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  :أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة

  ١والمتابعة التطورات واالستجابة
  )٢٠٠٥(أحكام اللوائح الصحية الدولية وتطبيق 

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
 إلى المدير العام القيام بعدد من األنشطة لدعم         ٢-٥٩ج ص ع  طلبت جمعية الصحة العالمية في القرار         -١

التي يعتبر أن لها صلة بالمخاطر الناجمة       ) ٢٠٠٥(االمتثال الفوري والطوعي ألحكام اللوائح الصحية الدولية        
  . تنفيذ هذه األنشطةالطارئة علىويقدم هذا التقرير آخر التطورات . حةعن أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائ

  
يمثل إنشاء مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية وتعيين نقاط االتـصال التابعـة                 -٢

يوليـو  / وفي أوائل شهر تموز   . في مرحلة مبكرة  للمنظمة عنصراً أساسياً من العناصر الالزمة لتنفيذ اللوائح         
 وتخولـه الـسلطة    أو تنشئ فوراً مركزاً لالتصال       تعين وجهت الدعوة إلى جميع الدول األعضاء لكي         ٢٠٠٦

. وقد قام بذلك حتى اآلن ما يقارب نصف الـدول األعـضاء           . الالزمة إلحالة المعلومات الرسمية إلى المنظمة     
 تعيين أو إنشاء مراكـز االتـصال         على التوجيهات بشأن   ٢ على االنترنت  لمنظمةاويمكن الحصول من موقع     

 باللوائح في مقرها الرئيسي وفي جميـع األقـاليم          تُعنىبتعيين نقاط اتصال    وقامت المنظمة، بدورها،    . الوطنية
  .الستة التابعة لها

  
، عقدت المنظمة االجتماع األول لفرقة العمل المعنية بجائحة األنفلونزا          ٢٠٠٦سبتمبر  /  أيلول ٢٥وفي    -٣

ويحدد ذلك القرار فرقة العمل بأنها آلية مؤقتة إلى أن يبدأ نفـاذ اللـوائح               . ٢-٥٩ج ص ع   القرار   عمالً بطلب 
أنفلـونزا  مواجهـة  ، من أجل إسداء المشورة بـشأن   ٢٠٠٧يونيو  /  حزيران ١٥في  ) ٢٠٠٥(الصحية الدولية   

 والقانونية واإلجرائيـة ذات      المسائل التنفيذية  وتم اطالع فرقة العمل على    . لجائحةل الدولية   والمواجهةالطيور،  
 الصلة بوظائفها وبعض األوضاع المحتملة الملحة التي ربما طلب الحصول على مـشورة المنظمـة بـشأنها                

 بشأن القضايا التقنيـة ذات      مشورة الخبراء واستفادت األمانة أيضاً من هذه الفرصة في طلب         . وتولت دراستها 
ة، ريثما يتم وضع قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدوليـة           الصلة بأنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائح    

  .النفاذ وإنشاء لجنة الطوارئ بعد دخول اللوائح المنقحة حيز
  

                                                           
 .فلونزا الجائحة للحصول على المزيد من المعلومات عن أنفلونزا الطيور واألن١٢٠/١٥م تانظر الوثيقة    ١
٢   http://www.who.int/csr/ihr/nfp/en/index.html. 
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وناقشت فرقة العمل أيضاً فئات المعطيات ذات الصلة بتقييم األحداث الطارئة التي تندرج في حـدود                  -٤
 المتاحة، لـم تـر      للبيناتواستناداً  . وثوقية تلك المعطيات  مق من   واليتها، وأكدت أهمية دور المنظمة في التحق      

 لتبـادل  الراهنة لإلنذار بالجائحة، وأوصت باقتراح لتحديد أفضل الممارسات        ٣اللجنة ضرورة لتغيير المرحلة     
ات كما اعتمدت فرقة العمل الخطو    .  في الوقت المناسب   ة الجيني وسالسلهاالمعلومات بشأن فيروسات األنفلونزا     

المقترحة من أجل تعزيز نظام المراكز المتعاونة مع المنظمة فيما يخص األنفلونزا وأوصت األمانة بمواصـلة              
  .تحسين ترصد األنفلونزا على صعيد المختبرات وعلى الصعيد الوبائي

  
 ٢٠٠٧.١-٢٠٠٦ إصدار خطة العمل االستراتيجية بـشأن األنفلـونزا الجائحـة            ٢٠٠٦وتم في عام      -٥

 رئيسية وتشكل أساساً ألنشطة األمانة، بما فيها مسؤولياتها في تزويد الدول            إجراءاتلخطة إلى خمسة    وتستند ا 
وتركـز الخطـة علـى      . األعضاء بالدعم لدى تأهبها للفاشيات المحتملة أو لجائحة أنفلونزا الطيور عند البشر           

 عمليات االحتـواء    مبكر، وتكثيف ، وتعزيز نظم اإلنذار ال    H5N1فيروس األنفلونزا ألف    لالبشر   تقليص تعرض 
جائحة، وتنسيق أنشطة البحث والتطوير العلميـة       حدوث  السريع، وبناء القدرات الوطنية على مواجهة احتمال        

 لألنشطة ٢٠٠٧-٢٠٠٦ مليون دوالر أمريكي للفترة ٩٩,٤وقد خصصت ميزانية قدرها . على الصعيد العالمي
 مليـون   ٦٨ اآلن عدة جهات مانحة بمبالغ سخية بلغ مجموعها          وقد تبرعت حتى  . المنفذة على صعيد المنظمة   

وهذه الجهات المانحة هي اسـتراليا وكنـدا والـصين واالتحـاد            .  دعم الدول األعضاء   بهدفدوالر أمريكي   
سـبانيا والـسويد وسويـسرا      ندا واليابان والنرويج وبولندا وأ    يرلأيسلندا و أاألوروبي وفنلندا وفرنسا واليونان و    

ومن بين المبالغ . ي المتحدة األمريكية، عالوة على مصرف التنمية األفريقي ومصرف التنمية اآلسيووالواليات
 لمكاتب المنظمة اإلقليمية والقطرية من أجل دعم جهـود الـدول            ٪٧٧ص ما ال يقل عن      صمها، خُ التي تم تسل  
ساس ثنائي األطراف من الجهات     ويجري تقديم المزيد من الدعم واإلسهامات النقدية والعينية على أ         . األعضاء

  .المانحة إلى الدول األطراف
  
 فيما يخص امتثالها الطـوعي      ٢-٥٩ج ص ع  وتقدم األمانة دعمها إلى الدول األعضاء في تنفيذ القرار            -٦

 تقارير من مجموعة من     ٢٠٠٦ر الستة األولى من عام      وووردت خالل الشه  ). ٢٠٠٥(للوائح الصحية الدولية    
أنفلونزا الطيور أو غيرها من األمراض التنفـسية غيـر          احتماالت إصابة اآلدميين ب   ة بشأن   المصادر المتنوع 

 كـذلك تـسع   وأوفدت.  بلداً ومنطقة توزعت عبر جميع األقاليم التابعة للمنظمة٤٥، وتمت متابعتها في    العادية
عبئـة سـريعة لفـرق      وتمت ت . بين اآلدميين فاشيات تأكد وقوعها من أنفلونزا الطيور       بغرض مواجهة   بعثات  

متعددة التخصصات تم تشكيلها من خبراء المنظمة وشركائها في الشبكة العالمية لإلنذار بحـدوث الفاشـيات                
  .واالستجابة لمقتضياتها، وذلك لتقديم الدعم الالزم لجهود مكافحة تلك الفاشيات واحتوائها

  
 فرق مـن المقـر الرئيـسي للمنظمـة           بعثة تقييمية شاركت فيها    ٣٠ ُأرسلتوباإلضافة إلى ما تقدم،       -٧

ومكاتبها اإلقليمية والقطرية ورافقها في معظم األحيان موظفون وطنيون مـن وزارات الـصحة والزراعـة                
فهم آليات اإلنذار واالستجابة القائمة، بما في ذلك القدرات الوطنية          في  ع  ومكنت هذه البعثات من التوس    . والبيئة

البنى األساسية الصحية الوطنيـة ومـدى تـوافر المـوارد      وقيمت البعثات. في مجال اإلنذار المبكر والتحقق    
فيروس ال، وكذلك قدرة المختبرات على تشخيص العدوى ب       الحاليةوالتدبير العالجي السريري وتدابير االحتواء      

H5N1      وجرى التأكيـد علـى التـدخالت الناجحـة لتعبئـة           . وفيروسات األنفلونزا المتصلة به والتحقق منها
 المخاطر، كما تم تحديد أوجه النقص المحتملة فيما يخـص قـدرات التخطـيط               الحد من لمجتمعات من أجل    ا

وتركز األمانة أيضاً على تحسين قدرات المختبرات الوطنية ومختبرات المنظمة المرجعية،           . لمواجهة الجائحة 

                                                           
 .WHO/CDS/EPR/GIP/2006.2الوثيقة    ١
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فيروس اليصات المختبرية للعدوى ب    بالنظر لتعقد المخاطر التي تنطوي عليها التشخ       ملحة للغاية تلك مهمة   تعد  و
H5N1  العينات بسرعة وعلى نحو مأموننقل وضرورة ضمان.  

  
 أيضاً بتعزيز قدراتها الخاصة في مجال اإلنذار واالستجابة اسـتعداداً لتنفيـذ اللـوائح               األمانةوتقوم    -٨

رسمي لجميع المعلومات    األحداث ليعمل بمثابة مستودع      للسيطرة على ويجري اآلن إنشاء نظام جديد      . المنقحة
وسييسر النظام االتصاالت داخل    . التي تتصل بحدث ما قد يشكل حالة صحية عمومية طارئة ذات أهمية دولية            

 المنظمة وعلى الصعيد العالمي مع جميع الشركاء ممن يضطلعون بوظائف معينة فيما يخص اإلنذار بحـدوث               
ز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، وفيمـا         الفاشيات واالستجابة لمقتضياتها، بما في ذلك مراك      

وسيساعد النظـام   . يتعلق بتقديم أحدث المعلومات عن الحاالت الصحية العمومية الطارئة ذات األهمية الدولية           
 باللوائح ودقة مواعيدها وشموليتها، فضالً عـن االحتفـاظ          فيما يتعلق  القرارات   صنععلى زيادة فعالية عملية     

 إدارة  علـى لمـساعدة   ل نظام إلدارة المعلومات الميدانية      إنشاءوتم أيضاً   . سجل لألنشطة والقرارات التنفيذية   ب
ويجري تكييـف   .  الفاشيات مواجهةالمعطيات بشأن التفاعالت الناشئة عن التماس مع الحاالت المرضية أثناء           

، اجتمعت المنظمة ٢٠٠٦سبتمبر / ر أيلولوفي شه. النظام الستخدامه على المستوى الوطني في عدة بلدان هذا
 يـة الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات واالستجابة لمقتـضياتها فـي إطـار حلقـة عمل              وشركاؤها في   

أنفلونزا الطيور ولتقييم األسلوب التنفيذي الذي تتبعه المنظمـة فـي االسـتجابة             مواجهة  الستعراض عمليات   
  .٢٠٠٦زا الطيور مع تطورها السريع في النصف األول من عام  بانتشار أنفلونفيما يتعلقللوضع 

  
. نفلونزالألويجري اآلن استكمال بروتوكول إضافي لتوجيه التدخالت السريعة في حالة وقوع جائحة               -٩

 فيمـا   المعياريـة  البروتوكول أدوار ومسؤوليات الحكومات والوكاالت، والتعاريف وإجراءات التنفيذ          ويتناول
يخص إدارة ورصد تدخالت مكافحة الفيروسات، وغير ذلك من تدابير االحتـواء األخـرى واسـتراتيجيات                

  .االتصاالت
  
لتحقق من أنفلونزا الطيور إلى مكاتـب       المستلزمات الخاصة با  ويجري أيضاً اآلن إرسال مجموعات        -١٠

وقد حددت المكاتـب    . اشيات المشتبه فيها   تيسير إجراء عمليات التحقق السريع من الف       بهدفالمنظمة القطرية   
وتتضمن هذه األدوات معـدات الوقايـة       .  مكتباً قطرياً ينبغي تزويده بهذه األدوات      ١١٦اإلقليمية ما مجموعه    

وتحـسباً  . الشخصية، وإمدادات من األدوية المضادة للفيروسات، ومواد أخذ العينات وشحنها، ودالئـل تقنيـة            
 اسـتراتيجية   كمياتين  خزتالواسع النطاق واالستجابة لمقتضيات الفاشيات، تم        حققإلجراء عمليات ميدانية للت   
 التنقل اللوجستي التابع للمنظمة في      ، في إطار أنشطة التأهب والمواجهة ولدى برنامج       إضافية من هذه األدوات   

  .دبي، اإلمارات العربية المتحدةجنيف وفي 
  
مضاد للفيروسـات،   وهو عامل    جرعة من األوسيلتاميفير     وتحتفظ المنظمة بمخزون من ثالثة ماليين       -١١
 تبرعت بها شركة روش ألغراض التخزين الستخدامها في عمليات االستجابة واالحتواء الـسريعين فـي                وقد

كما تبرعت شـركة    . ن هذه األدوية في جنيف ودبي والمكاتب اإلقليمية       يخزت ويتم. حالة حدوث جائحة أنفلونزا   
ية هذه بمليوني جرعة إضافية من األوسيلتاميفير الستخدامها في البلدان التي توجد فيها             المستحضرات الصيدالن 

وقد تم بالفعل إرسال بعض اإلمدادات من هذا المخزون الثاني إلى بعض . اآلن فاشيات بشرية ألنفلونزا الطيور
 أنفلونزا الطيور التي تم      التحقق من  مستلزماتالبلدان وهي تندرج أيضاً ضمن المواد التي تحتويها مجموعات          

  .إرسالها إلى المكاتب القطرية
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 تطوير قدرات استجابة الصحة العمومية ألنفلونزا       ١وتم إصدار مجموعة من الدالئل والتوصيات لدعم        -١٢
 بشأن جمع   نصائحوتتضمن هذه الدالئل والتوصيات     ). ٢٠٠٥(الطيور الالزمة لالمتثال للوائح الصحية الدولية       

 المخاطر الناجمة عن التماس بين البشر والحيوانات، ومأمونية األغذيـة، ومكافحـة             والحد من قلها  العينات ون 
 ذلـك  فضالً عـن وتم  . العدوى فيما يخص العاملين الصحيين وتحديد حاالت العدوى البشرية بأنفلونزا الطيور          

 األعضاء وتوجيه أنشطة االتصال  دعماً للتعبئة االجتماعية في الدولتفقدية وقوائم المستلزماتإنتاج مجموعات 
وتم أيضاً إجراء سلسلة من المشاورات لتحديد ومعالجة القضايا األخالقية التي يحتمل            . العمومية خالل الجائحة  

، وهي تشتمل على تحديد أولويات الحصول على        ومواجهتهاللجائحة   أن تواجهها الدول األعضاء في التخطيط     
شحيحة، والحجر الصحي والعزل، والتزامات العاملين الصحيين أثنـاء الجائحـة،           التدابير الوقائية والعالجية ال   

كما تم .  مجموعة من التوصياتوضع اللمسات النهائية علىويجري في الوقت الراهن . وأهمية التعاون الدولي
 والتـدخالت   أيضاً وضع الدالئل بالتعاون مع وكاالت المساعدة اإلنسانية، وهي تتناول تدابير الصحة العمومية            

  .ينبين الالجئين والمهجر أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة لمواجهةالالزمة 
  
وتقدم األمانة اآلن توجيهاً نوعياً إلى الدول األعضاء، وذلك بشأن مضمون وبنية الخطـط الوطنيـة                  -١٣

وتقـوم المكاتـب    . رد المحـدودة  للتأهب لألنفلونزا الجائحة، إلى جانب المساعدة التقنية إلى البلدان ذات الموا          
 خططاً  اً دولة عضو  ١٧٨ ، حتى اآلن  ،قد وضعت و. والمواجهة اإلقليمية  خطط التأهب    ةغأيضاً بصيا اإلقليمية  

كما تمد األمانة الدول األعضاء بالمساعدة من أجل تقييم خططهـا باسـتخدام وسـائل             . وطنية للتأهب للجائحة  
  .لفاشيات باالستعانة بمجموعة من التمارين المكتبيةالتقييم واختبار الخطط في سيناريوهات ا

  
وانعقد في السنة الماضية عدد من الدورات التدريبية الموجهة للدول األعضاء والشركاء مـن جميـع                  -١٤

األقاليم التابعة للمنظمة تناولت مجموعة واسعة من الجوانب المتعلقة بأنفلونزا الطيور وتنفيذ اللوائح الـصحية               
القدرات ، ووالمواجهةوشملت المواضيع التقنية التي تمت معالجتها الترصد الوبائي، واإلنذار        ). ٢٠٠٥(الدولية  

وكان من بين الممارسين المشاركين أخصائيون في األوبئة وخبـراء مختبـرات            . ، ومكافحة العدوى  المختبرية
 وستـصبح   مة الغذائيـة  والسالوتم وضع نماذج تدريبية بخصوص التعبئة االجتماعية        . وممارسون سريريون 

 H5N1الناجمة عن الفيـروس     نفلونزا  األجزءاً من مواد التدريب الجاهزة والموحدة للمنظمة في مجال مكافحة           
فاشـيات   موضوع االتصاالت في حالة حدوث       كما أجريت دورات تدريبية حول    . ولتأهب وزارات الصحة لها   

نذار بحدوث الفاشيات واالستجابة لمقتضياتها، ووزع      الشبكة العالمية لإل  شاركت فيها وزارات الصحة وأعضاء      
  .خاص بالصحفيين دليل

  
 تدريبية دولية بشأن    يةوبالتعاون بين المنظمة والمركز اآلسيوي للتأهب للكوارث، تم تصميم حلقة عمل            -١٥

ـ   . مرافق الرعاية الصحية  تركز على   التأهب للطوارئ واالستجابة لمقتضياتها، وهي       يع وتغطي الدورة مواض
وخدمات المجتمعات في حالة حـدوث       وتنظيم األفرقة    التحتيةإجراءات مكافحة العدوى في المستشفيات والبنى       

عدد من مهنيي الرعاية الـصحية      ) ٢٠٠٦سبتمبر  /  أيلول ٢٩-٢٦بانكوك،  (وحضر الدورة األولى    . جائحات
 مجال إيتاء الخدمات الصحية فـي  وتم أيضا وضع مواد تدريبية للعاملين في. من بلدان إقليم جنوب شرق آسيا  

وقد وضعت هذه المواد التدريبية من أجل مـساعدة         . والمهجرينالخطوط األولى والخدمات األساسية لالجئين      
  . على هؤالء السكانمن وطأتهاتخفيف الالعاملين الميدانيين على التأهب لألنفلونزا الجائحة و

  
دورات مـشتركة بـين     ،  ٢٠٠٦أكتوبر  / رين األول فبراير وتش /  في شهري شباط   ،وعقدت في جنيف    -١٦

 مواجهـة المنظمة والشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات واالستجابة لمقتضياتها، وذلـك للتـدريب علـى               

                                                           
١  http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/en/index.html. 
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وتناولـت  .  مشاركاً من المؤسسات األعضاء في الـشبكة مـن المنظمـة     ٥١وحضر هذه الدورات    . الفاشيات
ات والحاالت الصحية العمومية الطارئة ذات األهمية الدولية، بما فيهـا            الفاشي مواجهةمواضيعها شتى عناصر    

  .أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة
  
وتأتي خطة العمل العالمية بشأن األنفلونزا الجائحة من أجل زيادة إمدادات اللقاحات، والتي أطلقت في                 -١٧
ظمة وشملت خبراء في األنفلونزا وممثلين مـن         كناتج لمشاورات واسعة أجرتها المن     ٢٠٠٦،١سبتمبر  / أيلول

 اللقاحات البشرية من البلـدان الـصناعية        وشركات انتاج برامج التطعيم الوطنية والسلطات التنظيمية الوطنية       
 إمكانية نقص إمدادات لقـاح األنفلـونزا        الحد من وتحدد الخطة الحلول العملية وأولوياتها فيما يخص        . والنامية
مي إلى زيادة حجم منتجات المصانع القائمة من خالل زيادة الطلب على لقاحات األنفلـونزا               وهي تر . الجائحة

الموسمية، وتحسين إمدادات اللقاحات بإنشاء مصانع جديدة وزيادة حجم اللقاحات المنتجـة، والتـشجيع علـى         
المنتجات وإنتاجها في   ، وتحسين كفاءة    ونجاعةمواصلة البحث والتطوير للتوصل إلى إنتاج لقاحات أشد مفعوالً          

  .الوقت المناسب
  
، عمـالً بـالقرار     )٢٠٠٥(ويتيح امتثال الدول األعضاء الطوعي لمقتضيات اللوائح الصحية الدولية            -١٨
 ، فرصاً ثمينة جديدة لتقييم القدرات القائمة على صعيد المنظمة وفي الدول األعضاء كل علـى               ٣-٥٨ع ص ج

ويجري اآلن استكمال خطة استراتيجية لتنفيذ اللـوائح        . للوائح حيز النفاذ  دخول ا حدة، ولتحديد األولويات قبل     
 .ومواجهتهـا وتحديد األنشطة األساسية من أجل تعزيز القدرات المتكاملة القائمة في مجال ترصد األمـراض               

فـي   الدروس المستفادة من االمتثال الطوعي فيما يخص أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة             تضمينويجري  
  .تلك األنشطة والمساعدة على تركيز الجهود حيثما تشتد الحاجة إليها

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  .هذا التقريرب لإلحاطة علماًالمجلس التنفيذي مدعو   -١٩
  
  
  

=     =     =  

                                                           
 .WHO/IVB/06.13-WHO/ODS/EPR/GIP/2006.1الوثيقة    ١


