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وُأرســلت وثيقــة تــذكير فــي هــذا الصــدد إلــى مراكــز االتصــال الوطنيــة  ١والتمديــدات المحتملــة". ٢٠١٢الدوليــة لعــام 
المعنية باللوائح الصحية الدولية وٕالى البعثات الدائمة في وقت انعقـاد الـدورة الثالثـين بعـد المائـة للمجلـس التنفيـذي، 

مــع إرســال وثيقــة تــذكير أخــرى فــي وقــت انعقــاد الــدورة الخامســة والســتين لجمعيــة الصــحة العالميــة. وبعــد ومــن المز 
سـتقدم األمانـة معلومـات عـن الـدول األطـراف التـي حصـلت علـى تمديـد للمواعيـد  ٢٠١٢حزيـران/ يونيـو  ١٥تاريخ 

  باستخدام الموقع اإللكتروني المؤمَّن.

ن التحليـل عـن حالـة تنفيـذ القـدرات األساسـية الوطنيـة المنصـوص عليهـا ويحتوي هذا التقريـر علـى مزيـد مـ  -٣
) لــدى الــدول األطــراف، كمــا أنــه يحــدد العوائــق الكبــرى التــي تعرقــل تنفيــذ هــذه ٢٠٠٥فــي اللــوائح الصــحية الدوليــة (

ت بالكامـل بعـد. ، ويتضمن خطـط األمانـة الراميـة إلـى دعـم الـدول األطـراف التـي لـم تنفـذ القـدراالً كام اً القدرات تنفيذ
مــن مصــادر البيانــات ومنهــا مــا يلــي: التقــارير الســنوية التــي تقــدمها الــدول  اً ويأخــذ هــذا التقريــر فــي الحســبان عــدد

 ٢األطراف كي تدرج فـي تقـارير األمانـة إلـى الـدورتين الرابعـة والسـتين والخامسـة والسـتين لجمعيـة الصـحة العالميـة،
وكـذلك التقـارير اإلقليميـة التـي أعـدت للمشـاورات التـي دارت  ٣ي لرصـد التنفيـذ،والردود على استبيانات التقيـيم الـذات

بين الموظفين في المقر الرئيسي والموظفين المعنيين باللوائح الصحية الدولية في المكاتب اإلقليمية في مدينة ليون 
 اً دولــة طرفــ ١٩٤دولــة مــن أصــل  ١٥٦، كانــت ٢٠١٢نيســان/ أبريــل  ٤. وحتــى ٢٠١٢فــي شــهر شــباط/ فبرايــر 

  ٤) قدمت تقاريرها إلى المنظمة.٪٨٠(

  معلومات أساسية عن الصحة العمومية
ال تــزال بلــدان مــن جميــع األقــاليم تواجــه طائفــة عريضــة مــن األحــداث فــي مجــال الصــحة العموميــة، التــي   -٤

التشـغيلية الرئيسـية ويسـتخدم هـذا النظـام لتسـجيل المعلومـات والمقـررات اإلجرائيـة  ٥تسجل في نظام إدارة األحـداث.
الخاصة بأحـداث األمـراض واإلجـراءات المتخـذة أثنـاء الجـوائح التـي قـد تثيـر القلـق الـدولي. ولـيس الغـرض مـن هـذا 
النظام أن يكون بمثابة قاعدة بيانات تشمل جميع الجوائح التي تحدث في شتى أرجـاء العـالم. وقـد تعلـق أكبـر عـدد 

مــدى الســنوات القليلــة الماضــية باألخطــار المعديــة (األنفلــونزا وحمــى مــن األحــداث التــي ســجلت فــي النظــام علــى 
الضنك وشيكونغونيا والحصبة الوافدة والحمى الصفراء). ويواجه العديد من البلدان عودة انتشار أوبئـة مثـل الكـوليرا 

فيـــروس شـــلل  والتهـــاب الســـحايا الدماغيـــة النخاعيـــة والحصـــبة وحمـــى الضـــنك والحمـــى الفيروســـية النزفيـــة. وال يـــزال
األطفال البري يدور في بعض األقاليم. وقد تعلق عدد متزايد من األحداث باألمن الغذائي (من أصل معٍد أو سام) 

حيوانية المصدر (األنفلونزا وداء الكلب). ويزداد اعتبار األمـن الغـذائي قضـية مـن قضـايا الصـحة  اً أو شمل أمراض
مات يصّعب من إجراء تقدير كامل للمشاكل والقضايا المتعلقـة بـاألمن العمومية في بعض األقاليم، لكن شح المعلو 

فـــي أعبـــاء األمـــراض. وقـــد ارتـــبط حـــدثان مســـجالن فـــي نظـــام إدارة  اً كثيـــر  اً الغـــذائي. وتســـاهم العوامـــل البيئيـــة أيضـــ
  األحداث باألخطار اإلشعاعية النووية.

                                                           
(اطلــع عليــه فــي  http://www.who.int/ihr/legal_issues/ihr_core_capacity_2012/en/index.htmlانظــر الموقــع التــالي:     ١
  ).٢٠١٢نيسان/ أبريل  ٢٦
  .٦٥/١٧وج ٦٤/٩انظر الوثيقتين ج    ٢
إلى مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدوليـة لإلبـالغ عـن التقـدم المحـرز  اً ترسل هذه االستبيانات سنوي    ٣

ــــــــــي ــــــــــدرات األساســــــــــية. وهــــــــــي متاحــــــــــة أيضــــــــــ ف ــــــــــالي:  اً تطــــــــــوير الق ــــــــــي الت ــــــــــع اإللكترون ــــــــــى الموق ــــــــــدول األطــــــــــراف عل لل
https://extranet.who.int/ihrportal/report.aspx?id=68  ٢٠١٢نيسان/ أبريل  ٢٦(اطلع عليه في.(  

  .  ٢٠١٢نيسان/ أبريل  ٤لت في أعداد الدول األطراف المبلغة ونسبتها بحسب كل إقليم هي األعداد الفعلية التي سج    ٤
-١١١): ١٣(٨٢، ٢٠٠٧السـجل الوبـائي األسـبوعي، . ٢٠٠٦اإلنذار بحدوث األوبئة والتحقق: التقرير المـوجز لعـام     ٥

١١٦.  
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  آليات التنفيذ
) فـي أشـكال مختلفـة، منهـا مبـادرات ٢٠٠٥ئح الصحية الدوليـة (في تنفيذ اللوا اً تحرز الدول األطراف تقدم  -٥

التكامل دون اإلقليمية، مثل السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي في األمريكتين والمفوضية األوروبيـة، ومنهـا 
اإلقلـــيم أيضـــا االســـتراتيجيات اإلقليميـــة، مثـــل االســـتراتيجية المتكاملـــة لرصـــد األمـــراض واالســـتجابة لمقتضـــياتها فـــي 

  األفريقي واستراتيجية آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة األمراض المستجدة.

وأعدت استراتيجية آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة األمراض المستجدة التي يشـارك فيهـا إقلـيم جنـوب شـرق   -٦
من الصــحة لمواجهــة المخــاطر المســتجدة وللنهــوض بــأ اً مبــدئي ٢٠٠٥آســيا وٕاقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ فــي عــام 

 اً العمومية من خالل التأهب لألمراض المستجدة وغيرها من أحداث الصحة العمومية والوقايـة منهـا واكتشـافها مبكـر 
كي تراعي اإلنجـازات التـي تحققـت فـي السـنوات  ٢٠١٠واالستجابة السريعة لها. ونقحت هذه االستراتيجية في عام 

المستجدة وفـي االسـتجابة لألنفلـونزا الجائحـة  H5N1فلونزا الطيور الخمس السابقة والدروس المستفادة في مواجهة أن
A (H1N1) تــــــزال تمــــــنح األولويــــــة إلــــــى األمــــــراض أن هــــــذه االســــــتراتيجية المنقحــــــة ال . وعلــــــى الــــــرغم مــــــن٢٠٠٩
المســــــتجدة، فــــــإن لهــــــا نطــــــاق موّســــــع يركــــــز علــــــى ثمانيــــــة مجــــــاالت هــــــي: الترصــــــد وتقــــــدير المخــــــاطر  المعديــــــة

رات؛ واألمــراض الحيوانيــة المصــدر؛ والوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا؛ والتبليــغ عــن المخــاطر؛ والمختبــ واالســتجابة؛
والتأهب لطوارئ الصحة العمومية؛ والتأهـب واإلنـذار واالسـتجابة علـى الصـعيد اإلقليمـي؛ والرصـد والتقيـيم. وأعـدت 

الخطـط الوطنيـة وإلرسـاء األسـس  خطة عمـل خاصـة باالسـتراتيجية لإلقليمـين لتقـديم التوجيهـات بشـأن تطـوير اً أيض
  ألعمال المكاتب اإلقليمية. 

ولطالما تركزت الجهود المبذولة لتعزيز القدرات األساسية على المستوى دون اإلقليمي على وضع وتعزيـز   -٧
آليـــات ترصـــد األمـــراض الســـارية علـــى الصـــعيد دون اإلقليمـــي؛ وشـــبكات المختبـــرات؛ وآليـــات االســـتجابة لمخـــاطر 

ــــة؛ وا ــــة معين ــــة الوطني ــــيم األطــــر القانوني ــــدخول؛ وتقي ــــاط ال ــــة بنق ــــادرات المتعلق ــــر الحــــدود والمب ألنشــــطة المنجــــزة عب
ومراجعتها. وحدد الشركاء اإلقليميون وحددت أدوارهم ومسؤولياتهم في المساعدة على تنفيذ اللوائح الصـحية الدوليـة 

وذلــك خاصــة للمســاعدة فــي مجــال الــدعوة )، بمــا فــي ذلــك نشــر أفرقــة خبــراء إقليميــة متعــددة التخصصــات ٢٠٠٥(
  والتقييم وبناء القدرات والرصد واالستجابة.

  نظرة عامة على التقدم المحرز حتى اآلن
إلـى  ١٨قد أحرز فـي بنـاء جميـع القـدرات (انظـر الفقـرات مـن  اً كبير  اً بأن تقدم ١لقد أفادت التقارير السابقة  -٨
 اً تحسـن ٢٠١١ تظهر البيانات الواردة من الـدول األطـراف فـي عـامأدناه لالطالع على تحليل إقليمي مفصل) و  ٤٢

ـــــــاألمن الغـــــــذائي  اً مســـــــتمر  ـــــــة المصـــــــدر المرتبطـــــــة ب ـــــــة: ترصـــــــد األحـــــــداث الحيواني ـــــــدرات األساســـــــية التالي فـــــــي الق
لتعزيـــز دور قطـــاع الصـــحة  اً ) عمومـــ٢٠٠٥واالســـتجابة لهـــا. ولقـــد اســـتعين بـــاللوائح الصـــحية الدوليـــة ( واكتشـــافها

صـــدد. وحـــددت الـــدول األطـــراف أعمـــال التأهـــب فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة عنـــد نقـــاط الـــدخول، وٕان هـــذا ال فـــي
. اً ، فإنــه يتــيح الفرصــة فــي الوقــت ذاتــه لجــذب انتبــاه ســائر القطاعــات إلــى تنفيــذ اللــوائح عمومــاً ذلــك يمثــل تحــدي كــان
فـــي تعزيـــز القـــدرات فـــي  اً أيضـــ مـــرر معظـــم الـــدول األطـــراف المبلغـــة تشـــريعات لتنفيـــذ اللـــوائح. وُأحـــرز تقـــدم وقـــد

ـــين قطـــاعي الصـــحة  مجـــال ـــدول األطـــراف آليـــات تنســـيق ب ـــد مـــن ال ـــة المصـــدر، إذ وضـــع العدي األمـــراض الحيواني
فـي  اً والحيوانية لدعم اكتشاف األحداث الحيوانية المصدر واالستجابة لهـا. وتحققـت إنجـازات ملحوظـة أيضـ البشرية

فـي بـؤرة التركيـز  اً ى والتبليـغ عـن المخـاطر. ودخـل الترصـد والتقيـيم حـديثمجاالت قدرات المختبـرات ومكافحـة العـدو 
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في مجال تطوير القدرات الوطنية واإلقليمية، مع التشديد على روح الملكية لدى البلدان واسـتخدام البيانـات لتحسـين 
  البرامج.

  التحديات المطروحة أمام التنفيذ 
قـاليم، وسـتناقش هـذه التحـديات فيمـا يلـي. ويبـين بعـض هـذه حدد عدد من التحديات الشائعة بين جميع األ  -٩

مــن التركيــز مــن فــرادى الــدول األطــراف؛ أمــا الــبعض  اً التحــديات وجــود ثغــرات علــى المســتوى الــوطني تســتلزم مزيــد
مـن أطـراف خارجيـة  الً وتـدخ اً اآلخر فيشيع بين جميع الدول األطراف في إقليم معين. ويستلزم بعـض الثغـرات دعمـ

  لمستوى الدولي. على ا

  الموارد المالية والتقنية

يتعذر وصف فوائد التنفيذ وعوائد االستثمارات على األجل القصير بالنسبة إلى المـانحين. ويصـعب قيـاس   -١٠
) وبيانهــا مباشـــرة مــن حيــث وقعهـــا علــى الصــحة واالقتصـــاد. ويواجــه حشـــد ٢٠٠٥فوائــد اللــوائح الصـــحية الدوليــة (

مــن التحــديات، منهــا التعامــل مــع عــدم القــدرة علــى التنبــؤ بثغــرات تمويــل خطــط العمــل  اً عــدد المــوارد لتنفيــذ اللــوائح
الوطنية؛ وتقديم المساعدة في المجاالت التقنية دون الحصول على الدعم المناسب، واالستجابة لكون بعـض الـدول 

مـــوارد البشـــرية؛ ومواءمـــة األطـــراف لـــيس لهـــا مـــن يـــدعمها مـــن المـــانحين أو الشـــركاء؛ وجلـــب الـــدعم إلـــى تكـــاليف ال
أولويات المانحين مع احتياجات البلدان؛ وجذب شركاء جدد. ويكمن وراء هذه التحديات نقص فـي المـوارد الوطنيـة 
وشــح فــي التمويــل األساســي للبرنــامج. ويعنــي الوضــع المــالي الــراهن للمنظمــة أن لــيس لــديها مــا يكفــي مــن القــدرات 

  ) على الصعيد العالمي. ٢٠٠٥زم لتنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية (والموارد البشرية إلنجاز العمل الال

ويقـــوم العديـــد مـــن الـــدول األطـــراف فـــي الوقـــت الـــراهن بعمليـــة تطـــوير أو تحـــديث لخطـــط العمـــل الوطنيـــة.   -١١
يــة، وسيســتلزم مــن جانــب الحكومــات الوطن اً ومســتدام اً كبيــر  اً ماليــ اً اســتثمار  الً فعــا اً وسيســتلزم تنفيــذ هــذه الخطــط تنفيــذ

  من المانحين والشركاء في السنوات المقبلة. خارجياً  أيضا دعماً 

  روح الملكية السياسية الرفيعة المستوى

بحشـد عـدد مـن القطاعـات  اً بـذلك؛ وهـو مرهـون أيضـ اً حكوميـ اً يستلزم النجاح في تنفيذ أحكام اللوائح التزام  -١٢
زيــادة القيــادة والرقابــة مــن  اً متثــال فـي مجاالتهــا. وســيلزم أيضــوالجهـات الفاعلــة التــي يجــب أن تضــطلع بمســؤولية اال

  الناحية السياسية على الصعيد الوطني.

  اآلليات التشريعية والتنظيمية

مـن سـاعات العمـل. وال يـزال  الً هـائ اً يستلزم تقييم التشريعات المتعلقة باللوائح ومراجعتها خبـرة معينـة وعـدد  -١٣
  ضطالع بهذه األنشطة. العديد من البلدان في طور اال

  تمكين مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية

مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية بما يكفي من التمكين، وتنقصها  اً ال تتمتع عموم  -١٤
) ٢٠٠٥يذ اللـوائح الصـحية الدوليـة (الموارد لالضطالع بعملها، كما الحظت ذلك لجنة المراجعة المعنية بكيفية تنف



  A65/17 Add.1  ١إضافة  ٦٥/١٧ج

5 

فيلزم أن تتمتع بالقدرة على التبليغ، في داخل قطاع الصحة وخارجة، وأن  ٢٠٠٩.١) H1N1( فيما يتعلق بالجائحة
تكون لديها آليات لضمان إخطار المنظمـة أو إجـراء التحقـق الـالزم لهـا فـي الوقـت المناسـب حسـب االقتضـاء، وأن 

الصحة العمومية في سائر القطاعات وفي نقاط الدخول. وفي الوقت ذاته مـن الضـروري  تتمتع بروابط أقوى بمهام
  أن تواصل الدول األطراف تقديم التوجيهات بشأن مهام مراكز االتصال.

  جهود إذكاء الوعي والدعوة خارج قطاع الصحة

ل اجتماعـات مراكــز أنجـز الكثيـر مــن العمـل فــي مجـال إذكــاء الـوعي، بمــا فـي ذلــك إذكـاء الــوعي مـن خــال  -١٥
ة الدولية والدورة التدريبية السنوية عن اللوائح ("دورة تنفيـذ اللـوائح الصـحية ياالتصال الوطنية المعنية باللوائح الصح

يـزال الـوعي ومـع ذلـك الالدولية" للتعلم عن بعد) والقيام بالدعوة مع قطاعات عديدة أثنـاء إجـراء التقـديرات القطريـة. 
) وبــــالحقوق والواجبــــات الرئيســــية للــــدول األطــــراف فــــي جميــــع القطاعــــات وبــــين ٢٠٠٥دوليــــة (بــــاللوائح الصــــحية ال

عن زيادة تنقل الموظفين (ومراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصـحية الً المانحين والشركاء غير كاف. وفض
عديـد مـن الـدول األطـراف بـأن اللـوائح الدولية) المكلفين بإنجاز أنشطة تتعلق باللوائح، تبين الخبرات التي اكتسبها ال

وليســت أداة تضــفي الطــابع المؤسســي علــى مهــام الصــحة العموميــة الرئيســية  اً جديــد اً تــرى علــى أنهــا تشــكل نظامــ
وآليــات التأهــب فــي مجــال الصــحة العموميــة؛ أو أن المســؤولية عــن اللــوائح تقتصــر علــى قطــاع الصــحة. وال يــزال 

لألمـن الصـحي علـى الصـعيدين الـوطني والعـالمي،  اً لترويج للوائح باعتبارها إطار يتعذر بذل جهود رفيعة المستوى ل
وللترويج لخطط العمل الوطنية كأداة لحشد الموارد وتحسين استخدامها. وفضال عن ذلك يؤدي تداخل المسؤوليات 

تبــــادل  بـــين الـــوزارات عـــن الترصــــد واالســـتجابة والتأهـــب فـــي بعــــض الـــدول األطـــراف إلـــى ضــــعف التنســـيق وعـــدم
  المعلومات في الوقت المناسب وبشكل منهجي، كما يسهم ذلك في تفاوت أداء آليات الترصد واالستجابة. 

  الموارد البشرية

توجد ثغرات كبرى معينة فـي المـوارد البشـرية. وال يـزال تعيـين المـوظفين وتـدريبهم واسـتبقاؤهم فـي مجـاالت   -١٦
العديـــد مـــن األقـــاليم. وتقـــود الزيـــادة فـــي تنقـــل المـــوظفين داخـــل قطـــاع القـــدرة األساســـية الثمانيـــة يطـــرح تحـــديات فـــي 

الصـــحة، بمـــا فـــي ذلـــك المؤسســـات المعينـــة كمراكـــز االتصـــال الوطنيـــة المعنيـــة بـــاللوائح الصـــحية الدوليـــة، الجهـــود 
مـن وفـي بعـض الـدول األطـراف التـي يقطنهـا عـدد صـغير  .المبذولة لبناء قـدرة مسـتدامة مـن ناحيـة المـوارد البشـرية

السكان وتتمتع حكوماتها بقدرات محـدودة، مـن العـادي أن يضـطلع شـخص واحـد بطائفـة مـن الواجبـات بمسـؤوليات 
أمــام بنــاء القــدرات، ال يمكــن اســتخدام أمــوال  اً كبيــر  اً متعــددة. وعلــى الــرغم مــن أن نقــص المــوارد البشــرية يشــكل عائقــ
  ني.المانحين عادة في دعم مرتبات الموظفين على المستوى الوط

  توافر التوجيهات في اللغات المحلية

بفعـل العوائـق اللغويـة. وفـي األقـاليم التـي ال  اً كبيـر  اً تتضرر عملية تنفيذ اللـوائح والمعـامالت اليوميـة تضـرر   -١٧
تستخدم فيها اللغة اإلنكليزية لغة عمـل، مـن الضـروري اإلسـراع فـي ترجمـة المبـادئ التوجيهيـة والوثـائق وفـي إجـراء 

أمـــام إعـــداد مـــواد التـــدريب الخاصـــة بكـــل ســـياق، ودراســـات  اً كبيـــر  اً . ويشـــكل نقـــص المـــوارد اللغويـــة عائقـــالتـــدريبات
الحـــاالت واألمثلـــة التوضـــيحية. وال يـــزال عـــدم ترجمـــة وثـــائق المنظمـــة التوجيهيـــة وخطاباتهـــا الرســـمية وأدواتهـــا إلـــى 

ى أمام الوصول إلى فهم مشترك ألحكام يشكل عقبة كبر  –بسبب شح الموارد بشكل كبير  –اللغات الرسمية الست 
  اللوائح على الصعيد العالمي.

                                                           
  .١إضافة  ٦٤/١٠انظر الوثيقة ج     ١
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  حتى اآلن واإلجراءات المزمع اتخاذها اً التقدم المحرز إقليمي
  اإلقليم األفريقي

) تقـــارير إلــى المنظمـــة عــن تطـــوير القــدرات األساســـية ٪٨٠دولـــة طرفــا ( ٤٦دولــة مـــن أصــل  ٣٧قــدمت   -١٨
ان الـدول األطـراف سـواء فـي عـام يحالة القدرات األساسية لديها مـن خـالل اسـتب دول أطراف عن ٨لديها. ولم تبلغ 

دول أطـراف خطـط لتطـوير القـدرات األساسـية  ٩دول أطراف التقديرات وليس لـدى  ٦، ولم تجر ٢٠١١أو  ٢٠١٠
  ). وستمنح األولوية إلى جميع الدول األطراف المعنية.٢٠٠٥الالزمة بموجب اللوائح الصحية الدولية (

وزادت قدراتها على االسـتجابة. وأذكـت عمليـة تنفيـذ اللـوائح الـوعي  اً وشهدت نظم الترصد في اإلقليم تحسن  -١٩
بضــرورة زيــادة القــدرات علــى االســتجابة إلــى جميــع أنــواع األخطــار المــذكورة فــي اللــوائح، بمــا فيهــا األحــداث  أيضــاً 

اإلشـــعاعية النوويـــة. ويشـــمل هـــذا التحســـن زيـــادة الـــوعي المتعلقـــة بـــاألمن الغـــذائي واألحـــداث الكيميائيـــة واألحـــداث 
بضرورة تعزيز التفاعل بين مختلف آليات تبادل المعلومات واالتصال لدى القطاعات المسؤولة. وأظهرت التحاليـل 
اإلقليميــة وجــود ثغــرات ومــواطن ضــعف فــي القــدرات المتعلقــة بالتشــريعات والتأهــب والتبليــغ عــن المخــاطر والمــوارد 

) األحـداث المتعلقـة بـاألمن الغـذائي واألحـداث الكيميائيـة واألحـداث ١؛ وفي تحديد ما يلـي واالسـتجابة لـه: (البشرية
يـزال تنفيـذ اللـوائح الصـحية الدوليـة  ) وطـوارئ الصـحة العموميـة، بمـا فيهـا نقـاط الـدخول. وال٢اإلشعاعية النووية، (

قص الموظفين والتمويل ومن عدم مالءمة البنية التحتية. ) يزاحم سائر األولويات في اإلقليم، ويعاني من ن٢٠٠٥(
  ويحول شح الموارد البشرية في جميع مجاالت اللوائح دون تنفيذها.

فـــي الخطـــة اإلقليميـــة. وســـيتحقق ذلـــك مـــن خـــالل  اً وســـتمنح أولويـــة كبـــرى إلـــى ســـد الثغـــرات المـــذكورة آنفـــ  -٢٠
للـدول األطـراف. وسيشـمل الـدعم  اً التخطيط لألنشطة على المستوى دون اإلقليمـي، الـذي سـتمنح األولويـة فيـه أيضـ

التقني إرسال بعثات ميدانية وتنظيم حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية بشأن قدرات معينة. وسينصب التركيـز علـى 
فيمــا يتعلــق بمــا يلــي: اكتشــاف األحــداث أو الطــوارئ اإلشــعاعية النوويــة والمتعلقــة بــاألمن الغــذائي  تعزيــز القــدرات

والكيميائية واالستجابة لها؛ والتشريعات؛ والتبليـغ عـن المخـاطر؛ والتأهـب واالسـتجابة فـي مجـال الصـحة العموميـة. 
يــة التــي تثيــر القلــق الــدولي فــي نقــاط قــدرات الــدول األطــراف علــى اكتشــاف طــوارئ الصــحة العموم اً وســتعزز أيضــ

الدخول واالستجابة لها. وفي الوقت ذاته ستحتاج الـدول األطـراف إلـى دعـم متواصـل لتعزيـز أو صـيانة قـدراتها فـي 
مجــال الترصــد لضــمان االكتشــاف واإلخطــار والتبليــغ فــي الوقــت المناســب، والتأكــد مــن جــودة المختبــرات، واتبــاع 

ـــين مراكـــز فـــي  اً أفضـــل الممارســـات أيضـــ ـــوجيين، واالســـتجابة للفاشـــيات والتنســـيق ب مجـــالي األمـــن والســـالمة البيول
االتصال الوطنية المعنية بـاللوائح الصـحية الدوليـة والمـوارد البشـرية وتمكينهـا. وسيسـاعد رسـم الخـرائط لالحتياجـات 

  لثغرات.والموارد غير الملباة على دعم جهود الدول األطراف الرامية إلى حشد الموارد لسد ا

ومقـار هـذه  –وستتواصل مساندة أفرقة الدعم المشتركة بين البلدان في وسط وغرب وشرق وجنوب أفريقيا   -٢١
األفرقـة فـي ليبرفيـل وواغـادوغو وهـاراري. وتحتـاج المنظمــات دون اإلقليميـة وشـبكات الترصـد المشـتركة بـين البلــدان 

لــيم. ويلــزم إيــالء اهتمــام خــاص إلــى الجــزر الصــغيرة فــي إلــى الــدعم كــي تســاهم فــي تحقيــق أهــداف اللــوائح فــي اإلق
  اإلقليم.

  إقليم األمريكتين

على األقل  اً دولة طرف ٣٠) تقارير إلى المنظمة. وأجرت ٪٨٠( اً دولة طرف ٣٥دولة من أصل  ٢٨قدمت   -٢٢
اســمة: أنشــطة تخطــيط وطــورت أو حــدثت خططهــا. وقــد حــددت القــدرات األساســية والمجــاالت التاليــة علــى أنهــا ح
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الموارد البشرية والتأهب واكتشاف األحداث والطوارئ الكيميائية واإلشعاعية النووية، والوقاية واالكتشاف واالستجابة 
  فيما يتعلق بطوارئ الصحة العمومية في نقاط الدخول. 

  واجهتها.أنشئ المكّون اإلقليمي للشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات وم ٢٠١١وفي حزيران/ يونيو   -٢٣

وينبغي زيادة فرص الوصول إلى المراكز المتعاونـة مـع المنظمـة التـي يمكـن أن تسـهم فـي أنشـطة التأهـب   -٢٤
المشــتركة بــين القطاعــات (مثــل المركــز المتعــاون مــع المنظمــة للوقايــة مــن الطــوارئ الكيميائيــة والتأهــب واالســتجابة 

  ، في ساو باولو بالبرازيل).Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB)لها، في شركة 

وتواجـــه الـــدول األطـــراف فـــي إقلـــيم الكـــاريبي الفرعـــي تحـــديات تطرحهـــا عوامـــل جغرافيـــة وديمغرافيـــة فريـــدة،   -٢٥
وتحديات أخرى ناجمة عن شح الموارد. ويلزم مواصلة استكشاف آليات تحقيق أقصى فوائد ممكنة من النهوج دون 

ســتدامة؛ ويمكــن للوكالــة الكاريبيــة للصــحة العموميــة أن تضــطلع بــدور حاســم فــي هــذا الصــدد. اإلقليميــة القابلــة لال
وســتكون األولويــة فــي إقلــيم الكــاريبي الفرعــي هــي تنفيــذ مشــروع الشــراكة بــين الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ومنظمــة 

بالسـالمة واألمـن اإلشـعاعيين للمصـادر  الصحة للبلدان األمريكية الرامي إلى تعزيز البنية التحتية الوطنيـة الخاصـة
  المشّعة في دول الجماعة الكاريبية.

ومن ضمن األولويـات تعزيـز ريـادة السـلطات الوطنيـة فـي أمريكـا الوسـطى وفـي الوقـت ذاتـه التفـاوض مـع   -٢٦
  مبادرات التكامل دون اإلقليمية والمانحين والشركاء المتعددين.

وتبادل الخبرات بين الدول األطراف في أمريكا الجنوبية، وذلك فـي ضـوء  وسيتم النهوض بالتعاون الثنائي  -٢٧
تفاوت قدرات الدول األطراف في هذا اإلقليم الفرعـي وكـذلك التقـدم الهائـل الـذي أحرزتـه بعـض الـدول األطـراف فـي 

النهـــوج  مجـــال التعـــاون بـــين القطاعـــات. وعلـــى النســـق ذاتـــه ينبغـــي للمكتـــب اإلقليمـــي لألمـــريكتين النهـــوض بتبـــادل
المبتكــرة التــي تتبعهــا بعــض الــدول األطــراف فــي اإلقلــيم الفرعــي فــي مجــاالت تشــملها اللــوائح، وذلــك علــى المســتوى 
العالمي. ومن التحديات المعينة المطروحة تنظيم كأس العالم ودورة األلعاب األوليمبية الصيفية التـي ستستضـيفهما 

نبغي اتخـاذ هـذين الحـدثين فرصـة لإلسـراع فـي أنشـطة التأهـب على التوالي. وي ٢٠١٦و ٢٠١٤البرازيل في عامي 
  في اإلقليم الفرعي.

  إقليم جنوب شرق آسيا

) تقــارير إلــى المنظمــة. وتتعلــق ٪١٠٠دولــة ( ١١قــدمت جميــع الــدول األطــراف فــي اإلقلــيم البــالغ عــددها   -٢٨
دق بالصـحة البشـرية، وهـي علـى وجـه الثغرات الرئيسية بقدرات االكتشاف واالستجابة فيما يتعلق بأخطار معينة تحـ

  التحديد األحداث الكيميائية واإلشعاعية النووية.

وتكمـــن أولويـــات الـــدول األطـــراف جميعهـــا فـــي بنـــاء القـــدرات علـــى الترصـــد والتشـــخيص المختبـــري. ويلـــزم   -٢٩
النوويـة. ومـن  االضطالع بعمل هائل لتعزيز القدرات لضمان المرونـة فـي مواجهـة األخطـار الكيميائيـة واإلشـعاعية

بالنســبة إلــى العديــد مــن الــدول األطــراف تعزيــز القــدرات فــي نقــاط الــدخول. وعلــى الــرغم مــن  اً أهــم األولويــات أيضــ
إحـــراز تقـــدم كبيـــر، ال يـــزال هـــذا المجـــال يطـــرح تحـــديات أمـــام الـــدول األطـــراف التـــي لـــديها عـــدد كبيـــر مـــن المـــوانئ 

دعم تنفيذ اللوائح في الدول األطراف التي تعاني من قيود أكثـر علـى إلى  اً والمطارات المعينة. وتمنح األولوية أيض
مواردها، بما فيها الدول التي لديها موارد بشرية محدودة. وكما هو الحال فـي إقلـيم غـرب المحـيط الهـادئ، يسترشـد 

  ).٢٠١٠هذا العمل بخطة عمل استراتيجية آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة األمراض المستجدة (
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) مــن قيــود ٢٠٠٥ي الــدول األطــراف األصــغر يعــاني تعزيــز القــدرة علــى تنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة (وفـ  -٣٠
بسبب عدد مـن العوامـل التـي تشـمل شـح المـوارد البشـرية ومـا يبـدو وكأنـه ارتفـاع فـي تكـاليف التنفيـذ عـن أي مكـان 

نــي. لــذا مــن المهــم إيــالء األولويــة إلــى آخــر، وتقتــرن هــذه العوامــل فــي بعــض الحــاالت بعــدم كفايــة الــدعم مــالي والتق
الــدعم اإلقليمــي والتركيــز علــى إدمــاج الــدول األطــراف األصــغر فــي الشــبكات اإلقليميــة والســعي إلــى إيجــاد حلــول 

  مبتكرة، مثل مشاريع التوأمة.

  اإلقليم األوروبي

 اً ت المبلـغ عنهـا ذاتيـ) تقارير إلى المنظمة. وتظهر البيانا٪٨٣( اً دولة طرف ٥٥دولة من أصل  ٤٤قدمت   -٣١
  أن موطن الضعف هو الموارد البشرية.

ويلزم تعزيز القدرات في نقاط الدخول والقدرات الخاصة بالتبليغ عن المخاطر فـي جميـع الـدول األطـراف.   -٣٢
) فــي أنشـطة وخطــط التأهـب الوطنيــة العامـة. ويلــزم ٢٠٠٥ومـن الضـروري تحســين إدراج اللـوائح الصــحية الدوليـة (

التنســيق المتعــدد القطاعــات والتنســيق بــين نقــاط الــدخول والمســتوى الــوطني. وستســتفيد الــدول األطــراف فــي تحســين 
الجزء الشرقي مـن اإلقلـيم مـن أنشـطة إذكـاء وعـي كبـار المسـؤولين فـي قطـاع الصـحة وغيـره مـن القطاعـات الراميـة 

مراجعة وتطبيق التشريعات المعنية  اً روري أيضإلى زيادة االلتزام السياسي بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية. ومن الض
  كي تتناسب مع األعمال اليومية. ومن الالزم تشجيع الدول األطراف على تبادل أفضل الممارسات ونشرها.

وسيقدم الدعم الالزم للقدرات األساسية على التأهب والتعامل مع التجمعات البشـرية فـي اإلقلـيم (مثـل دورة   -٣٣
، ودورة األلعاب ٢٠١٢الصيفية التي تستضيفها مدينة لندن في عام  مبية للمعوقيناب األولاأللعو  األلعاب األولمبية

  ). ٢٠١٤األولمبية واأللعاب األولمبية للمعوقين الشتوية التي تستضيفها مدينة سوشي باالتحاد الروسي في عام 

  إقليم شرق المتوسط

 رير إلــى المنظمــة. ويظهـر التحليــل اإلقليمــي تــأخيراً ) تقـا٪٨٢( اً دولــة طرفــ ٢٢دولــة مــن أصـل  ١٨قـدمت   -٣٤
فــي األطــر الوطنيــة التــي تغطــي النطــاق العــريض للــوائح الصــحية الدوليــة  اً فــي تطــوير خطــط العمــل الوطنيــة، وشــح

  )، واضطرابات سياسية سائدة في العديد من الدول األطراف في اإلقليم.٢٠٠٥(

التاليــة: إدارة األحــداث الكيميائيــة والمــوارد البشــرية، إلــى جانــب وتتعلــق مــواطن الضــعف الرئيســية بالقــدرات   -٣٥
فــي القــدرات والمجــاالت األساســية التاليــة: الترصــد القــائم  اً القــدرات فــي نقــاط الــدخول. وحــددت الثغــرات التقنيــة أيضــ

لبيولوجيـان)؛ على األحداث واالسـتجابة والتأهـب والتبليـغ عـن المخـاطر والمختبـرات (بمـا فـي ذلـك السـالمة واألمـن ا
واكتشـــاف األحـــداث والطـــوارئ الحيوانيـــة المصـــدر وتلـــك المتعلقـــة بـــاألمن الغـــذائي واألحـــداث والطـــوارئ الكيميائيـــة 

  واإلشعاعية النووية واالستجابة لها.

وستمنح الثغرات المذكورة أعاله األولوية القصوى في الخطة اإلقليميـة. وسـيتحقق ذلـك مـن خـالل تخطـيط   -٣٦
  إلى فرادى الدول األطراف. اً اإلقليمية التي ستمنح فيها األولوية أيضاألنشطة دون 

بعثــات الــدعوة وتنظــيم حلقــات عمــل  ٢٠١٢حزيــران/ يونيــو  ١٥ويشــمل الــدعم التقنــي المزمــع تقديمــه بعــد   -٣٧
ية وٕانشـاء إقليمية ودون إقليمية بشأن قدرات معينة. وتعكف األمانة مع الدول األطراف من اإلقليم على زيادة الشفاف

آليات لتبادل المعلومـات، باالسـتعانة بإطـار اللـوائح. وسـيتم تعزيـز التنسـيق بـين الشـركاء الرئيسـيين مـن أجـل تعزيـز 
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اكتشـــاف األحـــداث والطـــوارئ المتعلقـــة بـــاألمن الغـــذائي وتلـــك الحيوانيـــة المصـــدر والكيميائيـــة واإلشـــعاعية النوويـــة 
  واالستجابة لها. 

ــ  -٣٨ دعم مــن أجــل وضــع عمليــات الختبــار خطــط بنــاء القــدرات األساســية علــى تنفيــذ ويلــزم الحصــول علــى ال
اللــوائح والتحقــق مــن هــذه الخطــط. ويجــري بــذل الجهــود مــن أجــل تحســين الــربط بــين الخــدمات البيطريــة وخــدمات 

  الصحة العمومية على الصعيد الوطني.

  إقليم غرب المحيط الهادئ

) تقـارير إلـى المنظمـة. وقـد أحـرز تقـدم جيـد فـي القـدرات ٪٦٧دولـة طرفـا ( ٣٥دولة من أصل  ١٨قدمت   -٣٩
والمجـــاالت األساســـية التاليـــة: الترصـــد واالســـتجابة والتنســـيق والتبليـــغ عـــن المخـــاطر واكتشـــاف األحـــداث الحيوانيـــة 
المصــدر واالســتجابة لهــا. ويلــزم تحســين عــدد مــن المجــاالت، منهــا التأهــب وقــدرات نقــاط الــدخول. ومــن الضــروري 

  تعزيز إدارة أحداث وطوارئ الصحة العمومية بالنسبة إلى أخطار األمراض غير المعدية.  اً أيض

وتشــمل القــدرات والمجــاالت التقنيــة األساســية المختــارة كمؤشــرات والتــي يلــزم تعزيزهــا مــن بــاب األولويــة مــا   -٤٠
مومية المختبرية والتبليغ عن يلي: الترصد القائم على المؤشرات والقدرات على تقدير المخاطر وخدمات الصحة الع

المخاطر المتعلقـة بـالطوارئ الصـحية والتأهـب لطـوارئ الصـحة العموميـة ( بمـا فـي ذلـك التأهـب لمواجهـة األنفلـونزا 
الجائحة، وٕانشاء مركز تشغيلي للطوارئ في وزارات الصحة، وتحسين تعريف مهام مراكز االتصال الوطنية المعنية 

والتخطـــيط لطـــوارئ الصـــحة العموميـــة فـــي نقـــاط دخـــول معينـــة)، والقـــدرة علـــى الترصـــد بـــاللوائح الصـــحية الدوليـــة، 
واالستجابة على الصعيد اإلقليمي (بما في ذلك تعزيز الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها) والقدرة 

الجهـود الوطنيـة والحصـول  على الرصد والتقييم. وحددت الدول األطراف ذات األولوية التي يلزمهـا بـذل المزيـد مـن
على المزيد من الدعم الخارجي. وتقوم هذه الدول األطراف بتطوير وتنفيذ خطط عملها المحّدثة لمواجهة األمراض 
وأحــداث وطــوارئ الصــحة العموميــة المســتجدة. وكمــا هــو الحــال فــي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا، يسترشــد هــذا العمــل 

). ويــنم نظــام الرصــد والتقيــيم ٢٠١٠ادئ لمواجهــة األمــراض المســتجدة (بخطــة عمــل اســتراتيجية آســيا والمحــيط الهــ
فــي إطــار االســتراتيجية عــن ضــرورة بنــاء القــدرات علــى تنفيــذ اللــوائح؛ وفــي هــذا الســياق، يشــدد النظــام  اً المنشــأ حــديث

  بقوة على الوفاء بمتطلبات الدول األعضاء المحاسبية واحتياجاتها التثقيفية. 

والشـركاء لتيسـير تطـوير خطـط  والمـانحينلـدعم التقنـي والمـالي الـذي يقدمـه كـل مـن المنظمـة ويلزم زيـادة ا  -٤١
  أن تقدم المساعدة الدولية بشكل منسق ومتسق. اً العمل الوطنية وتنفيذها. ومن الضروري أيض

الجزريــة أمــام الــدول  اً كبيــر  اً ويشــكل تطــوير أداة عالميــة لرصــد القــدرات األساســية فــي إطــار اللــوائح تحــدي  -٤٢
األطـــراف الواقعـــة فـــي المحــــيط الهـــادئ. ومـــن الضــــروري اتبـــاع نهـــج مطــــّوع أو مكّيـــف الســـتخدام األداة ولتطــــوير 
القدرات. وقـد يشـمل هـذا الـنهج نظـام ترصـد المتالزمـات فـي منطقـة المحـيط الهـادئ وتعزيـز القـدرات المختبريـة مـن 

يميـة والدوليـة فـي إدارة الطـوارئ الكيميائيـة واإلشـعاعية خالل إنشاء شبكات المختبرات، والوصـول إلـى القـدرات اإلقل
  النووية.

  الخطوات المقبلة

. ستواصـل المنظمـة الـدعوة إلـى تعزيز روح ملكية البلدان والعمـل مـع الـدول األطـراف علـى دعـم التنميـة  -٤٣
. وســتقدم وضــع خطــط يمكــن اســتدامتها وســتقدم الــدعم إلــى قطاعــات الصــحة فــي اعتمــاد نهــوج متعــددة القطاعــات

للمواعيــد مــن أجــل وضــع اللمســات األخيــرة علــى خططهــا  اً األمانــة الــدعم إلــى الــدول األطــراف التــي تطلــب تمديــد
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الرامية إلى بناء القدرات األساسية بموجب اللوائح. وستقدم المنظمـة المزيـد مـن التوجيهـات بشـأن أدوار ومسـؤوليات 
  الدولية.مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية 

وســـتدعم المنظمـــة الـــدول األطـــراف فـــي إجـــراء تقـــديرات حاســـمة للســـبل التـــي يمكـــن مـــن خاللهـــا للشـــبكات   -٤٤
). ويلـزم إشـراك هـذه الشـبكات إلـى ٢٠٠٥اإلقليمية ودون اإلقليمية أن تساعدها على تنفيذ اللوائح الصحية الدوليـة (

ي تنفيـذ االسـتراتيجيات اإلقليميـة والخطـط الوطنيـة بطـرق جانب آليـات التكامـل االقتصـادي والتقنـي دون اإلقليميـة فـ
  تتالفى االزدواجية في الجهود والتنافس على التمويل.

لتنفيذ اللوائح، بمـا  اً . ستواصل المنظمة إنشاء قاعدة بّينات سليمة دعمزيادة أنشطة الدعوة وٕاذكاء الوعي  -٤٥
  كاليف.في ذلك من خالل تطوير مؤشرات الحصائل وأدوات حساب الت

وسيتم تحسين التواصل إليجاد تعريف أوضح للفوائـد المترتبـة علـى تنفيـذ اللـوائح، بمـا فيهـا الفوائـد المترتبـة   -٤٦
علـى إذكـاء الـوعي بأهميـة  اً على إدارة األحداث على المستوى القطـري. ومـن شـأن تعزيـز التواصـل أن يسـاعد أيضـ

يمــا يتعلــق بحقوقهــا وواجباتهــا وأدوارهــا ومســؤوليتها واألطــر إشــراك القطاعــات األخــرى فــي تنفيــذ اللــوائح، وخاصــة ف
القانونيـة ذات الصــلة. وســتطوع المنظمــة جهــود الــدعوة التــي تبــذلها حســب مــا تطلبــه جهــات متلقيــة معينــة (الشــركاء 
والمانحون وسائر أصحاب المصلحة) وما تقتضيه أخطار معينة (مثـل األخطـار التـي تطرحهـا األحـداث الكيميائيـة 

  اإلشعاعية النووية). وستدعم األمانة الدول األطراف التي تقيم روابط تشغيلية مع القطاعات األخرى. أو 

. تكمن الخطوة األولـى فـي تعزيـز حشـد المـوارد فـي رسـم خـرائط لالحتياجـات والثغـرات تعزيز حشد الموارد  -٤٧
للـدول األطـراف التـي تطلـب  ٢٠١٢يونيو  القائمة، وذلك باالستناد إلى خطط التنفيذ التي ستتاح بعد شهر حزيران/

للمواعيــد. وعلــى النســق ذاتــه، سيشــارك الشــركاء فــي رســم الخــرائط لمســاهماتهم المحتملــة فــي الــدعم التقنــي  اً تمديــد
علـــى الـــربط بـــين المـــوارد التقنيـــة والماليـــة المقدمـــة إلـــى مجـــاالت العمـــل التقنـــي  اً والمـــالي. وستســـاعد المنظمـــة أيضـــ

  ية. واالحتياجات القطر 

  الخاتمة
والــــدول  - ٢٠١٢حزيــــران/ يونيــــو  ١٥ -) يــــدنو٢٠٠٥إن أول موعــــد لتنفيــــذ اللــــوائح الصــــحية الدوليــــة (  -٤٨

 يلــزمفــي خططهــا لتنفيــذ اللــوائح، بمــا فــي ذلــك بيــان القــدرات التــي  الً األطــراف آخــذة فــي تقــديم معلومــات أكثــر تفصــي
يــربط الحاجــات بالــدعم المقــدم،  الً جــراء تحليــل أكثــر تفصــيتعزيزهــا أكثــر مــن غيرهــا. وبالتــالي ســتتمكن األمانــة مــن إ

خطة لتمديد المواعيـد  اً وستواصل تقديم الدعم إلى الدول األطراف في رصد التقدم الذي تحرزه. وستعد األمانة أيض
  .٢٠١٤-٢٠١٣لفترة عامين للدول األطراف التي تطلب ذلك، بدعم لخطط عمل معينة للفترة 

ضـــل اآلليـــات للموافقـــة علـــى المؤشـــرات لتقيـــيم حالـــة البلـــدان الـــالزم إجـــراؤه قبـــل شـــهر وســـتدرس األمانـــة أف  -٤٩
  .٢٠١٤حزيران/ يونيو 

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
 بهذا التقرير. اً جمعية الصحة العالمية مدعوة إلى اإلحاطة علم  -٥٠

  
=     =     =  


