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٪ مـن الـدول األطـراف البـالغ ٧٨، أي بنسبة ٢٠١١إلى الدول األطراف في اللوائح في منتصف شهر شباط/ فبراير
ردًا، أي بنســـبة  ١٢٨( ٢٠١٠مقارنـــة بســـنة عمومـــًا  ارتفـــعل الـــرد علـــى االســـتبيان معـــد أي أندولـــة.  ١٩٤عـــددها 

ويبــين الجــدول الــوارد أدنــاه متوســط معــدل قــدرات جميــع البلــدان التــي قــدمت اســتبيانات  .٪ مــن الــدول األطــراف)٦٥
م من أقاليم . وُتحسب المعدالت التي ُتعرض على المستوى العالمي وعلى مستوى كل إقلي٢٠١١مستكملة في سنة 

منظمة الصحة العالمية من خالل حساب عدد الخصـائص المحققـة فيمـا يتعلـق بقـدرة معينـة مـن القـدرات األساسـية 
كنســبة مئويــة مــن إجمــالي عــدد خصــائص تلــك القــدرة. كمــا يبــين الجــدول النســبة المئويــة للبلــدان التــي حققــت معــدل 

 القدرات األساسية.  ، مما يشير إلى إحراز تقدم جيد في بناء٧٥قدرة يفوق 
  
أن الدول األطراف تحرز إلى حد ما تقدمًا في عدد من القـدرات األساسـية،  ٢٠١١وأوضحت بيانات سنة   -٦

)، واالسـتجابة (حيـث يصـل متوسـط المعـدل ٪٧٥والسيما قدرات الترصد (حيث يصل متوسط المعدل العـالمي إلـى 
ر المصــد الحيوانيــة األحــداث)، و ٪٧١المعــدل العــالمي إلــى )، والمختبــرات (حيــث يصــل متوســط ٪٧٢العــالمي إلــى 

). ومن ناحية أخرى أبلغ معظـم األقـاليم عـن قـدرات قليلـة نسـبيًا فـي ٪٧٨(حيث يصل متوسط المعدل العالمي إلى 
(حيـث  الكيميائيـة وفيمـا يتعلـق باألحـداث)، ٪٤٥مجال الموارد البشرية (حيث يصل متوسط المعـدل اإلجمـالي إلـى 

 ).٪٥٠(حيث يصل متوسط المعدل العالمي إلى  اإلشعاعية)، واألحداث ٪٤٥سط المعدل العالمي إلى يصل متو 
  
  

  ٢٠١١معدالت القدرات بحسب أقاليم منظمة الصحة العالمية في سنة  -الجدول 
  على أساس الردود الخاصة بإطار رصد القدرات الوطنية

  

  القدرة/ عدد الردود

  أ٪٧٥المئوية بالنسبة للبلدان التي حققت أكثر من متوسط معدل القدرة والنسبة 

  األمريكتان  أفريقيا
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المستوى 
  العالمي

  ب١٤٨  ١٨  ١١  ٤٣  ١٧  ٢٤  ٣٥  عدد الردود
، التشريع، والسياسات

  )٥٣( ٦٢  )٦١( ٦٥  )٥٥( ٦٣  )٦٧( ٧٢  )٧٦( ٧٧  )٥٤( ٦٦  )١٧( ٣٣  والتمويل

واتصاالت التنسيق 
  )٤٧( ٦٩  )٧٨( ٨٥  )٤٥( ٦٨  )٥٣( ٧١  )٥٩( ٧٩  )٥٠( ٧٣  )١٧( ٥٠  مراكز االتصال الوطنية

  )٦٤( ٧٥  )٧٨( ٨١  )٤٥( ٦٩  )٧٤( ٨١  )٦٥( ٨٠  )٦٣( ٧٦  )٤٩( ٦٤  الترصد
  )٥٥( ٧٣  )٧٨( ٨٨  )٤٥( ٧٤  )٦٣( ٧٨  )٥٩( ٧٣  )٦٣( ٧٧  )٢٩( ٥٥  االستجابة
  )٣٩( ٥٨  )٥٠( ٧٠  )٢٧( ٥٨  )٥٦( ٧٠  )٥٣( ٦١  )٤٢( ٥٧  )٩( ٣٥  التأهب

  )٣٥( ٦٥  )٧٢( ٨٤  )٢٧( ٦٨  )٣٧( ٦٨  )٣٥( ٦٧  )٤٦( ٧٠  )٩( ٤٤  اإلبالغ عن المخاطر
  )٣٦( ٤٥  )٥٦( ٥٩  )٤٥( ٥٦  )٢٦( ٣٥  )٤١( ٥٥  )٥٠( ٥٨  )٢٣( ٣٢  الموارد البشرية

  )٥٣( ٧١  )٥٦( ٧٤  )٣٦( ٦٧  )٦٧( ٧٣  )٥٣( ٧١  )٥٤( ٧٤  )٣٧( ٦٥  المختبرات
  )٣٢( ٥٩  )٣٣( ٥٥  )٤٥( ٦٧  )٤٧( ٦٧  )٣٥( ٥٨  )٢١( ٥٥  )١٤( ٤٩  نقاط الدخول

األحداث الحيوانية 
  )٦٨( ٧٧  )٦٧( ٨٣  )٧٣( ٨٤  )٨٦( ٨٨  )٥٩( ٧٤  )٧٩( ٧٧  )٤٠( ٥٩  المصدر
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  القدرة/ عدد الردود

  أ٪٧٥المئوية بالنسبة للبلدان التي حققت أكثر من متوسط معدل القدرة والنسبة 

  األمريكتان  أفريقيا
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

المستوى 
  العالمي

  ب١٤٨  ١٨  ١١  ٤٣  ١٧  ٢٤  ٣٥  عدد الردود
األحداث المتعلقة 
  )٥٧( ٧٠  )٦٧( ٧٧  )٤٥( ٦٥  )٩٥( ٩٠  )٥٣( ٦٧  )٥٠( ٦٨  )١٤( ٤٥  بالسالمة الغذائية

  )٣٢( ٤٥  )٤٤( ٤٩  )٢٧( ٣٣  )٥٨( ٦٨  )١٨( ٤٤  )٢٥( ٤٢  )٦( ٢٠  الكيميائيةاألحداث 
  )٣٩( ٥٠  )٣٩( ٤٨  )١٨( ٣٥  )٧٤( ٧٧  )٣٥( ٥٧  )٢٩( ٣٨  )١١( ٢٤  الطوارئ اإلشعاعية

  أ    ما بين القوسين.
أرمينيــا،  أفغانســتان، الجزائــر، أنــدورا، أنغــوال، أنتيغــوا وبربــودا، األرجنتــين، :٢٠١٢شــباط/ فبرايــر  ٢٢حتــى ردًا  ١٥٢ورد ب  

البوســنة بوتــان، بلجيكــا، بليــز، بــنن،  بــيالروس، البحــرين، بــنغالديش، بربــادوس، جــزر البهامــا، أســتراليا، النمســا، آذربيجــان،
تشـــاد،  جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، رون، كنـــدا،بورونـــدي، كمبوديـــا، الكـــامي بلغاريـــا، والهرســـك، البرازيـــل، برونـــي دار الســـالم،

كرواتيــــا، قبــــرص، الجمهوريــــة التشــــيكية، جمهوريــــة كوريــــا  كــــوت ديفــــوار، شــــيلي، الصــــين، كولومبيــــا، الكونغــــو، كوســــتاريكا،
، الديمقراطيـــة الشـــعبية، جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، الـــدانمرك، دومينيكـــا، إكـــوادور، مصـــر، الســـلفادور، غينيـــا االســـتوائية

إريتريــا، إثيوبيــا، فنلنــدا، فرنســا، غــابون، غامبيــا، جورجيــا، ألمانيــا، غانــا، غرينــادا، غينيــا، غيانــا، هــايتي، هنــدوراس، هنغاريــا، 
جمهوريـة إيـران اإلسـالمية، العـراق، أيرلنـدا، إيطاليـا، جامايكـا، اليابـان، األردن، كازاخسـتان، كينيـا،  الهنـد، إندونيسـيا، أيسلندا،

مدغشـقر، مـالوي،  لكسـمبرغ، ليتوانيـا،ليبيـا، ليسـوتو،  لبنـان، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، التفيـا،زستان، الكويت، قيرغي
منغوليـا، المغـرب،  مونـاكو، واليـات ميكرونيزيـا الموحـدة، موريتانيـا، المكسـيك، جـزر مارشـال، مالطـة، ملديف، مالي، ماليزيا،

بــاراغواي، الفلبــين، بولنــدا، البرتغــال،  بــابوا غينيــا الجديــدة، بنمــا، بــاالو، نيوزيلنــدا، ُعمــان، هولنــدا، ميانمــار، نيبــال،موزامبيــق، 
 المملكـة العربيـة السـعودية، سـان تـومي وبرينسـيبي، سـاموا، سانت لوسـيا، االتحاد الروسي، جمهورية مولدوفا، رومانيا،قطر، 

أسـبانيا، سـري النكـا، السـودان، سـورينام،  جنـوب أفريقيـا، لوفينيا،السنغال، صربيا، سيشيل، سيراليون، سـنغافورة، سـلوفاكيا، سـ
تيمـور جمهوريـة مقدونيـة اليوغوسـالفية السـابقة،  طاجيكسـتان، تايلنـد، السويد، سويسرا، الجمهوريـة العربيـة السـورية،سوازيلند، 

الواليــات المتحــدة  ة تنزانيــا المتحــدة،جمهوريــ ، اإلمــارات العربيــة المتحــدة،أوغنــدا تــونس، تركمانســتان، توغــو، تونغــا،لشــتي،  –
ــدمت األرجنتــين والبرازيــل وكولومبيــا وبــاراغواي  البيانــات الــواردة مــن(زامبيــا، زمبــابوي.  فييــت نــام، األمريكيــة، أوزباكســتان، ُق

يـغ الخاصـة بواسطة أداة التبليغ التي وضعتها السـوق المشـتركة لبلـدان المخـروط الجنـوبي وتـم تحويلهـا إلـى نسـق اسـتمارة التبل
وسـانت فنسـنت  ونيفيس كيتس؛ والبيانات الواردة من سانت باللوائح الصحية الدولية بواسطة منظمة الصحة للبلدان األمريكية

وغرينــادين وترينيــداد وتوبــاغو والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية ُقــدمت فــي نســق لــم يســن إدراجــه ضــمن 
  .)التحليل

 
 العالميةالشراكة 

  
 الدوليــــة الحكوميــــة والمنظمــــات الدوليــــة المنظمــــات مــــع تعاونهــــا تعزيــــز العالميــــة الصــــحة منظمــــة تواصــــل  -٧

 ةمباشـر  المنظمـةأثناءهـا  تعاونـتالتـي  اليابـان فـي النوويـة الطـوارئ ةحالـ في وكان ذلك مهمًا بوجه خاص. األخرى
 المعنيــــة الوكــــاالت بــــين المشــــتركة اللجنــــة فــــي كعضــــوت أيضــــًا شــــاركفيمــــا  ،للطاقــــة الذريــــة الدوليــــة الوكالــــة مــــع

والنوويـــة  اإلشـــعاعية للطـــوارئ لتأهـــبل القائمـــة الدوليـــة ترتيبـــاتمعنيـــة بال تنســـيقية هيئـــة وهـــي النوويـــة، باإلشـــعاعات
ـــ النـــووي كمـــا الحـــادث .واالســـتجابة لهـــا فـــي تبـــادل  والســـيما النقـــل، قطـــاع فـــي الـــدوليين الشـــركاء مـــع اً واســـع اً تعاون

 المنظمـاتو  العالمية الصحة منظمةالتعاون بين  مستمر بشأنالتقدم و . الدولي النقل في ذلك تأثير حول المعلومات
 هـــذه تشـــملو . والبيئــة والحيـــوان اإلنســان التفاعــل بـــين فـــي الصـــحية لمخــاطرل للتصـــدي اآلخــرين والشـــركاء األخــرى
  .الحيوان لصحة الدولية والمنظمة والزراعة األغذية منظمة مع الثالثية الترتيبات الجهود
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  تعزيز القدرات الوطنية
  
إلـــى  )٢٠٠٥( الدوليـــة الصـــحية اللـــوائح تنفيـــذب المعنيـــة المراجعـــة لجنـــةإن التوصـــية األولـــى التـــي وجهتهـــا   -٨

هــي تســريع  ٢٠٠٩،١ A (H1N1) الجائحــة األنفلــونزاالختــامي عــن  هــاتقرير المنظمــة والــدول األطــراف، والــواردة فــي 
جميــع مســتويات  تواصــلالتــي تــنص عليهــا اللــوائح. ومــع وضــع هــذا األمــر فــي الحســبان  األساســية القــدرات تنفيــذ

 هــذهوالتـزال . األساسـية القـدراتشـروط تلـك ب الوفـاء فـي األطــراف الـدول دعـم إلـى الراميـة األنشـطةتكثيـف  المنظمـة
 الوطنيــة الــنظم وشــبكاتالصــحة العالميــة  لمنظمــة ســتراتيجيات اإلقليميــةالا خــالل مــن فــي األســاس ةريــاج الجهــود
 .لها واالستجابة األمراض لترصد

 
 يــةالمختبر  للخــدمات وطنيــة أطــر وٕانشــاء إعــداد اإلرشــادات خــالل نمــ المختبــرات قــدراتويتواصــل تعزيــز   -٩

 المــوارد تبــادل لتســهيل القائمــة علــى المختبــرات الشــبكات تشــجيع ويــتم. البشــرية المــوارد وتعزيــز الجــودة نظــم وتنفيــذ
ــ المختبــرات لتقيــيم أداة تطــوير وتشــمل أبــرز النقــاط. والخبــرات المعــارفو   الدوليــة الصــحية اللــوائح تنفيــذ دعمالتــي ت
وتــم . اتتوأمــة المختبــر  مبــادرةللضــمان الخــارجي للجــودة، وفــي  والوطنيــة اإلقليميــة البــرامج والتوســع فــي ،)٢٠٠٥(

ـــدليل الخـــاص بنظـــام إدارة جـــودة  توزيـــع  فـــي البيولوجيـــة المخـــاطر إدارة تعزيـــز وتـــم ٢المختبـــرات بلغـــات مختلفـــة.ال
 لصــحة الدوليــة المنظمــة مــع بالتعــاونوٕاعطــاء اإلرشــادات  العمــلحلقــات  مــن سلســلةتنظــيم  خــالل مــن المختبــرات
  .الحيوان

 
 السـفن دليـل للتفتـيش علـى ذلـك في بما الدخول، نقاطفي  القدرات تعزيز مجال في جديدة ُوضعت أدواتو   -١٠

مــن دليلهــا الخــاص بإصــحاح  الثالثــة الطبعــةونشــرت منظمــة الصــحة العالميــة  ٣.الســفن إصــحاح شــهادات وٕاصــدار
. الـدخول نقـاط ات فـيلقـدر ل اتقييمهـ فـي األطـراف الـدول لـدعم وُنفـذت زيـارات إلـى البلـدان ٢٠١١.٤ سـنة فيالسفن 

 وشـارك األسـبانية السـلطات مـع وثيـق تعاونالجوي بالسفر  في ةوميالعم ةيالصح للطوارئ لتخطيطت عملية لظمنُ و 
 .الستة المنظمة أقاليم جميع من نو مشاركفيها 

 
التـدريب  دورةفـي إطـار السـتة  المنظمـة أقـاليم جميـع مـن العموميـة الصـحة ومهنيـ دربت ٢٠٠٩ سنة منذو   -١١

 الحاليـة الـدورةويبلـغ عـدد المسـجلين فـي . تنفيـذال جوانـب مـن الكثيـر تغطـيالتـي  الدوليـة الصـحية اللوائح تنفيذعلى 
 ودون الــوطني الصــعيدين علــى هاوتنفيــذ الصــلة ذات الــدورات تصــميمكــذلك فــي مجــال  الــدعم ويقــدَّم. اً مشــارك ٣٨

 وجــودة قــدرات تعزيــز يجــري الديمقراطيــة، الكونغــو وجمهوريــة الوســطى أفريقيــا وجمهوريــة الكــاميرون فــيو . اإلقليمــي
ا يتعلق باألمراض التـي يمكـن الوقايـة منهـا باللقاحـات واألمـراض التـي يمكـن أن تتحـول إلـى فيم واالستجابة الترصد

 فـيو  للشـبكات وُنظـم إدارة البيانـات. الدعم تقديم عن الً فض ،التحتية البنية وتحسين التدريب خالل منأوبئة، وذلك 
 وتعزيــــز، المختبــــرات مــــن شــــبكة إنشــــاء دو جهــــ تســــتمر أوروبــــا شــــرق جنــــوببلــــدًا مــــن بلــــدان شــــرق المتوســــط و  ٢٧

ترصـــد الطـــوارئ  وتنســـيق المبكـــر اإلنـــذار نظـــم وتعزيـــز المخـــاطر، ٕادارةو  التأهـــب مجـــال فـــي المشـــتركة اإلجـــراءات
 .الدخول نقاط في الصحية العمومية واالستجابة لها

 

                                                           
 .٦٤/١٠انظر الوثيقة ج    ١

٢    Laboratory quality management system: handbook. Geneva, World Health Organization, 2011.  
٣    International Health Regulations (2005): handbook for inspection of ships and issuance of ship sanitation 

certificates. Geneva, World Health Organization, 2011.                                                                                                
٤    WHO guide to ship sanitation, 3rd ed. Geneva, World Health Organization, 2011. 
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 هو البرييسببه فيروس شلل األطفال  الذي األطفال شلل فإن ،)٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح وبموجب  -١٢
 شـلل حـاالتتـم اإلخطـار ب ٢٠١١ سـنة وفـي. اكتشـافها فـور بهـا المنظمـة إخطـار يجب التي األربعة األمراض أحد

 البلــدان إلــى فيــروس شــلل األطفــال البــري وفــود أعقبــت التــي المــرض هــذا فاشــيات) ١فــي ســياق مــا يلــي: ( األطفــال
 المتعلقة األحداث ومازال يتم نشر .دولية آثار لها كونت قد التي المخاطر تطور) ٢( ؛ و/ أومنه خالية كانت التي
 معلومـات موقـع وعلـى ١"األمـراض فاشـياتعـن  أخبـار" صـفحة فـياإللكترونـي  المنظمـة موقـع علـى األطفال بشلل

 مـــن البلـــدان تحـــذر اتليـــومافتئـــت هـــذه اآل. الدوليـــة الصـــحية بـــاللوائح المعنيـــة الوطنيـــة االتصـــال لمراكـــزاألحـــداث 
 ،)كــوت ديفــوار مثـل( أفريقيــاغــرب  فـي وخصوصــاً  دوليــًا، النتشــار فيـروس شــلل األطفــال البـري المســتجدةمخـاطر ال

أفريقيا (مثل أنغوال وتشاد والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية)، والقرن األفريقي (المناطق الحدودية بـين  ووسط
 لمبـادرةل العالمي واإلقليمي والقطري، التابعـة ىالمستو  على ،فعالال ترصدال شبكة كينيا وأوغندا)، وباكستان. والتزال

وٕاجـراء  البشـريالبـراز  عينـات وجمـع الحـاد، الرخـو الشـلل بحـاالت إلخطـارتتـيح ا األطفـال شـلل الستئصال العالمية
لســـريان فيـــروس شـــلل األطفـــال  المتبقيـــة السالســـل جميـــع فـكشـــ نـيمكـــ ةـالطريقـــ ذهـوبهـــ الفريولـــوجي لهـــا. الفحـــص
 شـلل الستئصـالالتاليـة  الفتـرة فـي مهمـة) ٢٠٠٥( الدوليـة الصـحية للـوائحا وسـتكون .المناسب الوقت في ومكافحته
 سـريان فيـروس شـلل الطفـال البـري وقـف بعـد ضرورياً  سيكون المرض لهذا الحساسية العالي الترصد ألن ،األطفال

 لــه واالسـتجابة ه مـن جديـدظهـور  أو األطفـال شـلل احتمـال لعـودة دخـول أي ترصـدلكـي يـتم  العـالم أنحـاء جميـعفـي 
 .بسرعة

 
 الطــوارئ اإلشــعاعيةحــاالت شــبكة التأهــب والمســاعدة الطبيــة فــي : تين همــاعــالمي ينشــبكت أعضــاءوشــارك   -١٣

)REMPAN (البيولوجية الجرعات بقياس والمعنية للمنظمة التابعة العالمية والشبكة )BioDoseNet(مـع العمـل ، فـي 
 المعلومــات تبــادلالمعنيــة  األنشــطة وشــملت. اإلشــعاعية للطــوارئ الوطنيــة التأهــب أنشــطة تعزيــز أجــل مــن البلــدان
 اإلقليميــــة التدريبيــــة البــــرامج وتنفيــــذ الشــــبكات قــــدراتخــــرائط  ورســــمالعمليــــات  ية وتنفيــــذتنســــيقال جتماعــــاتالا وعقــــد

  .والوطنية
  

  لها واالستجابة الدولية العمومية الصحية الطوارئ الوقاية من
  

 الصــحية بــاللوائح المعنيــة الوطنيــة االتصــال مراكــز قنــوات عبــر تمــر العموميــة الصــحة معلومــات التــزال  -١٤
 موضــع توضــع اتصــاالت شــبكة وهــي الدوليــة، الصــحية بــاللوائح والمعنيــة للمنظمــة التابعــة االتصــال ونقــاط الدوليــة

 البــالغ) ٢٠٠٥( الدوليــة الصــحية اللــوائح فــي األطــراف الــدول بــين ومــن. اإلقليمــي المســتوى علــى المنــتظم االختبــار
 االتصال األحداث من أجل مراكز معلومات موقع علىاالطالع  دولة ١٨٢ يتاح اآلن لما يبلغ دولة، ١٩٤ عددها
التــي لــديها  األطــراف الــدول مــن دولــة ١٤ ولــم تــدخل بعــُد إلــى الموقــع. الدوليــة الصــحية بــاللوائح المعنيــة الوطنيــة
مــن تقريــر لجنــة المراجعــة المعنيــة  ٢وتعكــف األمانــة علــى اســتعراض خيــارات تنفيــذ التوصــية . النفــاذ إليــهإمكانيــة 

، مــن أجــل تحســين موقــع ٢٠٠٩ A (H1N1)بكيفيــة تنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة وفيمــا يتعلــق بــاألنفلونزا الجائحــة 
المحتـــوى بغيـــة إعـــادة تصـــميم الموقـــع،  معلومـــات األحـــداث الســـالف الـــذكر. وحـــددت المنظمـــة حـــًال ممكنـــًا إلدارة

علــــى متطلبــــات المســــتخدم اســــتنادًا إلــــى نمــــوذج إعــــداد ذي وظــــائف محســــنة ومــــرن  ووضــــعت نموذجــــًا أوليــــًا بنــــاءً 
  االستخدام.

  
ـــدان مـــع كثـــب عـــن العمـــل المنظمـــة وتواصـــل  -١٥  العموميـــة ةيالصـــح طـــوارئالو  مخـــاطرال اكتشـــاف علـــى البل

 فبرايـر /شـباط ٢٠وحتـى  ٢٠١١أيلـول/ سـبتمبر  ذومنـ). ٢٠٠٥( الدوليـة الصـحية اللـوائح إطار في لها واالستجابة
 مــن٪ ٣٩(حــدثًا  ٧٦ثبــت أن  ،بــين هــذه األحــداث مــنو . األحــداث إدارة نظــام فــي حــدثاً  ١٩٤ تســجيل تــم ٢٠١٢

                                                           
 ).٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٧ في االطالع تم( http://www.who.int/csr/don/en/index.htmlانظر:     ١
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وأن  كاذبـة، شـائعاتهـي ٪) ٨(حـدثًا  ١٦أن  التحقـق بعـدوتبـين  رصـد،ال إلـى تحتـاج حقيقيـة أحـداثهي ) المجموع
ثالثــة ، ولــم يتســن التحقــق مــن الفاشــية تعريــف، ذلــكلــم ينطبــق عليهــا، رغــم  حقيقيــة اً أحــداث كانــت٪) ١٨(حــدثًا  ٣٥

 باختصـار،و ٪). ٣٣( اً حـدث ٦٤ولم يـتم البـت بعـُد بشـكل نهـائي فـي األحـداث المتبقيـة البـالغ عـددها ٪). ٢( أحداث
  .المراقبة فترة في المسجلة األحداث من٪ ٦٧ التحقق من كملاست قدف
  

 العالميـة الصـحة منظمـةعملـت  اليابـان فـي النوويـة فوكوشـيما محطـةفـي  الطارئة التي حدثت أعقاب فيو   -١٦
شــبكة التأهــب والمســاعدة  مــن بــدعم، الــدوليين الشــركاء مــن وغيرهــا للطاقــة الذريــة الدوليــة الوكالــة مــع وثيــق بشــكل

 الهــادئ المحــيط لغــرب اإلقليمــي المكتــبوشــارك فــي ذلــك بشــكل خــاص كــل مــن . الطبيــة فــي الطــوارئ اإلشــعاعية
 الصـــحة منظمـــةل ميدانيـــة بعثـــةُأرســـلت و  .اليابـــانفـــي  كـــوبي فـــي الصـــحية للتنميـــة العالميـــة الصـــحة منظمـــة ومركـــز
 المتضررة المناطق من المعلومات من المزيد لجمع اليابان إلى الهادئ المحيط لغرب اإلقليمي المكتب من العالمية

وركــزت . علــى الصــعيد المحلــي واالحتياجــات الصــحية للحالــة أفضــل فهــمتكــوين  أجــل مــن وتســونامي الزلــزال مــن
مـدى  ذلـك فـي بمـا(للمسـافرين  نصـائحتقـديم ال: همـا مجـالين علـى االستجابة من المبكرة المرحلة في البلدانطلبات 

 المشـورةتقـديم و  ،)والسـفن والطـائرات والحمـوالت الركـاب وفحـص ؛الحـدود مراقبـة وتـدابير ؛اليابان إلى سالمة السفر
شـــبكة التأهــــب  مـــن التقنيــــين الخبـــراء مـــع الفيـــديووب لهــــاتفبا مـــؤتمرات مانتظـــبا قــــدتوعُ . التـــدخالت بشـــأن التقنيـــة

  .والمساعدة الطبية في الطوارئ اإلشعاعية
  

ــ االضــطالع) INFOSAN( الغذائيــة بالســالمة المعنيــة للســلطات الدوليــة الشــبكةوتواصــل   -١٧  فــي حاســم دورب
 لهـا كـونت قـدالتـي  الغذائيـة بالسالمة المتعلقة األحداث من كبير بعدد يتعلق فيما واالستجابة والتقييم الرصد أنشطة

تـــم  التـــي) و لفيروتوكســـينالمفـــرزة ل "Escherichia coli"القولونيـــة  آثـــار دوليـــة. وكانـــت فاشـــية اإليكـــوالي (اإلشـــريكية
 أكثـرفقـد تـم اإلبـالغ عـن . اسـتثنائي بشـكل واسـعة النطـاق وخطيـرة ٢٠١١ مايوفي أيار/  لمانياأالتعرف عليها في 

كثيـر مـنهم  اليـوريمي الـدم انحـالل متالزمـةمـن  مـريض ٩٠٠ مـن أكثـر عانىو . وفاة ٥١ وسجلت حالة ٤٠٠٠ من
الصـحة  منظمة وعملت .الحياة مدىيحتاج بعضهم إلى غسل الكلى وس ة األمدطويل ةكلوي مضاعفات سيعاني من

ســلطات و  الصــحية الســلطات مــن كــلل متســقة معلومــات تقــديمعلــى  األوروبيــين الشــركاء مــع وثيــق بشــكل العالميــة
 بالسـالمة المعنيـة للسـلطات الدوليـة الشـبكة اتصـال قنـوات باسـتخدام وذلـك العـالمي، الصـعيد علـى الغذائيـة السالمة
  .الدولية الصحية باللوائح المعنية الوطنية االتصال مراكزو  الغذائية

  
وعـــن  الصـــفراء الحمـــى ســـريان لمخـــاطر المعرضـــة والمنـــاطق البلـــدان قائمـــةعـــن  وتقـــدَّم معلومـــات محدثـــة  -١٨

وعلــى الموقــع اإللكترونــي  األســبوعي الوبــائي الســجلالمعلومــات فــي  وتُنشــر. متطلبــات وتوصــيات التطعــيم ضــدها
 مخـاطر حالة ومنهجيات تصنيف فئات معايير اضعلى استعر ويتواصل العمل  ١.والصحة الدولي الخاص بالسفر

عــن التوزيــع الجغرافــي لهــذا  المنشــورة غيــر التقــارير لحفــظ بيانــات قاعــدة إعــداد، وعلــى البلــدان فــي الصــفراء الحمــى
  المرض.

  
   القانونية المسائل

  
. اللـوائح تنفيـذ بشـأن علـى طلبهـا،البلدان، بناًء  إلى القانونية المشورة تسدي العالمية الصحة منظمة التزال  -١٩

وتقـديم األمانـة  اللـوائح المتطلبات التي تـنص عليهـا الستيفاء الوطني التشريع تحديث المشورة هذه مجاالت وشملت
متعــددة البلــدان فــي هــراري بزمبــابوي فــي تشــرين عمليــة حلقــة  قــدوع شــر مــن خــالل الزيــارات إلــى البلــدانللــدعم المبا

تـم إسـداء قـدر كبيـر مـن النصـائح و  حلقـات عمليـة أخـرى فـي هـذه الثنائيـة. ، والتخطـيط لعقـد٢٠١١الثاني/ نـوفمبر 
   سواء داخل المنظمة أو للهيئات الخارجية وأصحاب المصلحة. حول المتطلبات التي تنص عليها اللوائح

                                                           
 .)٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٧(تم االطالع في  /http://www.who.int/ihr/enانظر     ١
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  خاتمة 
  
المكاتــب اإلقليميــة  مــن عمبــد) ٢٠٠٥( الدوليــة الصــحية اللــوائح تنفيــذ فــي التقــدم األطــراف الــدولتواصــل   -٢٠

 اللوائح، بموجب األساسية القدرات لبناء ٢٠١٢ سنة منتصففي  المحددالنهائي  الموعدوباقتراب  التابعة للمنظمة.
لهـا  شـرحتل األطـراف الـدول جميـع إلـى األمانـة كتبـت الصـدد هـذا فيو  التنفيذية. تهاأنشطتكثيف  الحكومات تواصل
 طلـبب األطـراف، اللتين تجيزان أن ُتمنح الـدول ١٣و ٥ مادتيناللوائح في ال في عليها المنصوص التمديد إجراءات

 الـــدول مـــن عـــددســـبق لو . اللـــوائح مـــن ١ رفـــقالم فـــي بالمتطلبـــات الـــواردة للوفـــاء مهلـــة إضـــافية مـــدتها ســـنتان ،منهـــا
 أن المتوقــع ومــن. ذلــك ضــرورة تبــرر علــى ءً بنــا التمديــد هــذا طلــببنيتــه  العالميــة الصــحة منظمــةأن أبلــغ  األطــراف

وفـي كـانون الثـاني/ ينـاير  ١.البلـدانألغلـب  بالنسـبة النهـائي الموعـد اقتـراب مـع كبير بشكل الطلبات هذه عدديزيد 
عممـــــت األمانـــــة معلومـــــات إضـــــافية لمســـــاعدة الـــــدول األطـــــراف علـــــى تحديـــــد الوفـــــاء بمتطلبـــــات القـــــدرات  ٢٠١٢

  ٢، وبشأن اللجوء إلى التمديد المحتمل.٢٠١٢المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية في عام 
    

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  .اإلحاطة علمًا بالتقريرة إلى جمعية الصحة مدعو   -٢١
  
  
  

=     =     =  

                                                           
 .٢٠١٢حزيران/ يونيو  ١٥الموعد النهائي بالنسبة ألغلب الدول األطراف هو    ١

٢    WHO/HSE/GCR/2012.1 (see http://www.who.int/ihr/legal_issues/ihr_core_capacity_2012/en/  تم االطالع)
 .)٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٧في 


