
 
  
  
  
  
  
 

  ١٣-٦٧ع  ص  ج    والستون السابعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤

  WHA67.13    من جدول األعمال ١-١٦البند 
  
  
  

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
  
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،
  

  ١؛)٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (ب الخاصبعد النظر في التقرير 
  
الـــذي  ٢الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي المعنـــي بـــالتمنيعر باالجتمـــاع والتقريـــر األخيـــرين لفريـــق ٕاذ تـــذكِّ و 

استكمل استعراضه وتحليله العلميين للبينات علـى القضـايا المتعلقـة بـالتطعيم ضـد الحمـى الصـفراء وخلـص إلـى أن 
وحماية طيلة العمر ضـد مـرض الحمـى الصـفراء  جرعة واحدة من لقاح الحمى الصفراء تكفي إلعطاء مناعة دائمة

  وتغني عن أخذ جرعة معززة من اللقاح؛
  

المنظمة  بأن تراجعفي تقريره  أوصىالخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع فريق وٕاذ تالحظ أن 
  ،د الحمى الصفراء) المتعلقة بمدة صالحية الشهادات الدولية للتطعيم ض٢٠٠٥أحكام اللوائح الصحية الدولية (

  
 ٧لمرفــق ل)، الصــيغة المحدثــة ٢٠٠٥مــن اللــوائح الصــحية الدوليــة ( ٥٥مــن المــادة  ٣، وفقــًا للفقــرة تعتمــد

  .) والمرفقة بهذا القرار٢٠٠٥الوارد في اللوائح الصحية الدولية (
  
  

  ٧المرفق 
  

  االشتراطات المتعلقة بالتطعيم أو بوسائل االتقاء ضد أمراض معينة
  
افة إلى أي توصية تتعلق بالتطعيم أو بوسائل االتقاء، فإن األمراض المذكورة فيما يلي هي المعينـة باإلض  -١

تحديدًا في هذه اللوائح التي قد يطلب فيها على المسافرين تقديم دليل يثبت تطعـيمهم بلقاحـات أو إعطـاءهم وسـائل 
  اتقائية ضدها كشرط لدخول دولة من الدول األطراف:

  
  لحمى الصفراء.التطعيم ضد ا

                                                           
 .٦٧/٣٥جالوثيقة     ١

االســـتنتاجات والتوصـــيات،  – ٢٠١٣أبريـــل  اجتمـــاع فريـــق الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي المعنـــي بـــالتمنيع، نيســـان/    ٢
ــــــــائي األســــــــبوعي ــــــــع  ٢١٦-٢٠١): ٢٠(٨٨؛ ٢٠١٣ الســــــــجل الوب تــــــــم  http://www.who.int/wer/2013/wer8820.pdf(الموق

  ).٢٠١٣نوفمبر  تشرين الثاني/ ٢٢في  االطالع
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  :اعتبارات واشتراطات التطعيم ضد الحمى الصفراء  -٢

  :ألغراض هذا المرفق  (أ)

  تستغرق فترة الحضانة فيما يتعلق بالحمى الصفراء ستة أيام؛  )١(

لقـاح الحمــى الصـفراء المعتمــد مـن المنظمــة يـوفر الحمايــة مـن العــدوى اعتبـارًا مــن اليــوم   )٢(
  العاشر من التطعيم؛

  طيلة عمر الشخص المطعم؛ هذه الحماية تستمر  )٣(

 المطعـم الشـخص عمـر طيلـةمدة صالحية شهادة التطعيم ضـد الحمـى الصـفراء  تستمر  )٤(
  أيام من تاريخ التطعيم.  ١٠وتبدأ بعد 

المنظمــة  قــررتشــخص يغــادر منطقــة  ألييجــوز اشــتراط التطعــيم ضــد الحمــى الصــفراء بالنســبة   (ب)
  ها. فيى الصفراء خطر انتقال الحماحتمال وجود 

  
، جــاز أن لــم تبــدأ صــالحيتها بعــد شــهادة تطعــيم ضــد الحمــى الصــفراء المســافرإذا كـان فــي حــوزة   (ج)

  عند الوصول. المرفق) من هذا ح(٢يسمح له بالمغادرة ولكن يجوز أن تطبق عليه أحكام الفقرة 
  

الذي في حوزته شهادة تطعيم صالحة ضد الحمـى الصـفراء ال يجـوز معاملتـه معاملـة  المسافر  (د)
الصفراء  المنظمة وجود خطر محتمل النتقال الحمى قررتحتى لو كان قادمًا من منطقة  مالمشتبه فيه

  .فيها
  

 ١ قـرة، وفقـًا للفيجب أن يكون معتمدًا من قبـل المنظمـة المستخدم اللقاح المضاد للحمى الصفراء  (ه)
  . ٦من المرفق 

  
يجب أن تعين الدول األطراف مراكز محددة للتطعيم ضد الحمى الصفراء في أراضيها كي تكفل   (و)

   جودة ومأمونية اإلجراءات والمواد المستخدمة.
  

المنظمـة احتمـال وجـود خطـر النتقـال الحمـى الصـفراء  قـررتكل شخص يعمل فـي نقطـة دخـول   )ز(
قم وسيلة نقل تستخدم نقطة الدخول المـذكورة يجـب أن يكـون حـائزًا علـى شـهادة طا من أفرادوكل فرد  فيها

  تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء.
  

نواقل للحمى الصفراء أن تشـترط علـى أي مسـافر  أراضيهافي التي توجد  للدولة الطرفيجوز   )ح(
خل فـــي الحجـــر يـــدأن  ،فيهـــاالمنظمـــة وجـــود احتمـــال خطـــر انتقـــال الحمـــى الصـــفراء  قـــررتمـــن منطقـــة 

إلـــى أن تصـــبح الشـــهادة  ،ضـــد الحمـــى الصـــفراءشـــهادة تطعـــيم صـــالحة عجـــز عـــن إبـــراز إذا الصـــحي 
مـن تـاريخ آخـر تعـرض محتمـل للعـدوى،  تحسب صالحة، أو إلى أن تنقضي فترة ال تزيد على ستة أيام

  أّي األجلين أقرب.
  
  
  



  WHA67.13  ١٣-٦٧ص ع ج

3 

من التطعيم ضد الحمى الصفراء  ءإعفا بحوزتهلمسافر الذي ل بالدخولومع ذلك، يجوز السماح    )ط(
 المرفـقأحكـام الفقـرة السـابقة مـن هـذا أو عامـل صـحي معتمـد، مـع مراعـاة  مسـؤول طبـي معتمـد موّقع مـن

فــإذا لــم ُيــدخل المســافر فــي الحجــر  وبتزويــده بالمعلومــات المتعلقــة بالحمايــة مــن نواقــل الحمــى الصــفراء.
عراض حمى انتابته أو أية أعراض أخرى ذات صلة الصحي فمن الجائز أن يطلب منه اإلبالغ عن أي أ

  للسلطة المختصة وأن يوضع قيد المالحظة.
  

  ٢٠١٤مايو  أيار/ ٢٤، التاسعةالجلسة العامة 
  ٩المحاضر الحرفية/ /٦٧ج   

  
=     =     =  


