناسبة للتعامل مع الخطر الـذي تـشكله أنفلـونزا الطيـور وجائحـة          ي تُ الت) ٢٠٠٥(

  األنفلونزا؛
  
  :تشمل ما يلي) ٢٠٠٥( أن األحكام ذات الصلة من اللوائح الصحية الدولية تقرر -٢
  

ع حـاالت األنفلـونزا     وإخطار المنظمة بسرعة بوق   ب يتعلق، فيما   ٢المرفق    )١(
  جديد من الفيروس؛البشرية الناجمة عن نمط 

  
 بتعيين أو تحديد مراكز االتـصال الوطنيـة المعنيـة           يتعلق فيما   ٤المادة    )٢(

في البلدان، وتعيين نقاط االتصال التابعة للمنظمة والمعنيـة         باللوائح الصحية الدولية    
  باللوائح الصحية الدولية، وتحديد وظائفها ومسؤوليتها؛

  
 بتقاسم المعلومـات والتـشاور      والتي تتعلق   الباب الثاني   الواردة في  موادال  )٣(

  والتحقق واالستجابة الصحية العمومية؛
  
 في الباب الخامس والتي تتعلق باألحكام       ٣٢ إلى ٣٠ والمواد من    ٢٣المادة    )٤(

التدابير الصحية العمومية المنطبقة على المسافرين عنـد الوصـول أو           بشأن  العامة  
   على المسافرين؛المغادرة، واألحكام الخاصة المنطبقة

  
 ، في الباب الثامن والمتعلقتان بمعالجة البيانات الشخصية       ٤٦ و ٤٥المادتان    )٥(

  ونقل ومناولة المواد البيولوجية والكواشف والمواد المستعملة في التشخيص؛
  

وضع أي دولة عضو فيما يتعلـق       بال يمس    أن هذا االمتثال الطوعي      إلى إذ تشير و  -٣
  بعد بدء نفاذها؛) ٢٠٠٥(لية باللوائح الصحية الدو
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  :يلي ل األعضاء على ما الدوتحث  -٤
  

 وطني معنـي بـاللوائح      اتصال على الفور بتعيين أو تحديد مركز        أن تقوم   )١(
إبالغ المنظمـة،  و من اللوائح، ٤الصحية الدولية، كما هو منصوص عليه في المادة    

مذكور الذي لديه سـلطة      ال االتصال يوماً، بمركز    ٩٠ على ذلك، وفي غضون      بناء
  تبليغ المعلومات الرسمية والمشاركة في تقدير المخاطر بالتعاون مع المنظمة؛

  
أن تتبع، في المسائل ذات الصلة بالحاالت البشرية من أنفلـونزا الطيـور،               )٢(

اآلليات واإلجراءات المحددة في اللوائح فيما يتعلق بأي مرض قد يـشكل طارئـة              
  اً دولياً؛ قلقتثيرصحية عمومية 

  
وعاجلة وتواصل بعد ذلك تبليغ المنظمـة بـأي         ترسل اختيارات شفافة    أن    )٣(

حاالت بشرية مشتبه فيها أو مؤكدة من أنفلونزا الطيور، بما فـي ذلـك الحـاالت                
  الصادرة أو الوافدة؛

  
فيما يتعلق بتوجيه واسـتكمال     طر الزمنية المحددة في اللوائح      أن تحترم األُ    )٤(

رسائل العاجلة، والسيما فيما يخص التبليغ عن الحاالت البـشرية مـن            األنشطة وال 
 المزيد من الحصول علىأنفلونزا الطيور، والتحقق من األحداث، واالستجابة لطلبات 

  ؛ من قبل المنظمةالمعلومات
  
أن تتعاون على بناء وتعزيز وصـون القـدرة علـى ترصـد األنفلـونزا                 )٥(

بلدان المتضررة من أنفلونزا الطيور، بمـا فـي ذلـك           واالستجابة لمقتضياتها في ال   
  التعاون من خالل حشد الدعم المالي؛

  
 جانب المشورة التقنيـة     إلىتوصيات تصدر عن المدير العام،      ة  أن تتبع أي    )٦(
عتبر ضـرورياً لالسـتجابة      من فرقة العمل المعنية بجائحة األنفلونزا، مما ي        سداةالم

  لطيور أو جائحة األنفلونزا؛الدولية لمقتضيات أنفلونزا ا
  
أن تبلغ المدير العام بالتدابير التي تتخذها لالمتثال الطوعي للوائح الصحية             )٧(

  ؛)٢٠٠٥(الدولية 
  
  : يلي المدير العام ماإلىتطلب   -٥
  

 باللوائح الصحية الدولية والتابعة     المعنيةتصال  االأن يعين على الفور نقاط        )١(
   من اللوائح؛٤يه في المادة للمنظمة، كما هو منصوص عل

  
هذا القرار، التدابير الواردة في     من  غرض  الحسب  و ،، بقدر اإلمكان  ينفذأن    )٢(

  البابين الثاني والثالث من اللوائح، والتي تندرج ضمن مسؤولية المنظمة؛
  
 إلى لمتخذة لوضع قائمة الخبراء، وأن يدعو     واصل التعجيل بالخطوات ا   أن ي   )٣(

  ؛٤٧ت الخاصة بعضويتها، عمالً بالمادة تقديم االقتراحا
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تخذ من فرقة العمل المعنية بجائحة األنفلـونزا آليـة مؤقتـة إلسـداء              أن ي   )٤(
 المنظمة بشأن االستجابة لمقتضيات أنفلونزا الطيور، والمرحلة المناسبة         إلىالمشورة  

 عـن   من اإلنذار بالجائحة، والتدابير المناظرة الموصى بها لالستجابة، واإلعـالن         
  جائحة األنفلونزا، واالستجابة الدولية لمقتضيات الجائحة؛

  
 تنفيذ هذا القرار، حسب االقتضاء، بما       علىتعاون مع الدول األعضاء     أن ي   )٥(

  :يلي  من خالل ماالتعاون على تنفيذهفي ذلك 
  

   ؛التعاون التقني والدعم اللوجستيتوفير أو تسهيل   )أ(
  
 في ذلك الدعم المالي، بالتـشاور مـع         حشد المساعدة الدولية، بما     )ب(

 القدرة العملية الكافية، والسيما عندما يكون       إلى التي تفتقر الدول األعضاء   
  من المستبعد أن تكلل تدابير المكافحة المتخذة ضد االنتشار الدولي بالنجاح؛

  
من إعداد مبادئ توجيهية لدعم الدول األعضاء في تطوير القدرات            )ج(

ـ   الصحية العمومية   الستجابة  أجل ا  الخطر الـذي تـشكله     الخاصة تحديداً ب
   األنفلونزا؛ةأنفلونزا الطيور وجائح

  
 البلـدان   إلى في تقديم الدعم     ، بقدر اإلمكان  ، الدول األعضاء   مع تعاونأن ي   )٦(

  ؛)٢٠٠٥( المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية القدراتالنامية لبناء وتعزيز 
  
ية الصحة العالمية الستين، من خالل المجلس التنفيذي في          جمع إلىقدم  أن ي   )٧(

  .دورته التاسعة عشرة بعد المائة، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار
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  الملحق
  

  :البشرية األنفلونزا وجائحة الطيور أنفلونزا بشأن  المعقوداالجتماع
  العام للمدير ختامية مالحظات

  
  

 وهو الثالثة األيام ذهـه العالم أمضى لقد. ومثمراً رائعاً االجتماع هذا ليكون هب قمتم ما على أشكركم  
 التهديدات هذه لمواجهة الدولي التضامن وأصبح. استجدت التي التحديات مدى له وتبين إليكم، وينصت يراقب
ـ  وظهرت. اآلن إجراءات اتخاذ إلى الحاجة بمسيس جميعاً شعرنا ولقد. واضحاً ـ  اتـتوصي  بـشأن  ةددـمح
 فـي  والدعم للمساعدة ،سواء حد على ،الصناعية والبلدان النامية البلدان من محددة عروض قدمت كما .العمل
  .الصدد هذا
  

 المتكامـل  العمل برنامج بعدها وسأحدد. االجتماع عنها تمخض التي الرئيسية النقاط اآلن وأستعرض  
  .المطروحة القضايا على يجيب الذي

  
 الحيوانية التجمعات يواجه الذي التهديد من حد أدنى إلى المصدر في التقليلضروري  من ال  أصبح لقد  -١

  ذلك ويستتبع ،H5N1 فيروس عن الناجم الفيروسي العبء من التقليل في اإلسراع طريق عن وذلك والبشرية،
 على والتطعيم ،الموبوءة الدواجن وإعدام ،الطيور بين تحدث التي الفاشيات بوقوع المناسب الوقت في اإلخطار
 تعويـضات  تقـديم  عـم ،"الخلفية األفنيـة" يـف الموجودة األسراب إعدام ذلك في بما به، يشار الذي النحو
  . للمزارعين مناسبة

  
 االسـتجابة  في حاسمة أدوات وترصدها والبشرية الحيوانية باألنفلونزا" المبكر اإلنذار "نُظم أصبحت  -٢

  .التبليغ على الفور وعلى نحو يتسم بالشفافية من فالبد. باأليام تقاس للتدخل ةتاحالم المهلة وباتت. الفعالة
  
 ألنماط اتباعاً أخرى، بلدان إلى H5N1 الفيروس تحمل التي الطيور من العدوى تنتقل أن المتوقع من  -٣

 الطيور، أنفلونزا من  أخرى سالالت رصد ينبغي كما. األسواق وممارسات اإلنتاج لنُظم ونتيجة الطيور هجرة
 الحاالت كشف جوانب من حاسماً جانباً البيطرية الخدمات تعزيز عدوي. ومستجداً دائماً تهديداً تشكّل أيضاً فهي

 لقاحـات  اسـتخدام  وينبغـي . قيود دون الفيروس عينات تقاسم أيضاً الضروري ومن. واالستجابة لمقتضياتها 
  .الحاجة عند السليمة الدواجن مع الدولية، المعايير وفق نتجتُ التي الجودة المضمونة الحيوانات

  
 مواجهـة  عـن  ناهيـك  الفاشـيات،  لمواجهة غير مستعدة  كثيرة حكومات  هناك في الوقت الحاضر  و  -٤

 ظمالـنُ  علـى  المتكاملـة  القطرية الخطط تقوم وسوف. إقليم كل وفي بلد كل في حيوي أمر فالتأهب. الجوائح
 تكاليفهـا  تقـدير  سـيتم  كما شاملة الخطط تلك وستكون. النُظم واآلليات كما أنها ستعزز هذه      القائمة واآلليات
 الخطـط  تلـك  وستشمل. المحاكاة تمرينات طريق عن وذلك المواجهة آليات استخدام إتقان وينبغي. وتقييمها
  .والمشردين والالجئين كاألطفال المستضعفة الفئات حماية

  
 للفيروسـات  المضادة األدوية فإمدادات. كافية غير جوائحال ظهور احتواء أو لتبطئة الالزمة المواردو  -٥

 وتوزيع األدوية على الحصول في اإلنصاف قضايا هنالك وتبقى. المحتملة الطلبات تلبي الفي الوقت الحاضر    
  .مخزوناتها
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 البشرية لألنفلونزا المطلق الوقائي لـالح هو الجائحة لمواجهة محدد غير عام لقاح استحداث يكون قد  -٦
 العقبـات  وإزالة ،التكنولوجيا نقل قضايا اآلن للمناقشة وتخضع. استقصاؤها حالياً فيجري" الذكية "الحلول أما

واختبار الصالحية   الجيدة الصنع ممارسات استخدام في واالستدامة التنظيمية، والعقبات الترخيص أمام الماثلة
 الموسـمية،  األنفلـونزا  لقاحات على ، للحصول بها نبؤالت يمكن والتي ،المتزايدة الطلبات تدعم ولسوف. مسبقاً
  .النامية البلدان قدرات ذلك في بما ،الصنع على القدرة زيادة

  
 وجائحـة  الطيـور  أنفلـونزا  بشأن المستوى الرفيعة االجتماعات من األخيرة السلسلة إن. االتصاالت  -٧

 ومنتظمة واضحة معلومات إلى تحتاج هيرفالجما. مشترك أعمال جدول وضع في نجحت قد البشرية األنفلونزا
 هـذه  فـي  المجتمع فئات وسائر الحكومية غير والمنظمات المدني المجتمع إشراك ويجب. يمكن الركون إليها  

  .المهمة
  
 التـي  البلـدان  أن كمـا . والمؤسسات الحكومات جهود لدعم الموارد من وفرة تتاح أن المحتمل ومن  -٨

  .األخرى البلدان لمساعدة مستعدة الطيور زاأنفلون فاشيات مكافحة في نجحت
  
 فـي  المعـامالت  تكاليف من بالحد عام التزام وثمة. المانحين دعم على للحصول آليات اآلن وهناك  -٩

 مكمـالً  القطريـة  للخطط الدولي الدعم يكون أن وينبغي. واالتساق المواءمة تحقيق طريق عن الدولي، الدعم
  .الموارد إلى تفتقر التي البلدان يستهدف وأن الحاضر، الوقت في نحينالما ولموارد الوطنية للموارد

  
 علـى  دوالر مليار إلى تصل وربما - الوطني الصعيد على السرعة وجه على مطلوبة واالستثمارات  -١٠
 لـدعم  الـسرعة  وجـه  علـى  دوالر مليون ٣٥  مبلغ إضافي قدره   توفير ويلزم. المقبلة الثالث السنوات مدى

 الـستة  الشهور مدى على العالمي الصعيد على التقنية الوكاالت تنفذها التيو العالية األولوية ذات اإلجراءات
  .القادمة

  
 من سلسلة االجتماع هذا حدد وقد. وملموسة مفصلة إجراءاتاتخاذ   ذكرتها التي العشر النقاط وتتطلب

   .فوراً  بهاالعمل سيبدأ التي المتكاملة اإلجراءات
  
 البـشرية  األنفلونزا لجائحة والتأهب الطيور أنفلونزا لمكافحة متكاملة وطنية خطط لوضع الدعم تقديم  -١

  .واالستجابة لمقتضياتها
  
 البريـة  الطيور دور فهم وتعميق ،الطيور لدى الطيور ألنفلونزا الشرسة المكافحة في البلدان مساعدة  -٢
  .الفيروس نقل في
  
  .الوبائية الميدانية االستقصاءات لدعم "السريعة االستجابة "خبراء فرق تسمية  -٣
  
 اإلنـذار  ونُظـم  ،المختبـري  والتـشخيص  ،الترصد مجاالت في واإلقليمية الوطنية القدرات تعزيز  -٤

  .واالستجابة
  
  .المرجعية المختبرات إلى للنفاذ إقليمية تعاونية نُظم بإضافة األنفلونزا مختبرات شبكة توسيع  -٥
  
 منهـا،  الوقايـة أو   للحـدود  العـابرة  أمـراض الحيوان  لمكافحة األقطار دةمتعد شبكات ودمج إقامة  -٦

  .للحدود العابرة الحيوان ألمراض المتدرجة للمكافحة العالمي اإلطار في المنشأة كتلك إقليمية دعم ووحدات
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لتوزيعها  معيارية تشغيل ممارسات دادـوإع الفيروسات، مضادات نـم العالمية اتـالمخزون زيادة  -٧
  .مبكر وقت في الفيروسات احتواء سرعة من أجلب
  
  .الحيوان لصحة العالمية المنظمة معايير مع تمشياً البيطرية التحتية البنى وتعزيز االحتياجات تقدير  -٨
  
 المـضادة  اللقاحـات  مجـال  في والتطوير البحث لتنسيق عمل خطة ووضع عالمية استراتيجية رسم  -٩

  .اللقاحات على بالحصول يتعلق فيما الفرص تكافؤتحقيق و اإلنتاجية، القدرة ةولزياد األنفلونزا،و للفيروسات
  
 االمتثـال  أجل من المائة بعد عشرة السابعة دورته في للمنظمة التنفيذي المجلس إلى اقتراحات تقديم  -١٠

  .)٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح في الواردة الصلة ذات للمواد على الفور الطوعي
  
 للتحـضير  وذلك ،لها دعماً والعالمية اإلقليمية والمتطلبات القطرية الخطط تكاليف تفصيل من اءاالنته  -١١

  .يناير/ الثاني كانون في الصين حكومة تستضيفهس الذي التبرعات جمع الجتماع
  
 أفضل إلى ويستند القطري، الصعيد على الموجودة اآلليات إلى يستند تنسيق إطار وضع من االنتهاء  -١٢
  .العالمي الصعيد على  الموجودةالدولية مارساتالم
  

  .الجهد أقصى بذل منا ويتطلب طموح هذا األعمال جدول إن
  
 
  

=     =     =  


