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  الحالي الوضع
  
 ًا دوليــةحشــود جــذبت المناســبات هــذهًا ألن وضــوح ة العموميــةالصــحعلــى  التجمعــات البشــريةتتزايــد آثــار   -٤

 عـامي بـين اً تقريبـ٪ ٣٠ بنسـبة الخـارج ازداد حجـاج عـدد أن الحـجأثناء موسم  المجمعة البياناتوتبّين . فأكبر أكبر
 سـنة فـي لنـدنفـي  األولمبيـة األلعـاب دورة شـخص ماليـين سـبعة نحـو حضـرأن ي المتوقـع ومن ٢٠٠٦.١و ١٩٩٦
بشـكل المـوارد و  هتمـامالانظـرًا لتركـز  الصحة العمومية إلجراءاتبالنسبة  قيمة اً فرص المناسبات هذه وتتيح. ٢٠١٢
 بيـد أن. كثيفـة النشـاط هـاولكن وجيـزةزمنيـة  لفتـرة المضـيفة واألمـم المجتمعـات فـي الصـحية الـنظمعلى  مسبوق غير

 الصــحية المــواردفهــي تنطــوي علــى احتمــال اســتنزاف  المحتملــة االيجابيــة هــاآثار ورغــم  مناســبات التجمعــات البشــرية
تهم غادر وم الدوليين المشاركينوخروجها منه عند وصول  إلى البلد المعدية األمراض ودخول المضيفة، للمجتمعات

  .البلد
  
 هـذا مـن غرضبـال وتتـأثر البشـرية التجمعـات عن المعقدةو  العاجلة االجتماعيةية و الصح الحاالت تنتج وقد  -٥

 األماكن في بالمخالطة العمومية لصحةا مخاطرقد تزداد و . الخارجية والعوامل الديمغرافية السماتالبشري و  التجمع
مــن  والجفــاف الحــرارة درجــةاألمــراض المرتبطــة ب وُتعــدّ . الشــديدة المناخيــة الظــروففــي و  اإلقامــة وأمــاكن المزدحمــة
 ويمكـن أن ).المثـال سـبيل على الشمس ضربة حاالت( التجمعات البشرية مناسباتلألمراض في  الشائعة األسباب
ففــي : مــا أثنــاء مناســبة المحليــة ةيالصــح خــدماتال علــى الطلبــاتيــد مــن ز تو  مألوفــةاألمــراض ال مشــاكل تتضــاعف

 األكثــر الســبب يهــ ةالتنفســي ضامــر تبــّين أن األ الحــجين أثنــاء موســم مستشــفي فــي بــاحثون أجرهــا اســتطالعية دراســة
 المرضـى جميـع مـن٪ ٣٩لـدخول  الرئيسـي ببهو الس الرئوي االلتهابحيث إن  المستشفى، دخولل٪) ٥٧( اً شيوع

 فــي ٢٠٠٢ لعــام الشــتوية األولمبيــة األلعــاب دورة فــي ةالتنفســي مــراضاأل وأبلــغ أيضــًا عــن فاشــيات. إلــى المستشــفي
 أوروبـاجميـع أنحـاء  فـي موسـيقية مهرجانـات فـي ٢٠٠٩ (H1N1) األنفلـونزا جائحـة حـاالتعن و  سيتي، ليك سولت
 عــامي فــيف المكــان، خــارجفــي فاشــيات  يتســبب أن ويمكــن متوقــع غيــروقــد يحــدث ســريان مــرض  .العــام ذلــك فــي

 النيسيرية السحايا التهاب من نادرةكانت  ساللة بسبب الحجحدثت فاشية دولية ذات صلة بموسم  ٢٠٠١و ٢٠٠٠
  .W135 المصلية المجموعةمن 

  
 موادالو  قليلة التجمعات هذه مثل في العمومية الصحة مخاطر إلدارة التأهب كيفيةعن  المتوفرة الدراساتو   -٦

 جميع في البشرية التجمعات ومضيفي المنظمين بين الخبرات نقلغير أن . محدودة التخطيط ألغراض المتاحة
 مجلة مؤتمر السعودية العربية استضافت المملكة ٢٠١٠ أكتوبرتشرين األول/  فيو . االزدياد في آخذ العالم أنحاء

 صحةل جدة إعالن إلى وأفضى مهمة خطوة ا المؤتمرهذ كانو . البشرية والحشود التجمعات طب بشأن النسيت
 فيو . البشرية التجمعات في وآمنة ةـشامل ةـصحي ةـرعاي رـتوفي أهمية على عالناإل -ويؤكد . البشرية التجمعات

ًا مع متعاون اً مركز  باعتبارها الصحة حمايةل المتحدة المملكة وكالة العالمية الصحة منظمة عينت ،٢٠١١ عام
  .واألحداث البارزة/ ذات اآلثار الكبيرة البشرية التجمعاتالمنظمة بشأن 

  
 فــي رئيســي دوربــ(فيفــا)  القــدم لكــرة الــدولي االتحــاد أو الدوليــة األولمبيــة اللجنــةمــن قبيــل  هيئــاتوتضــطلع   -٧
 فـــرض خـــالل مـــن يلصـــحا والمـــوروث الصـــحة وتعزيـــز العموميـــة، الصـــحة مجـــال فـــيواالســـتجابة  التأهـــب يرســـيت

 تفـاهم مـذكرة العالميـة الصـحة منظمـة قعـتو و . المضيفة لدولعلى ا العمومية ةالصحفي مجال  التخطيط متطلبات
 حكومـاتعدد مـن ال مع وثيق بشكلكذلك  منظمةال عملتو . للمعارض الدولي والمكتب الدولية األولمبية اللجنة مع

 أثينـا فـي( األولمبيـة األلعـاب دورة مثـل العالميـةالبشـرية  لتجمعـاتالستضـافة ا الصحية السلطات إعداد في الوطنية
 العـــالمي شـــنغهاي معـــرضو  ،)أفريقيـــا جنـــوب( ٢٠١٠ العـــالم كـــأسو  ،)٢٠١٠ فـــانكوفرو  ،٢٠٠٨ وبيجـــين ،٢٠٠٤
  .ها من المناسباتوغير  ٢٠١٠

                                                           

(تــم االطــالع  http://www.hajinformation.com/main/l.htm  بيانــات رســمية لــوزارة الحــج، المملكــة العربيــة الســعودية،    ١
  ).٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٩عليه في 
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وتعكف المنظمة اآلن على العمل مع عـدد مـن الـدول األعضـاء التـي تستضـيف تجمعـات بشـرية فـي عـام   -٨
 غينيـــا االســـتوائية وغـــابون فيمـــا يخـــص كـــأس األمـــم األفريقيـــة لالتحـــاد األفريقـــي لكـــرة القـــدم،، بمــا فـــي ذلـــك: ٢٠١٢

وبولنـــدا وأوكرانيـــا فيمـــا يخـــص بطولـــة كـــرة القـــدم األوروبيـــة التحـــاد رابطـــات كـــرة القـــدم األوروبيـــة، والمملكـــة المتحـــدة 
  لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية فيما يخص دورة األلعاب األولمبية في لندن.

  
 والتأهب التخطيط

 
بفترة  قبل موعد المناسبة العمومية لصحةا محددة في مجال تدابيروضع  البشرية لتجمعاتل التأهبيشمل   -٩

وعلــى ســبيل المثــال  ١.المضــيفة لألمــم الصــحية الــنظملتحســين  التخطــيطإضــافة إلــى  زمنيــة والتــدريب علــى تنفيــذها
نموذجــًا ومجــاًال  ،مميزاتــهو  هحجمــ، نظــرًا لالمتحــدة المملكــة فــي المعاصــرةاألداء  لفنــون ريو الســتونبغ مهرجــانكــان 

 :ما يلي التخطيط هذا. ويشمل للغاية مزدحمة أماكن في وبائيال تقييملل ميدانية اتاختبار إلجراء 
  
 والتأهــب جماعيــةال وفيــاتال أو اإلصــابات إلدارة خطــط. والمستشــفيات الطارئــة الطبيــة الخــدمات  •

 الصـــلة ذات والمواقـــع المناســـبة أمـــاكنوفـــي  المحلـــي المجتمـــع مســـتوى علـــى ٢الطـــوارئ لحـــاالت
 ).مثالً  "المشجعين مناطق("

  
 في بما العدوى، لمكافحة الصحيحة والمعايير الممارسات فضلأ -تأمين  ينبغي. العدوى مكافحة  •

 .التي قد تكون ضرورية التدابير من ذلك وغير والعزل واللقاحات، ،اتالفاشي إدارة ذلك
  
 كافيـــة تشخيصـــية قـــدراتتـــأمين  المفاجئـــة االحتياجـــاتالتأهـــب لتلبيـــة  شـــملي. المختبريـــة القـــدرات  •

 ).معتادة غير مواقع من النقل وٕاجراءات وكواشف بشرية موارد(
  
 الصـــحية لمشـــورةآخـــر المعلومـــات المرتبطـــة با لتقـــديم إجـــراءاتاتخـــاذ . تقـــديم األدويـــة للمســـافرين  •

 التجمعات عن العالمية الصحة منظمةوسيوسع نطاق توزيع منشورات . للزوار التطعيموٕارشادات 
مـن  اً أيضـالصحة العالمية  منظمةوقد تزيد . المقبلة الطبعات في والصحة الدولي السفرو  البشرية

 .معينة بأحداث إذكاء الوعي
  
 .الوافدين بين المرض عن لكشفعلى ا في الموانئ الصحية الخدمات قدرة. الدخول نقاط تعزيز  •
  
 البـدني النشـاط ممارسـة زيـادة مثـل بالحـدث يتعلـق فيما الصحية السلوكيات تعزيز. الصحة تعزيز  •

 .حولاإلفراط في تعاطي الك وتجنب التبغ تعاطي عن واإلقالع
 
 الصــحية الــنظم لتحســين ســانحة فرصــةتتــيح و  ومــوارد قــوة دفــع سياســية البشــرية التجمعــاتوكثيــرًا مــا تّولــد   -١٠

 أو غيـر مترابطـة البشـرية التجمعـات تكـون قـدو  .الصـحية السـلوكياتعلـى  تشجيعالو  الصحية المخاطرمن  تقليلالو 
 تخطـيطالدقـة فـي ال إلـى حاجـة هنـاكو . مسـتدامة تكـون أن يمكـن العموميـة الصـحة تـدابيرآثارها علـى  ولكن متواترة

  .ة األجلطويلال ةيجابيواالستعداد للرفع من اآلثار اإل

                                                           

 ,Report on WHO support to the 2010 FIFA World Cup South Africa™. January 2011انظـــر      ١

http://www.afro.who.int/en/south-africa/south-africa-publications.html  ٢٠١٢ شباط/ فبراير ٢٩(تم االطالع عليه في.(  
لفائـدة  المستشـفيات قائمـة مرجعيـة لالسـتجابة لحـاالت الطـوارئ فـي ألوروبا اإلقليمي العالمية الصحة منظمة مكتبأعد     ٢

-http://www.euro.who.int/en/what-we-do/healthمـــــــــــديري المستشـــــــــــفيات والمشـــــــــــرفين علـــــــــــى حـــــــــــاالت الطـــــــــــوارئ، انظــــــــــــر

topics/emergencies/disaster-preparedness-and-response/publications/2011/hospital-emergency-response-checklist  تــــم) 
  ).٢٠١٢ شباط/ فبراير ٢٩االطالع عليه في 
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 القـــدرات تعزيـــز خـــاللومـــن . الصـــحية للرعايـــةمـــا  نظـــام علـــى تحســـيناتال دخـــالومـــن األفضـــل مواصـــلة إ  -١١
 الدوليـة الصـحية اللـوائح تنفيـذ كذلك البشرية لتجمعاتل لتخطيطيمكن أن ييسر ا األعضاء للدول األساسية الوظيفية

)٢٠٠٥.( 
 

 هامن والحد المخاطر تقدير
 
 مـن الحـدويتطلـب . القـدرات مـن مزيـد لبنـاء كإطـار) ٢٠٠٥( الدوليـة الصحية اللوائحًا استخدام أيض يمكن  -١٢

 المتعـددة القطاعـات بـين نسـقي واإلدارة لتخطـيطل نهـج تبـاعا البشرية التجمعاتب المرتبطة العمومية الصحة مخاطر
 اً جـد مبكـر وقـت فـي تبـدأ أن ينبغـي معقـدة عمليةٌ  الطبية والخدمات العمومية الصحة نظم ٕاعدادو . الشراكات ويعزز
ـــد ـــة ةيالصـــح طـــوارئالوقايـــة مـــن ال علـــى قـــدراتال وضـــمان المحتملـــة المخـــاطر لتحدي  مـــن آثارهـــا تقليـــلالو  العمومي

 .العمومية الصحة مخاطر جميعيراعي  نهجباتباع  اً عموممنظمة الصحة العالمية  يوصتو . لها الستجابةاو 
 
 تقــديرًا اســتراتيجياً  البشــرية لتجمعــاتبالنســبة ل المخــاطر يشــمل تقــدير. المخــاطر هنــاك نوعــان مــن تقــدير  -١٣
  الحدث.وتقديرًا للمخاطر حسب  لمخاطرل

 
 والعمليـــاتللمناســـبة  التخطـــيط دورة مراحـــل جميـــع فـــي االســـتراتيجية لمخـــاطرل المـــنظم تقـــديراً  لبلـــدا جـــريويُ   -١٤

 .المحتملة وآثارهاها وقوع احتمال تقديرو  ،البشرية التجمعاتتهدد  أن يمكن التي األخطار تحديدويتضمن 
 
 بالفاشــيات إلنــذاروا آليــة معــززة للترصــد تشــمل أن ينبغــي عمليــةو هــف وأمــا تقــدير المخــاطر حســب الحــدث  -١٥

 :لها واالستجابة
  
 بســرعةللكشــف عنهــا  الصــحية واألحــداث األمــراض ترصــد نظــم تعزيــز ينبغــي: الترصــد المعــزز  )أ(

 .المشاركينإلى  بها المتعلقة المعلومات وٕايصال
  
 ضــغوط ومعــززة لمواجهــة كافيــة محليــة تحتيــة بنيــة إن وجــود: لهــا واالســتجابة بالفاشــيات اإلنــذار  )ب(

 فـــيتهـــا مكافح وتنفيـــذ أنشـــطة للعـــدوى االســـتجابة علـــى لقـــدرةأمـــٌر مهـــم للغايـــة بالنســـبة ل ات البشـــريةالتجمعــ
 .المناسب الوقت

 
 قـوة تطلـبت البشـرية التجمعـات فـي القطاعات من لعديدإن المشاركة البارزة ل. واالتصاالت والتحكم القيادة  -١٦
 اتالقـــــرار  التخـــــاذ وٕاجـــــراءات والمســـــؤوليات، لـــــألدوار اً واضـــــح اً توزيعـــــو  الـــــتحكم، هيكـــــلفـــــي و  فـــــي القيـــــادة نـــــةو ومر 

همـا الجهتـان الفاعلتـان الرئيسـيتان  الطـوارئ وخدمات العمومية الصحةوخدمات . محددة سلفاً  اتصال واستراتيجيات
  .البشرية لتجمعاتالمؤقتة ل لمتطلباتل االستجابة أجل منمع األخرى  لعملإلى ا بحاجة وكالهما النظام هذافي 

  
 األمراض انتقال

 
 لىدخولها/ خروجها ع مناسبة معينة إضافة إلى أثناء سريانهاو  تفاقمهاو يشكل وفود األمراض إلى بلد ما   -١٧

 العالم كأس نهائيات يـف ذلك على مثالوظهر . العمومية الصحة على جسيمة مخاطر المناسبة بعد واسع نطاق
 المناسبة هلهذ اً استعداد المضيف البلد في الحصبة ضدجماعية  تطعيم حملة فقد ُنظمت .فريقياأ جنوب في ٢٠١٠
 .أوروبية ساللة من الوافدة الحاالت بسبب الحصبة حاالت وقعت ذلك ومع ،ةالرياضي
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الســارية  األمــراضتزايــد انتقــال  فــيان هماســالبشــرية هنــاك عــامالن ي التجمعــات فــي العوامــل أهــمبــين  مــنو   -١٨
فـي سـوء إدارة خـدمات المطـاعم المقدمـة  األخـرى العوامـلوتتمثـل . السـكان تنقـلارتفـاع حركـة و  دو الحشـ كثافـة وهما

إلدارتهـا تعقيــدًا  وميـةالعم ةيالصـح تـدابيرالفاشـيات وال عـن الكشــف زدادويـ. اإلصـحاح مرافـق نقـص فـيو للتجمعـات 
 .المشاركين من الكثير إقامةقصر مدة و  الطبية الخدمات على الطلببارتفاع 

 
 معالجـــةضـــرورة  فـــي أغلـــب األحيـــان المضـــيفة لمجتمعـــاتومـــن بـــين الضـــغوط الكبيـــرة التـــي تعـــاني منهـــا ا  -١٩

 باإلضـافةو  .المحلية للمجتمعات العادية الخدماتوفي الوقت ذاته تقديم  المناسبةالناتجة عن  واإلصابات األمراض
 أمــنعلــى  المــدىالطويلــة  الدوليــة العواقــبتنحــي  قــد المحليــة يةالصــح االحتياجــات أن مــن خطــر هنــاك ذلــك، إلــى

 .اختالط الحشود عن الناشئة اإلصابات الناجمة عن العمومية الصحة
 
 سـتراليا،بأ سـيدني فـي ٢٠٠٨ للشـباب العـالمي اليـوم حولالتي أجريت  العلمية الدراسات من عددوتوصل   -٢٠

مـن  أكثرحيث ُسجل  حدة، نفلونزااأل وازدادت فاشية. هاموسمفي غير  األنفلونزاأدخلوا  خارجإلى أن الوافدين من ال
 األنفلـــونزا أنمـــاطفـــي  أثـــرتوهنـــاك احتمـــال بأنهـــا  (االزدحـــام)، الســـكن ظـــروف بســـبب ،ة مؤكـــدة مختبريـــاً حالـــ ١٠٠

 .للمشاركين األصلية بلدانال من والعديد أستراليا في الموسمية
 
مـــثًال  ١٩٩٧ عـــام فـــيف ،البشـــرية التجمعـــات فـــي الغذائيـــة الملوثـــة والمـــواد بالميـــاهوتـــرتبط الفاشـــيات أيضـــًا   -٢١

وأبلـغ . لفنـون األداء غالسـتونبوري مهرجـان فـي الملـوث الوحـل في الماشية براز طريق عن  O157اإليكواليانتقلت 
أثبتــت نتــائج  حيــث اإلينــو  فــي ســبرينغفيلدب ١٩٩٨ عــام فــي الســباق الثالثــي يرياضــي بــين البريميــاتعــن تفشــي داء 

 الفاشية تكون هذه أن المرجح منو  .البريمياتبداء  الخاضعين لالختبار مصابون المشاركين من٪ ١١أن  ةمختبري
 هــاوتوزيع هــاوتخزينواألشــربة  المــأمون لألطعمــة عــدادوعمليــات اإل. الملوثــة البحيــرة ميــاهمــن  نتيجــة الشــرب الواســعة

 التحتيــة والبنيــة واإلنفــاذ والرقابــة والتخطــيط خبــرةتســتلزم ال ةمقبولــ ةزمنيــفتــرة  فــي األغذيــة منشــأ وتتبــع بشــكل مالئــم
 األولمبيـة األلعـاب دورة ومنظمـ وضـع المثـال، سـبيل علـىو . المياه مأمونية والشيء نفسه يسري على رصد والموارد

  . الفيلقيةللوقاية من فاشيات  المياه شبكات لفحص تقدير نظام ٢٠٠٤ عامل أثينا في
  

 الجمهور توعية
 
 لنشـــر المحلـــيعلـــى المســـتوى  اً فرصـــتتـــيح و  النـــاس مـــنالبشـــرية ال تجـــذب حشـــودًا هائلـــة  التجمعـــاتإن   -٢٢

 وسـائل إشـراك خـالل مـن اً عـدبُ  كثـراأل لسـكانبل إنها تتيح أيضـًا إمكانيـات كبيـرة للتواصـل مـع ا ،فحسب المعلومات
 ٢٠١٠ العـالم كأسٕاقصائيات و  ٢٠٠٨ األولمبية في بيجين سنةاأللعاب  تكانفقد . االجتماعية والشبكات اإلعالم

وتابع جمهور . على اإلطالق مشاهدة األكثرالتي نقلتها شبكات التلفزيون المناسبتين الرياضيتين  أفريقيا جنوب في
 رسائل نشرفيما يخص  واضحة آثار األمر هذاول ٢٠٠٨.١ ولمبيةاأل األلعاب مشاهدمليون  ٤٧٠٠ ُقدر بما عدده

 .سلبيةال أو منها يجابيةاإل الصحية اآلثار عن معلومات ترويجية أو
 
. العموميـة الصـحة لمبادرات األجل والطويلة المتوسطة اإليجابية اآلثار تبرز ولمبيةاأل األلعاب استضافةو   -٢٣

الممكـن أيضـًا البشـرية، بيـد أنـه مـن  لتجمعـاتبفضـل الصـورة البـارزة ل التوعيـةتعزيـز الصـحة و  حمـالت حفز ويمكن
فـــرض شـــروط علـــى المستضـــيفين  خـــالل مـــن أخـــرى، صـــحية تـــدخالت نـــباج إلـــى ،إضـــفاء طـــابع رســـمي عليهـــا

 فـي الصـحيالمـوروث  عـن اً فرعـ اً مـؤخر  الدوليـة األولمبيـة اللجنـة مـثالً  أدرجـتفقـد . العطـاءات وثائقالمحتملين في 
  .الطبية الخدماتبشأن  التقني دليلها

                                                           

١   The health legacy of the 2008 Beijing Olympic games: successes and recommendations. WHO Regional 

Office for the Western Pacific, Manila, 2010.                                                                                            
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 األمثلـةمن بين و . هوبعد أثناء المناسبة الصحية السلوكيات لتعزيز الصحة تعزيز حمالت استخدام ويمكن  -٢٤
تعاطي  عن اإلقالعالمساعدة على  خدمات ذلك في بما التبغ، مكافحة وتدابير يةائالغذ سالمةال مبادرات على ذلك

 الكحـول تعـاطياإلسـراف فـي  مكافحـة وحمـالت األفـراد بـين العنـف منـعالراميـة إلـى  للتـدخالت اً أيضـ ويمكـن. التبغ
 الصــحة منظمــة اتفاقيــةوتتــيح . اإلعــالم وســائل اهتمــامالمكانــة البــارزة للمناســبة ومــا تحظــى بــه مــن  مــن االســتفادة
  ١.التبغ لمكافحة قانونيةمنصة التبغ  مكافحة بشأن اإلطارية العالمية

  
 البشـــرية لتجمعـــاتل تخطـــيطال مـــن أجـــل دعـــم العالميـــة الصـــحة المتاحـــة لمنظمـــة المـــوارد

   تنظيمهاو 
  
يوجـد لـدى  البشـرية لتجمعـاتل تخطـيطال فـي نيشـاركعلى أسـاس مخـاطر معينـة للم الدعم إلى جانب تقديم  -٢٥

 التجمعاتمجال  في الخبرة على القائمة المعرفة ونشر لتكوين واألدوات المبادرات من عدد العالمية الصحة منظمة
  :يلي ما ذلك في بما، البشرية

  
 المعنـي التخصصـات المتعـدد االفتراضـي االستشـاري الفريقعلى العالمية  الصحة منظمةتشرف   •

 اســتخدامه ويمكــن البشــرية التجمعــات البينــات عــن علــىقائمــة  معرفــة لتكــوين البشــرية بالتجّمعــات
  .مةالمنظِّ  والهيئات الجهات المضيفة الحتياجات تلبية

  
 الــدعم تــوفير البشــرية التجمعــاتفــي مجــال  العالميــة الصــحة منظمــةل يالتــدريب برنــامجيضــمن ال  •

 وبنـاء الـوعيومـن ثـم إذكـاء  تنظـيم،ال وهيئـات األعضـاء الـدول إلـى طلـبال علىبناًء  المخصص
  .البشرية التجمعات ومية أثناءالعم الصحية لطوارئل بفعالية االستجابة على العالمية اتالقدر 

  
 فــي المــراقبين الــدوليين وتعييــنهم تــدريب العالميــة الصــحة منظمــةييســر برنــامج المــراقبين التــابع ل  •

 هـذاوقـد ُوضـع . المسـتقبل فـي مناسـبات ضـيفستستالتـي  المنظمـات قبـل مـن الجارية المناسبات
  .من مناسبة إلى أخرىالخبرات  نقل ثقافةخصيصًا للشروع في بناء  البرنامج

  
 لتخطــيطل بشــأن أداة الصــحة لحمايــة المتحــدة المملكــة وكالــة مــع العالميــة الصــحة منظمــةتتعــاون   •

تقــدير  الجهــات المضــيفة علــىتيســر  تقــدير أداةوضــع و  اإلنترنــت شــبكة علــى البشــرية لتجمعــاتل
  .البشرية التجمعاتالستقبال  استعدادها مدى

  
 الصـحة منظمـةوالتابعـة ل البشـرية التجمعـاتالمعنيـة ب اإلدارات بـين مشتركةال عملال مجموعةُتعد   •

تأهــب  عناصــر بشــأنٕارشــاداتها و  منظمــةللحصــول علــى خبــرة ال لبلــدانبالنســبة ل اً مصــدر  العالميــة
  .)٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح لتنفيذ القدرات وبناء ،الصحة وتعزيز الصحي، النظام

    
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
  .اإلحاطة علمًا بالتقريرجمعية الصحة مدعوة إلى   -٢٦
  

 =     =    =  
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