
  
  
  
  
  
  
  

  ٧ق١١٧ت م     بعد المائة  عشرة   السابعة  الدورة  
  ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٦

  EB117.R7    من جدول األعمال  ٢-٤البند 
  
  
  

  )٢٠٠٥(تطبيق اللوائح الصحية الدولية 
  
  

  
  المجلس التنفيذي،

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

  
  : العالمية التاسعة والخمسين باعتماد القرار التالي جمعية الصحةيوصي

  
  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،

  
  ؛)٢٠٠٥(بعد أن نظرت في التقرير الخاص بتطبيق اللوائح الصحية الدولية 

  
ــالقرارين     ــذكّر ب ــة،    ٣-٥٨ج ص عوإذ ت ــصحية الدولي ــوائح ال ــيح الل ــشأن تنق    ب

  جائحة األنفلونزا واالستجابة لمقتضياتها؛ بشأن تعزيز التأهب ل٥-٥٨ج ص عو
  

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

  ، في أنحاء من آسيا ومناطق أخرى؛"ألف"ونزا  من فيروس األنفلH5N1والتي تتسبب فيها الساللة 
  
 استمرار حدوث الفاشيات لدى الدواجن، واستمرار حـدوث حـاالت           إلىوإذ تشير مع القلق       

حادة متقطعة من المرض لدى البشر ترتبط بهذه الفاشيات، وتوطن الفيروس عدة بلـدان، وانتـشار                
طق جديدة وتوقـع مواصـلة انتـشاره فـي           منا إلىالفيروس من خالل هجرة الطيور المائية البرية        

  المستقبل؛
  

  وإذ تدرك أن هذه التطورات، وغيرها، تزيد احتمال حدوث جائحة من الجوائح؛ 
  

 وتدابير المكافحة الموصى    ٢وإذ تؤكد على أهمية خطة المنظمة لمكافحة األنفلونزا في العالم،         
  بها في هذه الخطة؛

                                                      
  .١١٧/٣١م تالوثيقة    ١
  .WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5 الوثيقة   ٢
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لبشرية، الذي تدعمه قدرات وطنية مناسبة، والتبليغ       وإذ تعي أن الكشف السريع عن الحاالت ا         
السريع والشفاف عن النتائج، يدعمان قدرة المنظمة على إصدار تقديرات يعـول عليهـا للمخـاطر                
وإعالن المرحلة المناسبة من اإلنذار بالجائحة، كما أنهما ضروريان لضمان عدم الغفلة عن العالمات              

  ة قدرة الفيروس على االنتقال بين البشر؛الوبائية المبكرة الدالة على زياد
  

من شأنها أن تفيـد فـي       ) ٢٠٠٥(وإذ تدرك أن هناك عدة أحكام في اللوائح الصحية الدولية           
  ضمان تعزيز وتنسيق استجابة المجتمع الدولي لمقتضيات الوضع الراهن والجائحة المحتملة؛

  
 الحاالت البشرية مـن أنفلـونزا       وإذ تدرك كذلك أن تعزيز القدرة على االستجابة لمقتضيات          

الطيور، وخطر الجائحة المرتبط بذلك، سيقوي القدرة على االستجابة لمقتضيات الكثير من األمراض             
 أوبئة، ومن ثم يزيد األمن الصحي العمـومي         إلىالمعدية األخرى المستجدة والتي يحتمل أن تتحول        

  العالمي في مواجهة خطر األمراض المعدية؛
  

يونيـو  /  حزيـران  ١٥لن يبدأ نفاذها قبل     ) ٢٠٠٥( أن اللوائح الصحية الدولية      إلىوإذ تشير     
  ؛٢٠٠٧

  
وإذ تذكّر باالستنتاجات الرئيسية المتوصل إليها واإلجراءات الموصى بها والمتفق عليها في              

والمنظمـة  اجتماع مشترك عقدته منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعـة             
 ٩-٧جنيف،  ( والبنك الدولي بشأن أنفلونزا الطيور وجائحة األنفلونزا البشرية          ولية لصحة الحيوان  الد

  ؛)٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني
  

واستجابةً للطلب المحدد الذي قُدم أثناء االجتماع من أجل عرض االقتراحات علـى جمعيـة                 
في دورته السابعة عشرة بعد المائة بغية الصحة العالمية التاسعة والخمسين من خالل المجلس التنفيذي 

  ،)٢٠٠٥(االمتثال الطوعي على الفور لألحكام ذات الصلة من اللوائح الصحية الدولية 
  

) ٢٠٠٥( الدول األعضاء االمتثال على الفور وطوعياً ألحكام اللوائح الصحية الدوليـة      تناشد  -١
  نزا الطيور وجائحة األنفلونزا؛التي تُعتبر مناسبة للتعامل مع الخطر الذي تشكله أنفلو

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

، فيما يتعلق بالحاجة إلى إخطار المنظمة بسرعة بوقوع حاالت األنفلونزا           ٢المرفق    )١(
  البشرية الناجمة عن نمط جديد من الفيروس؛

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

الصحية الدولية في البلدان، وتعيين نقاط االتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الـصحية             
  الدولية، وتحديد وظائفها ومسؤولياتها؛

  
المواد الواردة في الباب الثاني والتي تتعلق بتقاسم المعلومات والتـشاور والتحقـق               )٣(
  االستجابة الصحية العمومية؛و
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 في الباب الخامس والتي تتعلق باألحكام العامـة         ٣٢ إلى ٣٠ والمواد من    ٢٣المادة    )٤(
بشأن التدابير الصحية العمومية المنطبقة على المسافرين عند الوصول أو المغادرة، واألحكام            

  الخاصة المنطبقة على المسافرين؛
  
ثامن والمتعلقتان بمعالجة البيانات الشخـصية، ونقـل         في الباب ال   ٤٦ و ٤٥المادتان    )٥(

  ومناولة المواد البيولوجية والكواشف والمواد المستعملة في التشخيص؛
  

 أن هذا االمتثال الطوعي ال يمس بوضع أي دولة عضو فيما يتعلق بـاللوائح               إلى وإذ تشير   -٣
  بعد بدء نفاذها؛) ٢٠٠٥(الصحية الدولية 

  
  : على ما يلي الدول األعضاءتحث  -٤
  

أن تقوم على الفور بتعيين أو تحديد مركز اتصال وطني معني بـاللوائح الـصحية                 )١(
 من اللوائح، وإبالغ المنظمة، بناًء على ذلـك،         ٤الدولية، كما هو منصوص عليه في المادة        

 المذكور الذي لديه سلطة تبليغ المعلومات الرسـمية          يوماً، بمركز االتصال   ٩٠وفي غضون   
  والمشاركة في تقدير المخاطر بالتعاون مع المنظمة؛

  
أن تتبع، في المسائل ذات الصلة بحاالت اإلصابة البشرية بأنفلونزا الطيور، اآلليات              )٢(

ثير واإلجراءات المحددة في اللوائح فيما يتعلق بأي مرض قد يشكل طارئة صحية عمومية ت             
  قلقاً دولياً؛

  
أن ترسل إخطارات شفافة وعاجلة وتواصل بعد ذلك تبليغ المنظمة بـأي حـاالت                )٣(

  أو مؤكدة من أنفلونزا الطيور، بما في ذلك الحاالت الصادرة أو الوافدة؛محتملة بشرية 
  
أن تبث للمراكز المتعاونة مع المنظمة المعلومات والمـواد البيولوجيـة المناسـبة               )٤(

لقة بأنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض وسائر السالالت الجديدة من األنفلونزا في الوقت            المتع
  المناسب وبشكل متساوق؛

  
تعزيز التعاون بشأن أنماط األنفلونزا البشرية المنشأ والحيوانية المنشأ مع المنظمات             )٥(

فيذ تدابير فورية   الوطنية المسؤولة عن صحة اإلنسان والحيوان، من أجل تعزيز الترصد وتن          
  لمكافحة فاشيات أنفلونزا الطيور بين البشر والحيوانات؛

  
أن تحترم اُألطر الزمنية المحددة في اللوائح فيما يتعلق بتوجيه واستكمال األنـشطة               )٦(

والرسائل العاجلة، والسيما فيما يخص التبليغ عن الحاالت البشرية من أنفلـونزا الطيـور،              
االستجابة لطلبات الحصول على المزيد من المعلومـات مـن قبـل            والتحقق من األحداث، و   

  المنظمة؛
  
أن تتعاون على بناء وتعزيز وصون القدرة على ترصـد األنفلـونزا واالسـتجابة                )٧(

لمقتضياتها في البلدان المتضررة من أنفلونزا الطيور، بما في ذلك التعاون من خالل حـشد               
  الدعم المالي؛
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 جانب المشورة التقنية المسداة من      إلى عن المدير العام،     الصادرةت  توصياالأن تتبع     )٨(
فرقة العمل المعنية بجائحة األنفلونزا، مما يعتبر ضرورياً لالسـتجابة الدوليـة لمقتـضيات              

  أنفلونزا الطيور أو جائحة األنفلونزا؛
  
لصحية الدوليـة   أن تبلغ المدير العام بالتدابير التي تتخذها لالمتثال الطوعي للوائح ا            )٩(
  ؛)٢٠٠٥(

  
  : المدير العام ما يليإلىتطلب   -٥
  

أن يعين على الفور نقاط االتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية والتابعة للمنظمة،              )١(
   من اللوائح؛٤كما هو منصوص عليه في المادة 

  
ي البـابين   أن ينفذ، بقدر اإلمكان، وحسب الغرض من هذا القرار، التدابير الواردة ف             )٢(

  الثاني والثالث من اللوائح، والتي تندرج ضمن مسؤولية المنظمة؛
  
 تقـديم   إلىأن يواصل التعجيل بالخطوات المتخذة لوضع قائمة الخبراء، وأن يدعو             )٣(

  ؛٤٧االقتراحات الخاصة بعضويتها، عمالً بالمادة 
  
 إلـى ة إلسداء المشورة    أن يتخذ من فرقة العمل المعنية بجائحة األنفلونزا آلية مؤقت           )٤(

المنظمة بشأن االستجابة لمقتضيات أنفلونزا الطيور، والمرحلة المناسبة من اإلنذار بالجائحة،           
والتدابير المناظرة الموصى بها لالستجابة، واإلعالن عن جائحـة األنفلـونزا، واالسـتجابة             

  الدولية لمقتضيات الجائحة؛
  
وعلى االمتثال الطوعي للوائح    يذ هذا القرار،    أن يتعاون مع الدول األعضاء على تنف        )٥(

  :من خالل ما يلي التعاون  حسب االقتضاء، بما في ذلك،)٢٠٠٥(الصحية الدولية 
  

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

  ؛ القدرة العملية الكافيةإلى تفتقر التي لبلدان الموبوءة، والسيما ااألعضاء
  
إعداد مبادئ توجيهية لدعم الدول األعضاء في تطوير القدرات مـن أجـل               )ج(

االستجابة الصحية العمومية الخاصة تحديداً بالخطر الذي تشكله أنفلـونزا الطيـور            
  وجائحة األنفلونزا؛

  
 قبل الدول األعضاء للوائح الصحية   إنشاء إطار لرصد االمتثال الطوعي من       )د(

  ؛)٢٠٠٥(الدولية 
  

 البلدان النامية لبناء إلىأن يتعاون مع الدول األعضاء، بقدر اإلمكان، في تقديم الدعم   )٦(
  ؛)٢٠٠٥(وتعزيز القدرات المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية 
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تفادة من القدرات المتاحـة     حشد وتكريس موارد المنظمة التقنية، حيثما أمكن، باالس         )٧(
في المكاتب اإلقليمية والمراكز المتعاونة من أجل زيادة وتسريع جهود التدريب في مجـاالت     
الترصد الوبائي، واإلنذار واالستجابة، وقدرات المختبرات، والسالمة البيولوجيـة، وضـبط           

  ؛)٢٠٠٥(الدولية الجودة، بغية تقديم الدعم إلى الدول األعضاء في تنفيذ اللوائح الصحية 
  
 جمعية الصحة العالمية الستين، من خالل المجلس التنفيذي في دورتـه            إلىأن يقدم     )٨(

، ويقدم بعد ذلك، سنوياً، تقريـراً عـن         التاسعة عشرة بعد المائة، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار        
صحية الدولية  التقدم المحرز في توفير الدعم للدول األعضاء بشأن االمتثال الطوعي للوائح ال           

  .وتنفيذها) ٢٠٠٥(
  

  ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٦، الثامنةالجلسة 
  ٨/المحاضر الموجزة/ ١١٧ت م   

  
  
  

=     =     =  


