
 
  
  
  
  
  
 

  ٤-٦٨ع  ص  ج    والستون الثامنةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦

  WHA68.4    من جدول األعمال ٣-١٥البند 
  
  
  

  رسم خريطة مخاطر الحمى الصفراء
  والتطعيم الموصى به للمسافرين

  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،
  

ـــوائح الصـــحية الدوليـــة ( : االســـتجابة لطـــوارئ الصـــحة )٢٠٠٥بعـــد النظـــر فـــي التقريـــر الخـــاص بتنفيـــذ الل
  ١العمومية

  
المحـدث مـن اللـوائح الصـحية الدوليـة  ٧إذ تذكر باعتماد جمعية الصحة العالمية السابعة والسـتين للمرفـق 

جرعـة واحـدة مـن  والـذي خلـص إلـى أن ٣الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع،وتقرير فريق  ٢)٢٠٠٥(
لقاح الحمى الصفراء تكفي إلعطاء مناعة دائمة وحماية طيلة العمـر ضـد الحمـى الصـفراء، وبأنـه ال توجـد ضـرورة 

ى الصــفراء تســتمر إلعطــاء جرعــة معــززة مــن لقــاح الحمــى الصــفراء، وبــأن مــدة صــالحية شــهادة التطعــيم ضــد الحمــ
  طيلة عمر الشخص الُمَطّعم؛

  
وٕاذ تسـلط الضـوء علـى أنـه يمكـن أن تقـوم الـدول األطـراف علـى الفـور بتطبيـق هـذه التغييـرات، حتـى علـى 

)، بصــيغته المعدلــة، فــي ٢٠٠٥الدوليــة ( مــن اللــوائح الصــحية ٧الــرغم مــن أن مــن المنتظــر أن يبــدأ نفــاذ المرفــق 
  من اللوائح؛ ٥٩للفقرة  ، طبقاً ٢٠١٦حزيران/ يونيو 

  
) قــد يلــزم التطعــيم ضــد الحمــى ٢٠٠٥مــن اللــوائح الصــحية الدوليــة ( ٧وٕاذ تالحــظ أنــه ألغــراض المرفــق 

  ،الصفراء ألي مسافر يغادر منطقة حددت المنظمة أن من المحتمل أن تسري فيها الحمى الصفراء
  
  
  
  
  

                                                           
 .٦٨/٢٢انظر الوثيقة ج   ١

 .٥، الملحق ١/ سجالت/٦٧/٢٠١٤ع  ص  جوالوثيقة  ١٣-٦٧ع  ج صانظر القرار    ٢

االســـتنتاجات والتوصـــيات.  - ٢٠١٣فريـــق الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي المعنـــي بـــالتمنيع، نيســـان/ أبريـــل اجتمـــاع     ٣
، تــــــــــم http://www.who.int/wer/2013/wer8820.pdf?ua=1( ٢١٦-٢٠١): ٢٠(٢٠١٣:٨٨الســـــــــجل الوبــــــــــائي األســـــــــبوعي، 

 )٢٠١٥أيار/ مايو  ٤االطالع في 
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  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١
  
إذا كانـت  ، بـإبالغ المنظمـة بمـا٢٠١٦الفترة االنتقالية الممتدة حتـى حزيـران/ يونيـو أن تقوم، في   )١(

تقبـــل طواعيـــة أم ال تمديـــد صـــالحية شـــهادة التطعـــيم ضـــد الحمـــى الصـــفراء لتســـتمر طيلـــة عمـــر الشـــخص 
  م؛ عَّ الُمطَ 

 
أن تمتثــــل لتوصــــية المنظمــــة بخصــــوص تعريــــف المنــــاطق المهــــددة بمخــــاطر الحمــــى الصــــفراء،   )٢(
 لتوصيات الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين؛ ول
  

  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢
  

ث فـــي الوقـــت الفعلـــي، قائمـــة إلكترونيـــة بالبلـــدان التـــي تقبـــل شـــهادة تطعـــيم ضـــد أن ينشـــر، ويحـــدّ   )١(
 الحمى الصفراء تدوم طيلة عمر الشخص الُمَطّعم؛

 
وتقنــي معنــي برســم الخريطــة الجغرافيــة لمخــاطر الحمــى  أن يقــوم بإنشــاء فريــق استشــاري علمــي  )٢(

الصفراء، يكون ذا طابع رسمي، بمشاركة البلدان التي توجد فيها مناطق مهددة بمخاطر الحمى الصفراء، 
) إعطـاء ٢) الحفاظ على تحديث خريطـة مخـاطر الحمـى الصـفراء أوًال بـأول؛ (١وذلك من أجل ما يلي: (

  حمى الصفراء للمسافرين بطريقة تسهل السفر الدولي.إرشادات بشأن التطعيم ضد ال
 

  ٢٠١٥مايو / أيار ٢٦الجلسة العامة التاسعة،   
  ٩/المحاضر الحرفية /٦٨ج  
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 .االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي وحسب   ١


