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وخصوصــًا بهــدف تقصــي الحــاالت الجديــدة وتعزيــز وقــدمت األمانــة الــدعم المباشــر إلــى الــدول األعضــاء   -٤
المخاطر البيولوجية وأخذ العينات وجهود الوقايـة مـن العـدوى أنشطة الترصد والممارسات المختبرية وٕاجراءات إدارة 

ومكافحتها وفي شكل أنشطة تدريبية وتوجيهات للتدبير العالجي السريري لحاالت العدوى بفيروس كورونـا وحـاالت 
ي العدوى المشتبه فيها. ونشرت منذ بدء ظهور الوباء البعثات في البلدان لدعم وزارات الصحة في سعيها إلى تقص

الوباء ووضـع البروتوكـوالت والخطـط للتصـدي لفيـروس كورونـا وتكييفهـا فـي سـياق بنـاء قـدرات مسـتدامة فـي مجـال 
  اإلنذار والتصدي بموجب اللوائح.

  
وتيســر األمانــة الترصــد العــالمي لفيــروس كورونــا بغيــة الكشــف المبكــر عــن التغييــرات فــي وضــع الفيــروس   -٥

هـا وتواصـل إتاحـة عمليـات تقيـيم المخـاطر والمعلومـات علـى الصـعيد العـالمي الوبائي وتقصي الحـاالت والتبليـغ عن
موقــــع معلومــــات األحــــداث لمراكــــز االتصــــال الوطنيــــة المعنيــــة بــــاللوائح الصــــحية الدوليــــة والصــــفحة بســــرعة عبــــر 

 التوجيهــاتكمــا حــدثت بانتظــام . والنشــرات الصــحفية والتقــارير األخــرى المخصصــة لألخبــار عــن فاشــيات األمــراض
، بما فـي ذلـك النصـائح والمعلومـات الخاصـة المتصـلة بـالعمرة والحـج والنصـائح بشـأن بشأن السفر الدولي والصحة

  ترصد البلدان التي يرجع إليها الحجاج.
  
وتلتزم األمانة باألنشطة القائمة على التعاون لتقصي وباء فيروس كورونا وتدبيره العالجي وقد عملت عن   -٦

منظمـة األمـم اخـتالط البشـر بالحيوانـات بمـا فيهـا ء المتضررة والجهـات الشـريكة فـي مجـال كثب مع الدول األعضا
المنظمـة العالميـة لصـحة الحيـوان ومـن خـالل آليـات تعاونيـة أخـرى مثـل الشـبكة الدوليـة و  المتحدة لألغذيـة والزراعـة

الشـــريكة بهـــدف ضـــمان  توتظـــل األمانـــة تتبـــادل المعلومـــات مـــع الجهـــا. للســـلطات المســـؤولة عـــن ســـالمة األغذيـــة
  .الترصد وتقييم المخاطر على أمثل وجه وتعزيز التأهب والمواجهة

  
ونســـقت األمانـــة الشـــبكات التقنيـــة والشـــبكة العالميـــة لإلنـــذار بحـــدوث الفاشـــيات ومواجهتهـــا إلمـــداد الـــدول   -٧

مكتـــب المنظمـــة ف ، استضـــا٢٠١٣يونيـــو / ينـــاير وحزيـــران/ وفـــي كـــانون الثـــانياألعضـــاء بمـــوارد دوليـــة إضـــافية. 
اجتماعــات لتشــاور خبــراء الصــحة والبــاحثين فــي مجــال الصــحة العموميــة بشــأن فيــروس  اإلقليمــي لشــرق المتوســط

وأتيحــت النتــائج العلميــة عبــر البيانــات عــن المعلومــات المســتجدة المنشــورة علــى الموقــع اإللكترونــي العــام . كورونــا
، قدم المشاركون في ٢٠١٣يونيو  /وفي حزيران .عن المنشوراتوشبكات الخبراء والمعلومات الملخصة والمستجدة 

اجتماع مشترك بين البلدان استضافه المكتب اإلقليمي أيضًا توصيات بشأن الترصد والمواجهة والتجمعات البشـرية 
والتــدبير العالجــي الســريري وقــدرة المختبــرات والوقايــة مــن حــاالت العــدوى ومكافحتهــا ووســائل اإلعــالم والتبليــغ عــن 

  ).٢٠٠٥(دولية المخاطر وتنفيذ اللوائح الصحية ال
  
وعقــدت المــديرة العامــة اجتماعــًا . وأتاحــت اللــوائح اإلطــار القــانوني إلدارة أنشــطة التصــدي لفيــروس كورونــا  -٨

لكي تسدي إليها المشورة بشأن  ٢٠٠٧يونيو / للجنة الطوارئ للمرة الثانية منذ دخول اللوائح حيز التنفيذ في حزيران
هذا الحدث يشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية  سيما بشأن ما إذا كان  المسائل الرئيسية المتعلقة بالحدث وال

وعقـدت لجنـة . تثير قلقًا دوليًا وبشأن أي تدابير صحية قد يلزم اتخاذهـا مـن أجـل التصـدي للحـدث علـى نحـو فعـال
وتبعـًا . ٢٠١٣ومـن المزمـع عقـد اجتمـاع رابـع قبـل نهايـة عـام  ٢٠١٣١يوليـو / الطوارئ ثالثة اجتماعات منذ تمـوز

للمعلومات والمداوالت التي جرت خالل االجتماعات الثالثة األولى، أطلعـت اللجنـة المـديرة العامـة علـى عـدم تـوفر 
واتفقـت المـديرة العامـة مـع  .الشروط حتى اآلن إلعـالن ظهـور طارئـة مـن طـوارئ الصـحة العموميـة تثيـر قلقـًا دوليـاً 

المشورة إلى المـديرة العامـة فـي مجـال الصـحة العموميـة بالتشـديد علـى  وقدمت اللجنة أيضاً  اللجنة فيما أشارت به.
                                                 

بيانــات منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن فيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية فــي الصــفحة التاليــة:     ١
ـــــر  ـــــة بشـــــأن في ـــــاللوائح الصـــــحية الدولي ـــــة ب ـــــة الطـــــوارئ المعني ـــــا المســـــبب لمتالزمـــــة الشـــــرق األوســـــط التنفســـــية لجن وس كورون

ــــــــــــــة،  (فيــــــــــــــروس ــــــــــــــي]، جنيــــــــــــــف، منظمــــــــــــــة الصــــــــــــــحة العالمي ــــــــــــــع اإللكترون ــــــــــــــى الموق ــــــــــــــا) [عل ــــــــــــــع  ٢٠١٢كورون (الموق
http://www.who.int/ihr/ihr_ec_2013/en/index.html  ٢٠١٣تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢١تم االطالع في.(  
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أهمية تدعيم الترصد ومواصلة إذكاء الوعي بفيروس كورونا وزيادة فعالية التبليغ عن المخـاطر المتصـلة بـالفيروس 
والمثـابرة  ةتشخيصـي اتاختبـار ودعم البلـدان المعرضـة بوجـه خـاص لهـذا الفيـروس وتعزيـز القـدرات المالئمـة إلجـراء 

  .على أعمال التقصي وتبادل المعلومات في الوقت المناسب وفقًا للوائح والتنسيق النشط والمتواصل مع األمانة
  

  ٢٠١٦-٢٠١٤التمديد في الفترة المعايير المقترحة لمنح 
  
المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الثانيـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة فـــي المعـــايير التـــي اقترحـــت األمانـــة أن  نظـــر  -٩

يســـتخدمها المـــدير العـــام عنـــد اتخـــاذ قـــرارات بشـــأن طلبـــات الحصـــول علـــى تمديـــد األجـــل المحـــدد لكـــي تنفـــذ الـــدول 
الحــظ المجلــس عــدم وجــود أي و  ٢٠١٦.١-٢٠١٤األطـراف بحلولــه القــدرات األساســية بموجــب اللــوائح خـالل الفتــرة 

اعتراضات على المعايير المقترحة غير أنه أشار إلى فائدة مواصلة نظر الدول األعضـاء فـي هـذه المعـايير خـالل 
بتقـديم المعـايير النهائيـة إلـى المجلـس التنفيـذي  ٢٠١٣دورات اللجـان اإلقليميـة التابعـة للمنظمـة المقـرر عقـدها عـام 

بعــد المائــة. وأبــدت الـدول األعضــاء بصــفة عامــة دعمهـا للمعــايير خــالل دورات اللجــان  فـي دورتــه الرابعــة والثالثـين
اإلقليميـة غيـر أنهـا قـدمت بعـض االقتراحـات اإلضـافية بمــا فيهـا اقتـراح إمكانيـة تقـديم طلبـات الحصـول علـى تمديــد 

وٕادراج معيـار يفـرض أخـذ المشـورة  ٢٠١٤٢يونيو / قبل شهرين بدًال من أربعة أشهر من األجل المحدد في حزيران
فـي عـين االعتبـار ممـا تشـمله عمليـة اتخـاذ  )٢٠٠٥لجنـة المراجعـة المعنيـة بـاللوائح الصـحية الدوليـة (التي تقـدمها 

وأشــير أيضــًا إلــى احتمــال أن تــولي لجنــة المراجعــة العنايــة لقضــايا أخــرى متعلقــة . القــرارات بشــأن طلبــات التمديــد
  .مجال الصحة العمومية بما في ذلك مؤشرات التنفيذبالقدرات األساسية في 

  
 ٣وٕاذ بحثت األمانة جميع التعليقات المقدمة من الدول األعضاء بحثًا دقيقًا، تقترح اعتبار المعايير الحالية  -١٠
تقــديم المشــورة إلــى المــدير العــام مــن جانــب لجنــة  نهائيــة علمــًا بــأن عمليــة مــنح التمديــد ستشــملأنهــا معــايير  علــى

  .٢٠١٤ويتوقع بالتالي أن يعقد المدير العام اجتماعًا للجنة المراجعة في عام . المراجعة وفقًا للوائح
  

  )٢٠٠٥المعلومات المتسلمة من الدول األطراف في اللوائح الصحية الدولية (
  

دولــة  ١٩٦دولــة مــن بــين  ١١٨، طلبــت ٢٠١٤-٢٠١٢يخــص طلبــات الحصــول علــى تمديــد للفتــرة  فيمــا  -١١
  دولة طرفًا التمديد. ٤٢طرفًا معنية الحصول على تمديد وحصلت عليه. ولم تطلب 

  
واســتمرت الــدول األطــراف فــي إمــداد األمانــة بالمعلومــات عــن تنفيــذ اللــوائح فيمــا يتصــل بمتطلبــات القــدرات   -١٢

ردًا علـى  ٩٤ورد  ٢٠١٣نـوفمبر / تشـرين الثـاني ١٨الوارد في اللوائح. وحتـى تـاريخ  ١المبينة في المرفق الوطنية 
من الدول األطراف  ٪٤٨مارس أي ما يمثل / استبيان التقييم الذاتي الذي أرسل إلى الدول األطراف في شهر آذار

تقـدمًا ملحوظـًا فيمـا يتصـل بعـدد مـن القـدرات وتظهـر البيانـات أن الـدول األطـراف تحـرز . دولـة ١٩٦ البالغ عـددها
) ٪٨٣يبلـــغ متوســـط المعـــدل العـــالمي (األساســـية والســـيما فـــي مجـــاالت االســـتجابة واألمـــراض الحيوانيـــة المصـــدر 

يبلـغ (والتشـريعات والتنسـيق والسـالمة الغذائيـة ) ٪٧٧(والتبليـغ عـن المخـاطر ) ٪٧٩(والمختبـرات ) ٪٨١(والترصد 
ومــن ناحيــة أخــرى، أبلغــت الــدول األطــراف عــن قــدرات متدنيــة نســبيًا مــن حيــث ). ٪٧٦ت معــدل كــل هــذه المجــاال

                                                 
  .١ إضافة ١٣٢/١٥ت  مانظر الوثيقة     ١
الصـــادر عـــن مجلـــس إدارة اللجنـــة اإلقليميـــة لألمـــريكتين فـــي دورة اللجنـــة الخامســـة  CD52(D5)انظـــر المقـــرر اإلجرائـــي     ٢

  والستين.
أن يكـون  تقدم الدولة الطرف طلبًا رسميًا خطيًا إلى المدير العام قبل أربعة أشهر على األقل من األجل المحدد. ويجب    ٣

 . ٦٦/١٦يكون أي طلب من ذلك القبيل مصحوبًا بخطة تنفيذ جديدة. انظر الوثيقة ج
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والقدرات في نقاط الدخول وفي ) ٪٥٨(واألحداث الكيميائية  )٪٥٦(القدرات المتصلة بمواجهة األحداث اإلشعاعية 
الملحق الوارد في هذا التقرير معدل القدرات حسـب إقلـيم  ويبين). على التوالي ٪٦٢و ٪٦١(مجال الموارد البشرية 

  .المنظمة لجميع الدول األطراف التي قدمت استبيانًا مستكمًال قبل وضع الصيغة النهائية لهذا التقرير
  

  الشراكات العالمية
  

ة دولية واصلت المنظمة توطيد عالقاتها خالل الفترة قيد االستعراض مع منظمات دولية ومنظمات حكومي  -١٣
المنظمـة و  ألغذية والزراعةامنظمة و  أخرى بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية

  .ومنظمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي الدولي والبنك الدولي العالمية لصحة الحيوان
  

  تعزيز القدرات الوطنية
  

جميـع مسـتوياتها علـى دعـم الـدول األطـراف فـي سـعيها إلـى الوفـاء بمتطلبـات القـدرات تثابر المنظمة على   -١٤
وتظل مكاتب المنظمة اإلقليميـة تقـود هـذه الجهـود بتـوفير الـدعم التقنـي إلـى البلـدان عبـر . األساسية بموجب اللوائح

عزيـز نظـم الجـودة المختبريـة وتشـمل هـذه المبـادرات مواصـلة ت. المبادرات اإلقليمية في عـدد مـن المجـاالت الرئيسـية
والقـــدرات التشخيصـــية بإعـــداد األدوات والمبـــادئ التوجيهيـــة وترجمتهـــا وٕاجـــراء تقيـــيم خـــارجي للجـــودة وتنظـــيم دورات 

ويجــري إعــداد دورة . تدريبيــة وحلقــات عمــل وبعثــات موقعيــة للتقيــيم أو المســاعدة التقنيــة فــي جميــع أقــاليم المنظمــة
يــادة واإلدارة تســتهدف مــديري مختبــرات الصــحة العموميــة لتنفيــذها اعتبــارًا مــن عــام تدريبيــة جديــدة عــن مهــارات الق

المنظمـة بالتعاون مع منظمـة األغذيـة والزراعـة و  IDENTIFY١وال تزال المنظمة مسؤولة عن تنفيذ مشروع . ٢٠١٤
  .العالمية لصحة الحيوان

  
الوطنيـة، نظمـت األمانـة عقـب سلسـلة مـن حلقـات العمـل وفي مجـال تنفيـذ اللـوائح بالتحديـد فـي التشـريعات    -١٥

فـــي عـــدة أقـــاليم تابعـــة للمنظمـــة بعثـــات فرديـــة لتقيــــيم  ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١ عـــام دون اإلقليميـــة المعقـــودة فـــي
  .التشريعات في الدول األطراف في اإلقليم األوروبي وٕاقليم جنوب شرق آسيا

  
مـــت األمانـــة بعثـــات للـــدعم التقنـــي بهـــدف تقيـــيم القـــدرات وفـــي مجـــال تنفيـــذ اللـــوائح فـــي نقـــاط الـــدخول، نظ  -١٦

كما نظمت مشاورات ودورات تدريبيـة واجتماعـات وحلقـات عمـل لمواصـلة تنميـة الكفـاءات وتقـديم اإلرشـاد . القطرية
وانطوت . في عدة أقاليم تابعة للمنظمة التقني إلى الموظفين المهنيين في مجال الصحة العمومية في نقاط الدخول

السـفن وٕاسـداء المشـورة بشـأن  الجهود على وضع برنامج للتعلم يشمل تفتيش السـفن وٕاصـدار شـهادات إصـحاحهذه 
التـدبر العالجـي ألحـداث الصـحة العموميـة علـى مـتن السـفن وأثنـاء السـفر الجـوي وبشـأن ترصـد النواقـل ومكافحتهــا 

ع إجـراءات المنظمـة لإلشـهاد علـى وفضـًال عـن ذلـك، سـعت األمانـة إلـى دعـم وضـ. باعتماد نهـج متعـدد القطاعـات
لتبادل المعلومات استضافت األمانـة شـبكة المـوانئ  وتيسيراً . المطارات والموانئ البحرية وفقًا لما تنص عليه اللوائح

وتــدعم مبــادرة ترمــي إلــى تعيــين مراكــز متعاونــة مــع  ٢البحريــة والمطــارات والمعــابر البريــة علــى موقعهــا اإللكترونــي
  .نقاط الدخول بغية بناء القدرات األساسيةالمنظمة معنية ب

  
تقنيــين مــن أقــاليم المنظمــة الســتة وضــع الخبــراء الوفــي مجــال الترصــد الــوطني، بــدأت األمانــة بــدعم مــن   -١٧

القــائم علــى األحــداث. وتعــد األمانــة أيضــًا فــي ذلــك الترصــد  إرشــادات عالميــة بشــأن اإلنــذار المبكــر واالســتجابة بمــا
شطة الترصد بين نقاط الدخول ونظم الترصد الوطنيـة. وتسـتحدث المنظمـة أيضـًا أداة إلكترونيـة دليًال عن تنسيق أن

تعتمــد جزئيــًا علــى تكنولوجيــا الهــاتف المحمــول بهــدف تيســير نقــل بيانــات الترصــد مــن المرافــق الصــحية النائيــة إلــى 
                                                 

  .٦٦/١٦على النحو المبين في الوثيقة ج    ١
  .http://www.who.int/ihr/ports_airports/pagnet/en/index.htmlانظر الموقع اإللكتروني التالي:     ٢
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موعــة أدوات لتــدريب أخصــائيي الوبائيــات أعــدت األمانــة مجالمرافــق المركزيــة أســبوعيًا وتســريع وتيــرة نقلهــا. وأخيــرًا، 
واختبرتها ليستخدمها منظمو الدورات ومنسقو البـرامج والمـدربون فـي المؤسسـات المعنيـة مـن قبيـل البـرامج الميدانيـة 

 وســتزود هــذه المجموعــة مــن األدوات أولئــك األشــخاص. للتــدريب فــي مجــال الوبائيــات ومعاهــد الصــحة العموميــة
  .بإطار مشترك للتعلم ومواد معيارية جيدة مما يسهم في تنسيق فهم اللوائح وتنفيذها

  
المنظمــة العالميــة بالتعــاون مــع (وفيمــا يتصــل بتطبيــق اللــوائح علــى مخــاطر محــددة، أحــرز تقــدم ملحــوظ   -١٨

قطـاعي فـي وضـع مراجـع لحسـن تصـريف الشـؤون علـى كـل مسـتويات ) ألغذيـة والزراعـةامنظمـة لصحة الحيوان و 
فــي قطاعيهــا المعنيــين مــوادًا  المنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوانوأعــدت المنظمــة و . صــحة الحيــوان وصــحة اإلنســان

متسقة في السنوات األخيرة لمساعدة البلدان على إجراء تقييم موضـوعي لوضـعها والتصـدي للثغـرات وبنـاء القـدرات 
اخــتالط البشــر وتصــديًا للمشــاكل المواجهــة فــي مجــال . يــةبغيــة تحســين قــدرتها العمليــة واالمتثــال للمتطلبــات الدول
 ٢٠١٣أبريـل / فـي نيسـان المنظمـة العالميـة لصـحة الحيـوانو بالحيوانات، وضع برنامج عمل مشترك بـين المنظمـة 

يركــز علــى تعــديل إطــار رصــد التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ القــدرات األساســية فــي الــدول األطــراف لكــي يعكــس بوجــه 
فـــي المنظمـــة العالميـــة الط وتحســـين أداة المنظمـــة للتقيـــيم المختبـــري فيمـــا يتعلـــق بـــاألداة المقابلـــة أفضـــل ذلـــك االخـــت
المنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان علــى وضــع دليــل وتعمــل المنظمــة بالشــراكة مــع البنــك الــدولي و . لصــحة الحيــوان

ن الــنظم الصــحية البشــرية منهجــي مشــترك للبلــدان التــي تجمــع هــذه األدوات المحدثــة بهــدف تعزيــز تصــريف شــؤو 
  والحيوانية الوطنية.

  
وركــزت األمانــة فــي اآلونــة األخيــرة اهتمامهــا علــى دعــم الــدول األطــراف لتقيــيم احتياجاتهــا واالســتثمارات   -١٩

ووضـعت المنظمـة والجهـات الشـريكة لهـا النمـوذج األولـي ألداة الحتسـاب . الالزمة لبناء قـدراتها األساسـية وصـونها
علـى اإلطـار الحـالي لرصـد  وقـد ارتكـز هـذا النمـوذج. حاليـًا فـي بلـدان مختـارة ويجري اختبـاره ٢٠١٣عام  التكاليف

  .اللوائح ويأخذ في الحسبان ما سبق إعداده من أدوات وتحاليل ومنهجيات
  

المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال تســـتخدم إطـــار اللـــوائح لنشـــر المعلومـــات عـــن انتشـــار  تـــزالوال  -٢٠
عـن الكشـف عـن فيـروس شـلل األطفـال المعلومـات يروس شلل األطفال البري على الصـعيد الـدولي، بمـا فـي ذلـك ف

موقــع معلومــات األحــداث لمراكــز البــري وظهــور فاشــيات جديــدة فــي بلــدان كانــت خاليــة مــن المــرض ســابقًا، علــى 
 المعلومــات عــن كــل هــذه األحــداث بشــكل متــواز علــى وتنشــرالصــحية الدوليــة.  االتصــال الوطنيــة المعنيــة بــاللوائح
في الصفحة المخصصة لألخبار عن فاشيات األمراض. وقـد شـمل ذلـك منـذ شـهر  موقع المنظمة اإللكتروني العام

تفشــي شــلل األطفــال فــي القــرن األفريقــي  بيانــات خاصــة بمســتجدات األحــداث عــننشــر عــدة  ٢٠١٣ أبريــل نيســان/
  .والشرق األوسط

  
مجــال األحــداث الكيميائيــة، عقــد اجتمــاع للفريــق العامــل المعنــي باألحــداث الكيميائيــة والتــابع للمبــادرة وفــي   -٢١

فــي ليــون فــي ) ٢٠٠٥(العالميــة لألمــن الصــحي وحلقــة دراســية عــن األحــداث الكيميائيــة واللــوائح الصــحية الدوليــة 
لتــي اتخــذتها البلــدان المشــاركة فــي الســتعراض األدوات والخطــوات ا ٢٠١٣أبريــل / نيســان ٢٦إلــى  ٢٤فرنســا مــن 

وتناولــت . المبــادرة لمســاعدة المنظمــة علــى تعزيــز امتثــال الــدول األطــراف للــوائح فيمــا يتعلــق بــالحوادث الكيميائيــة
األمانة أيضًا القضايا التقنية المرتبطة باللوائح خالل اجتماع للجهات النظيرة للمنظمـة علـى مسـتوى األقـاليم والمقـر 

وشــملت المواضــيع المطروحــة . ٢٠١٣يوليــو / تمــوز ١٧إلــى  ١٥جــال الســالمة الكيميائيــة عقــد مــن الرئيســي فــي م
للنقاش في االجتماع التصدي لألحداث الكيميائية والقدرات األساسية بموجـب اللـوائح ومركـز التـدريب الـدولي إلدارة 

  .الحوادث الكيميائية وقائمة الخبراء بمقتضى اللوائح ومراكز السموم
  

وفـــي مجـــال المخـــاطر اإلشـــعاعية، عملـــت األمانـــة مـــع الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة والمنظمـــة العالميـــة   -٢٢
 ومنظمــة الطيــران المــدني الــدولي ومنظمــات دوليــة أخــرى علــى تمــرين ألغذيــة والزراعــةامنظمــة و  لألرصــاد الجويــة

مواجهـــة الطـــوارئ علـــى مبنـــي علـــى حـــدث مـــؤذ بهـــدف تعزيـــز القـــدرات فـــي مجـــال )) ٢٠١٣( ConvEx-3(دولـــي 
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وكـان  ٢٠١٣نـوفمبر / وأجري التمرين في شهر تشرين الثاني. الصعيدين الوطني واإلقليمي وعلى مستوى المنظمة
واختبـر آليـة اإلخطـار بموجـب اللـوائح وقـدرة المنظمـة علـى التصـدي لحالـة . عبارة عن محاكاة النفجار في المغرب

والتـابع  اإلشـعاعية النوويـةوساهمت األمانـة أيضـًا فـي اجتمـاع الفريـق العامـل المعنـي بالتهديـدات . طوارئ إشعاعية
وأخيــرًا، ). ٢٠١٣أبريــل / نيســان (أتالنتــا، جورجيــا، الواليــات المتحــدة األمريكيــة،للمبــادرة العالميــة لألمــن الصــحي 

 نظمـــة والمعنيـــة بقيـــاس الجرعـــات البيولوجيـــةللمعقـــدت األمانـــة االجتمـــاع الثالـــث لتنســـيق شـــبكة المختبـــرات التابعـــة 
)BioDoseNet(  دعمـــًا لتعزيـــز القـــدرات المختبريـــة الوطنيـــة.  ٢٠١٣ مـــارس/ آذارفـــي اليـــدن فـــي هولنـــدا فـــي شـــهر

القدرة على تلبية االحتياجات المختبرية المفاجئة الحادة لقياس الجرعات في والغرض األولي من الشبكة هو ضمان 
  إشعاعية نووية تحدث إصابات جماعية. حال ظهور حالة طوارئ

  
  الوقاية من طوارئ الصحة العمومية الدولية ومواجهتها

  
ونقاط االتصال التابعة للمنظمـة  مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدوليةاستخدمت شبكة   -٢٣

والمعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة بصــفة متزايــدة لنقــل المعلومــات عــن الصــحة العموميــة علــى وجــه الســرعة بــين 
. A(H7N9)البشرية بفيروس أنفلـونزا الطيـور  سيما فيما يخص فيروس كورونا والعدوى المنظمة والدول األطراف وال
معلومـات النافـذين إلـى موقـع  مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصـحية الدوليـةوازداد عدد المستخدمين في 

  دولة طرفًا.  ١٨٦مستخدمًا أي ما يمثل  ٧٥١باستمرار ويبلغ حاليًا  األحداث
  

وارئ فـي مجـال الصـحة العموميـة وتتبعهـا ومواجهتهـا فـي الوقـت وتواصل المنظمة اكتشاف المخاطر والطـ  -٢٤
نظـام إدارة األحـداث فـي الفتـرة حـدثًا فـي  ٤٣٣المناسب وبالتعـاون الوثيـق مـع البلـدان فـي إطـار اللـوائح. وقـد سـجل 

إضـــافة إلـــى األحـــداث المتصـــلة بفيـــروس  ٢٠١٣أكتـــوبر  تشـــرين األول/ ٢٥إلـــى  ٢٠١٢فبرايـــر  شـــباط/ ٢١مـــن 
بـد مـن المجمـوع) هـي أحـداث حقيقيـة ال ٪٣٩حـدثًا ( ١٦٧ومـن بـين هـذه األحـداث ثبـت أن كورونا (انظر أعـاله). 
٪) أحــداثًا حقيقيــة لــم ٢١حــدثًا ( ٩٣٪) كشــائعات كاذبــة بعــد التحقــق منهــا ومثّــل ٧حــدثًا ( ٣٢مــن رصــدها واســتبعد 

حـدثًا  ١٣٤ولـم يصـنف ٪) أحداثًا ال يمكـن إثبـات صـحتها. ٢ريف الفاشية واعتبرت سبعة أحداث (ينطبق عليها تع
  ٪ من األحداث المسجلة في الفترة المعنية.٦٩استكمل التحقق من وبإيجاز، . بشكل نهائي٪) ٣١(
  

صــيغة جديــدة  وعــززت هــذه األنشــطة الدوليــة الروتينيــة للترصــد والمواجهــة فــي اآلونــة األخيــرة ببــدء تطبيــق  -٢٥
ــاللوائح الصــحية الدوليــة بهــدف تيســير لموقــع  معلومــات األحــداث للتواصــل مــع مراكــز االتصــال الوطنيــة المعنيــة ب

الحصول على المعلومات المتعلقة بأحداث الصحة العمومية الحادة. وستكفل التكنولوجيـا المحدثـة إمكانيـة مواصـلة 
  مستقبل وتوسع نطاق تبادل المعلومات.توسيع نطاق الموقع للتكيف مع االحتياجات في ال

  
مراكـز االتصـال الوطنيـة المعنيـة بـاللوائح تطبيق برنامجين تعليميـين علـى شـبكة اإلنترنـت لتـدريب واستهل   -٢٦

ويقـدم هـذان البرنامجـان التعليميـان عـددًا مـن الحـاالت . الـوارد فـي اللـوائح ٢علـى اسـتخدام المرفـق  الصحية الدوليـة
مدى وجوب إخطار المنظمة  مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدوليةارها موظفو التي يقّيم في إط

ويزود المستخدم بعد استكمال كل وحدة تدريبية بـالردود المقترحـة مـن فريـق خبـراء وبالتفسـيرات الخاصـة . باألحداث
مراكــز االتصــال و دعــم مــوظفي جميــع هــ ٢والغــرض مــن البرنــامجين التعليميــين المتصــلين بــالمرفق . بهــذه الــردود

ويســتند البرنامجــان الوطنيــة المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة فــي تعزيــز دقــة إجــراءات التقيــيم واإلخطــار واتســاقها. 
فيما يتصل بـاألنفلونزا ) ٢٠٠٥(التعليميان إلى توصيات لجنة المراجعة المقدمة بشأن تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 

  ٢.ويمكن النفاذ إليهما عبر الموقع اإللكتروني للمنظمة ٢٠٠٩١ (H1N1)الجائحة 
                                                 

  .٦٤/١٠الوثيقة ج    ١
  .http://www.who.int/ihr/annex_2_tutorial/en/index.htmlاإللكتروني التالي:  انظر الموقع    ٢
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وبالنسبة إلى األحداث المتعلقة باألغذية، وّطدت الروابط بين نقاط االتصال الطارئة في البلدان فـي إطـار   -٢٧
بـــاللوائح ومـــا يخصـــها مـــن مراكـــز االتصـــال الوطنيـــة المعنيـــة  الشـــبكة الدوليـــة للســـلطات المعنيـــة بالســـالمة الغذائيـــة

بـــدعم شـــديد مـــن األمانـــة مـــن خـــالل الجهـــود المتواصـــلة المبذولـــة لضـــمان تزويـــد كلتـــا الشـــبكتين  الصـــحية الدوليـــة
بالمعلومــات علــى الصــعيد الــوطني عنــد مواجهــة حــدث مــا. وقــدمت أمانــة الشــبكة أيضــًا المشــورة والــدعم إلــى الــدول 

ح لضــمان القــدرات األساســية فــي مجــال الســالمة األطــراف التــي تطلــب الحصــول علــى تمديــد لألجــل بموجــب اللــوائ
  الغذائية على النحو المبين في إطار الرصد.

  
  التطعيم أو إعادة التطعيم ضد الحمى الصفراء

  
) ويجـوز ٢٠٠٥الحمى الصفراء هي المرض الوحيد الذي يشار إليه بالتحديد في اللوائح الصحية الدولية (  -٢٨

للبلدان أن تطلب من المسافرين تقديم دليل يثبت تطعيمهم ضده كشرط للدخول فـي ظـل بعـض الظـروف وأن تتخـذ 
قبيــل. وتــنص اللــوائح علــى أن تــدابير معينــة فــي صــدده فــي حــال وصــول مســافر ال يحمــل شــهادة إثبــات مــن ذلــك ال

سنوات وأن مدة صالحية شهادة التطعـيم  ١٠التطعيم بلقاح الحمى الصفراء المعتمد يوفر الحماية من العدوى لمدة 
وُتطلـب شـهادة التطعـيم مـن المسـافرين حسـب تقـدير كـل  ١علـى ذلـك. سنوات بناءً  ١٠أو إعادة التطعيم تصل إلى 

وقـد خلـص فريـق الخبـراء االستشـاري االسـتراتيجي المعنـي بـالتمنيع  ٢،٣البلدان.دولة طرف وال تطلب حاليًا في كل 
مؤخرًا إلى أن جرعة واحدة من لقـاح الحمـى الصـفراء تكفـي إلعطـاء مناعـة دائمـة وحمايـة طيلـة العمـر ضـد مـرض 

فريـق  أوصـىو  ٥ووافقـت المنظمـة علـى هـذا االسـتنتاج. ٤الحمى الصفراء وتغني عن أخـذ جرعـة معـززة مـن اللقـاح.
المنظمة أحكام اللـوائح الصـحية الدوليـة  بأن تراجعالخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع في تقريره أيضًا 

  ) المتعلقة بمدة صالحية الشهادات الدولية للتطعيم ضد الحمى الصفراء.٢٠٠٥(
  

يــذ هــذه التوصــية بموجــب وطلــب عــدد مــن الــدول األعضــاء الحصــول علــى توجيــه مــن المنظمــة بشــأن تنف  -٢٩
طــالع الــدول األعضــاء علــى االســتنتاج الــذي ). واتخــذت األمانــة خطــوات أوليــة ال٢٠٠٥اللــوائح الصــحية الدوليــة (

خلــص إليــه فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي بــالتمنيع وحثهــا علــى النظــر فــي قبــول شــهادات التطعــيم 
لقاح المعتمد في أي وقت (شريطة أن تبدأ مدة صالحية الشـهادات علـى على التطعيم بال ضد الحمى الصفراء بناءً 

  قبل الوصول). اعتبارًا من اليوم العاشر من التطعيماألقل 
  

                                                 
  .٧المرفق  ،٢٠٠٨)، الطبعة الثانية، جنيف، منظمة الصحة العالمية، ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (     ١
الـــــــــــدولي والمرفقـــــــــــات المتعلقـــــــــــة بالســـــــــــفر  ٢٠١٢قائمـــــــــــة البلـــــــــــدان الخاصـــــــــــة بالســـــــــــفر الـــــــــــدولي والصـــــــــــحة لعـــــــــــام      ٢

علـــــــــى الموقـــــــــع التـــــــــالي: الســـــــــفر الـــــــــدولي والصـــــــــحة [الموقـــــــــع اإللكترونـــــــــي]، جنيـــــــــف، منظمـــــــــة  ٢٠١٢ لعـــــــــام والصـــــــــحة
ht (الموقعـان ٢٠١٣ ؛العالميـة ةـــــالصح tp : / /www.who. in t /ent i ty/ i th /chapters / i th2012en_count ry l is t .pdf  

  ).٢٠١٣تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٢تم االطالع في  http://www.who.int/entity/ith/chapters/ith2012en_annexes.pdfو
) أيضــًا علــى إدراج تــاريخ انتهــاء صــالحية شــهادات التطعــيم فــي هــذه الشــهادات ٢٠٠٥تــنص اللــوائح الصــحية الدوليــة (    ٣

 كل شخص يعمل في نقطـة دخـول قـررتعلى تاريخ التطعيم. كما تنص على ما يلي:  وعلى انتهاء صالحية الشهادات بناءً 
المنظمة احتمال وجود خطر النتقال الحمى الصفراء فيها وكل فرد من أفراد طاقم وسيلة نقل تستخدم نقطـة الـدخول المـذكورة 

  .يجب أن يكون حائزًا على شهادة تطعيم صالحة
يات، االســـتنتاجات والتوصـــ – ٢٠١٣أبريـــل  ، نيســـان/فريـــق الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي المعنـــي بـــالتمنيعاجتمـــاع     ٤

ـــــــائي األســـــــبوعي،  ـــــــع  ٢١٦-٢٠١): ٢٠(٨٨؛ ٢٠١٣الســـــــجل الوب ـــــــم  http://www.who.int/wer/2013/wer8820.pdf(الموق ت
  .)٢٠١٣نوفمبر  تشرين الثاني/ ٢٢ االطالع في

، الســجل الوبــائي ٢٠١٣يونيــو  حزيــران/ –اللقاحــات والتمنيــع إزاء الحمــى الصــفراء، ورقــة موقــف صــادرة عــن المنظمــة     ٥
فــــــــــي  تــــــــــم االطــــــــــالع http://www.who.int/wer/2013/wer8827.pdf (الموقــــــــــع ٢٨٤-٢٦٩)؛ ٢٧(٨٨؛ ٢٠١٣األســــــــــبوعي، 

  .)٢٠١٣نوفمبر  تشرين الثاني/  ٢٢
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). ويرد مشـروع ٢٠٠٥الوارد في اللوائح الصحية الدولية ( ٧وعليه، اقترحت المديرة العامة تحديث المرفق   -٣٠
  .٣٤قرار تحقيقًا لذلك في الفقرة 

  
  خاتمة

  
إلدارة األحــداث والطــوارئ الكبــرى ) ٢٠٠٥(يتواصــل تنفيــذ اإلجــراءات الــواردة فــي اللــوائح الصــحية الدوليــة   -٣١

في مجال الصحة العمومية بما فيها إجراء عقـد لجنـة طـوارئ جديـدة مـع ظهـور فيـروس كورونـا ممـا سـمح للمنظمـة 
وقــد بــرزت أهميــة التبليــغ . فــي ســياق جديــد ٢٠٠٩ (H1N1)بتطبيــق الــدروس المستخلصــة مــن األنفلــونزا الجائحــة 

  .وتبادل المعلومات في الوقت المناسب مجددًا خالل هذا الحدث الجديد
  

. وحققـــت مكاســـب ال يســـتهان بهـــا فـــي تنفيـــذ اللـــوائح علـــى الصـــعيد الـــوطني خـــالل الفتـــرة قيـــد االســـتعراض  -٣٢
الــدول األطــراف فــي كــل المجــاالت إال أن  وكثفــت األمانــة علــى جميــع مســتويات المنظمــة الــدعم التقنــي المقــدم إلــى

تنفيذ اللوائح على نحو فعال وفي الوقـت المناسـب انطـوى علـى بعـض التحـديات مـن الناحيـة المؤسسـية ومـن حيـث 
المــوارد بمــا فــي ذلــك تفــاوت مســتويات الــدعم مــن مختلــف أصــحاب المصــلحة فيمــا يخــص قــدرات ومخــاطر معينــة 

توأمــة البلــدان مــن أجــل تيســير  وتنظــر األمانــة فــي تنفيــذ برنــامج .بعــة للمنظمــةوأقــاليم أو منــاطق جغرافيــة معينــة تا
ورغـم أن بعـض القـدرات قـد شـهدت تحسـنًا علـى . تبادل أفضـل الممارسـات ومـن ثـم التوسـع فـي نطـاق تنفيـذ اللـوائح

جـــًا وينبغـــي فـــإن مســـتواها مـــازال حر ) وهـــي بالتحديـــد الترصـــد والمختبـــرات والتبليـــغ عـــن المخـــاطر(الصـــعيد العـــالمي 
ويشــير التــدني النســبي فــي القــدرات الخاصــة بالتعامــل مــع األحــداث اإلشــعاعية . اســتمرار الجهــود علــى مــر الــزمن

والكيميائية إلى وجود فجوة يمكن معالجتها من خالل االنتظام في رسم خرائط أصحاب المصلحة الذين يعملون في 
ومازالـت القـدرات فـي نقـاط الـدخول  .الصـحة بالضـرورة بعـدهذه المجاالت، والذين لم تتوطد صلة بعضـهم بـوزارات 

تطرح تحديًا، ولكن هناك عددًا من المبادئ التوجيهية التـي ُوضـعت مـؤخرًا وُأتيحـت بلغـات مختلفـة مـن أجـل تيسـير 
، وتتمثل إحـدى القـدرات الرئيسـية التـي مازالـت دون المسـتوى فـي المـوارد البشـرية. المزيد من إذكاء الوعي والتدريب

والدول األطراف فقط هي التي في وسعها أن تلتزم ببناء المـوارد البشـرية الالزمـة لكـل قـدرة مـن القـدرات التـي تـنص 
توقع أن تطلب عـدة دول أطـراف الحصـول علـى وباالستناد إلى المعلومات المتاحة، يُ . عليها اللوائح والحفاظ عليها

   . من اللوائح ١٣و ٥تمشيًا مع المادتين  ٢٠١٦إلى عام  ٢٠١٤تمديد إضافي لمدة سنتين من عام 
  

 .والمجـاالت كافـة علـى جميـع مسـتويات المنظمـة التقني الـذي تـوفره للـدول األطـرافوكثفت األمانة الدعم     -٣٣
وفضًال عن ذلك، ناشدت المديرة العامة البلـدان لكـي تحصـل علـى المزيـد مـن التزامهـا بتنظـيم سلسـلة مـن األحـداث 

التــي ستســاعد علــى الحفــاظ علــى الــزخم المتولــد فــي بنــاء القــدرات، مؤكــدة علــى أهميــة المشــاركة  الرفيعــة المســتوى
وسـينبغي بـذل جهـود مجـددة فـي سـبيل تسـريع بنـاء القـدرة العالميـة علـى الوقايـة  .الوطنية والـنهج المتعـدد القطاعـات

من مخاطر األمراض المعدية والكشـف عنهـا واالسـتجابة السـريعة لمقتضـياتها، سـواء تلـك التـي تنشـأ بشـكل طبيعـي 
عـات أن تتقـدم وينبغي للدول األطراف والمنظمـات الدوليـة الشـريكة فـي جميـع القطا. أو متعمد أو عن طريق الخطأ

  .وتقطع على نفسها التزامًا حقيقيًا بإحراز التقدم دعمًا لهذا الهدف
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  النظر في مشروع القرار التالي. المجلس مدعو إلى  -٣٤
  

  المجلس التنفيذي، 
  

  ١،)٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (ب الخاصبعد النظر في التقرير 
                                                 

  .١٣٤/٣٢ت  مالوثيقة     ١
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  جمعية الصحة العالمية السابعة والستين بأن تعتمد القرار التالي: يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،    
  

الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي المعنـــي باالجتمـــاع والتقريـــر األخيـــرين لفريـــق ر إذ تـــذكِّ 
المتعلقة بالتطعيم ضـد الذي استكمل استعراضه وتحليله العلميين للبينات على القضايا  ١بالتمنيع

الحمــى الصــفراء وخلــص إلــى أن جرعــة واحــدة مــن لقــاح الحمــى الصــفراء تكفــي إلعطــاء مناعــة 
  دائمة وحماية طيلة العمر ضد مرض الحمى الصفراء وتغني عن أخذ جرعة معززة من اللقاح؛

  
ه فـي تقريـر  أوصـىالخبراء االستشـاري االسـتراتيجي المعنـي بـالتمنيع فريق وٕاذ تالحظ أن 

) المتعلقــة بمــدة صــالحية الشــهادات ٢٠٠٥المنظمــة أحكــام اللــوائح الصــحية الدوليــة ( بــأن تراجــع
  ،الدولية للتطعيم ضد الحمى الصفراء

  
)، الصـــيغة ٢٠٠٥مـــن اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة ( ٥٥مـــن المـــادة  ٣، وفقـــًا للفقـــرة تعتمـــد -١

  .لمرفقة بهذا القرار) وا٢٠٠٥الوارد في اللوائح الصحية الدولية ( ٧لمرفق لالمحدثة 
  
  

  ٧، المرفق )٢٠٠٥(التعديالت المقترح إدخالها على اللوائح الصحية الدولية 
  

  ٧المرفق 
  

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

  التطعيم ضد الحمى الصفراء.
  
  :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؛

                                                 
االســـتنتاجات والتوصـــيات،  – ٢٠١٣أبريـــل  ، نيســـان/فريـــق الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي المعنـــي بـــالتمنيعاجتمـــاع     ١

تــــــــم  http://www.who.int/wer/2013/wer8820.pdf(الموقــــــــع  ٢١٦-٢٠١): ٢٠(٨٨؛ ٢٠١٣ الســــــــجل الوبــــــــائي األســــــــبوعي
  ).٢٠١٣نوفمبر  تشرين الثاني/ ٢٢في  االطالع
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  ؛طيلة عمر الشخص المطعم سنوات ١٠ لمدة تستمر هذه الحماية  )٣(

 عمــر طيلــة ،١٠ إلــىمــدة صــالحية شــهادة التطعــيم ضــد الحمــى الصــفراء  تســتمر تصــل  )٤(
 حالــة فــي التطعــيم إعــادة تــاريخ مــن أوأيــام مــن تــاريخ التطعــيم  ١٠وتبــدأ بعــد  المطعــم الشــخص

  .أعوام ١٠ خالل التطعيم إعادة

المنظمــة  قــررتشــخص يغــادر منطقــة  ألييجــوز اشــتراط التطعــيم ضــد الحمــى الصــفراء بالنســبة   (ب)
  ها. فيخطر انتقال الحمى الصفراء احتمال 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 
  

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

  .فيها
  

 ١ ، وفقـًا للفقـرةيجب 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(
طاقم وسيلة نقل تستخدم نقطة الدخول المـذكورة يجـب أن يكـون حـائزًا علـى شـهادة  من أفرادوكل فرد  فيها

  تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء.
  

نواقل للحمى الصفراء أن تشـترط علـى أي مسـافر  أراضيهافي التي توجد  للدولة الطرفيجوز   )ح(
يـــدخل فـــي الحجـــر  أن ،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.
  

 عيم ضـد الحمـى الصـفراء موقّـع مـنمن التط ءإعفا بحوزتهلمسافر الذي يجوز السماح مع ذلك، ل  )ط(
 المرفــقأحكــام الفقــرة الســابقة مــن هــذا مــع مراعــاة  ،بالــدخولأو عامــل صــحي معتمــد  مســؤول طبــي معتمــد

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

  للسلطة المختصة وأن يوضع قيد المالحظة.
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  الملحق
  

  ٢٠١٣عام  عنالقدرات لجميع الدول األطراف التي قدمت تقارير  معدل. رصد القدرات الوطنية ):٢٠٠٥( الدولية اللوائح الصحيةلجدول: ا
  

  اإلقليم األفريقي
  

التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

 المختبرات
  نقاط 
  الدخول

 األمراض
حيوانية ال

 المصدر

 الخاصة راألخطا
 السالمة ب

 األحداث
كيميائيةال

 األحداث
 اإلشعاعية

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  الجزائر

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  أنغوال

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  بنن

  ١٥  صفر  ٣٣  ٧٨  ٦٧  ٨١  ٢٠  ٢٩  صفر  ٥٢  ٦٥  ١٠  صفر  بوتسوانا
 ٥٠ ٢٣ ٨٧ ١٠٠ ٤ ٨٦ ٦٠ ٤٣ ٤٥ ٨٧ ٦٥ ٨٠ ١٠٠ وبوركينا فاص

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   بوروندي

 ٨٥ ٩٢ ٧٣ ١٠٠ ٢٨ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٩٤ ٨٥ ١٠٠ ١٠٠ الكاميرون

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  الرأس األخضر

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  جمهورية أفريقيا الوسطى

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  تشاد

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  جزر القمر

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  الكونغو

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   كوت ديفوار

 ٧٧ صفر ٦٠ ٧٨ ٢٥ ١٠٠ ٤٠ ١٠٠ ٦٠ ٧٠ ٨٥ ٤٦ ٥٠ جمهورية الكونغو الديمقراطية

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  غينيا االستوائية

  صفر  ٥٤  ٣٣  ٨٩  ٥٢  ٨٦  ٦٠  ٢٩  ٤٥  ٩٤  ٨٠  ١٠٠  ٥٠  إريتريا
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التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الطرفالدولة 

 المخاطر
الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

حيوانيةال األمراض
 المصدر

 األخطار الخاصة
 السالمة ب

 األحداث
الكيميائية

 األحداث
اإلشعاعية

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   إثيوبيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  غابون

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  غامبيا

 ٦٢ ٥٤ ٥٣ ١٠٠ ٣١ ١٠٠ ٤٠ ٤٣ ٥١ ٨٨ ٨٥ ٧٣ ٧٥  غانا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  غينيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  بيساو –غينيا 

 ٤٦ ٤٦ ٧٣ ١٠٠ ٧١ ٩٦ ٤٠ ٥٧ ٥٣ ٨٣ ٨٥ ١٠٠ ٥٠  كينيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  ليسوتو

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  ليبيريا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  مدغشقر

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  مالوي

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  مالي

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   موريتانيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  موريشيوس

 ٨ ٨ ٨٧ ٥٦ ٥٩ ٣٩ ١٠٠ ٤٣ ٤٣ ٩٤ ٩٠ ٧٣ صفر  موزامبيق

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  ناميبيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  النيجر

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   نيجيريا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  رواندا

 صفر صفر صفر ٢٢ ١٢ ٣٦ صفر ١٤ ٨ ٢٨ ٤٠ ٤٦ صفر  سان تومي وبرينسيبي

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  السنغال
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التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الطرفالدولة 
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

حيوانيةال األمراض
 المصدر

 األخطار الخاصة
 السالمة ب

 األحداث
الكيميائية

 األحداث
اإلشعاعية

 صفر ٥٤ ٨٠ ١٠٠ ٣٠ ٩٦ ٤٠ ٤٣ ٨ ٨٨ ٩٥ ٧٣ صفر سيشيل

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   سيراليون

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   جنوب أفريقيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   جنوب السودان

  ٨  ٨  ٤٧  ٥٦  ١١  ٦٧  ٦٠  ٨٦  صفر  ٧١  ٦٥  ٣٦  صفر  سوازيلند
  ٨  ٢٣  ٤٧  ٦٧  ٩  ٦٧  ٨٠  صفر  ٨٠  ٩٤  ٩٠  ٨٣  صفر  توغو
 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  أوغندا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   جمهورية تنزانيا المتحدة

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام  زامبيا

 متاحة بعد ليست ٢٠١٣بيانات عام  زمبابوي

 ٢٨ ٢٨ ٥٢ ٧٣ ٣١ ٧٣ ٤٩ ٤٥ ٣٨ ٧٣ ٧٢ ٦٣ ٣٣مجموع ال
    

  إقليم األمريكتين
 

التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

حيوانيةال األمراض
 المصدر

 األخطار الخاصة
 السالمة ب

 األحداث
الكيميائية

 األحداث
اإلشعاعية

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   أنتيغوا وبربودا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   األرجنتين 

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   جزر البهاما

  ١٥  ٥٤  ٧٣  ١٠٠  ١٠٠  ٩٦  ٦٠  ٨٦  ٩٠  ٨٩  ١٠٠  ٥٣  ١٠٠  بربادوس

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   بليز

  ٦٩  ١٥  ٥٣  ٨٩  ٢١  ٩٦  ٤٠  ٧١  ٤١  ٦٥  ٨٥  ٨٧  ١٠٠  دولة بوليفيا المتعددة القوميات

  ٩٢  ٦٢  ٩٣  ٨٩  ٨٠  ٩٦  ٨٠  ١٠٠  ٩٠  ١٠٠  ٩٠  ٩٠  ١٠٠  البرازيل
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التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

حيوانيةال األمراض
 المصدر

 األخطار الخاصة
 السالمة ب

 األحداث
الكيميائية

 األحداث
اإلشعاعية

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٣  ١٠٠  كندا

  ٩٢  ٣١  ٩٣  ٨٩  ٤٦  ٨٦  ٢٠  ٤٣  ١٠٠  ٨٩  ٩٠  ١٠٠  ٧٥  شيلي

  ٦٩  ٧٧  ٦٧  ٨٩  ٨٣  ٧٦  ٨٠  ١٠٠  ٣٣  ٧٦  ٥٠  ٦٣  ١٠٠  كولومبيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   كوستاريكا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   كوبا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   دومينيكا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   الجمهورية الدومينيكية

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   إكوادور

  ٦٩  ٥٤  ٦٧  ١٠٠  ٩٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  السلفادور

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   غرينادا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   غواتيماال

  صفر  ٦٢  ٦٧  ١٠٠  ٣٨  ١٠٠  ١٠٠  ٨٦  ٩٠  ١٠٠  ٨٠  ٨٣  ١٠٠  غيانا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   هايتي

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   هندوراس

  ٢٣  ٦٢  ٦٧  ٦٧  ٦٢  ٤٧  ٢٠  ٥٧  ٧١  ٨٧  ٧٠  ٦٦  ١٠٠  جامايكا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   المكسيك

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   نيكاراغوا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   بنما

  ٧٧  ٦٩  ٧٣  ٦٧  ٣٤  ١٠٠  ٦٠  ١٠٠  ٥٣  ٨٣  ٧٠  ٩٠  ١٠٠  باراغواي

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   بيرو

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   سانت كيتس ونيفيس

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   سانت لوسيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   سانت فنسنت وغرينادين
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التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

حيوانيةال األمراض
 المصدر

 األخطار الخاصة
 السالمة ب

 األحداث
الكيميائية

 األحداث
اإلشعاعية

  صفر  ٦٢  ٨٧  ٦٧  ٨٤  ١٠٠  صفر  ٤٣  ٤٨  ٨٩  ٨٥  ٨٣  ٥٠  سورينام

  ٧٧ ٥٤  ٨٧ ٨٩ ٧٧ ٨١ ٢٠ ٧١  ٧١ ٧٦ ٩٥ ٤٠ ٥٠  ترينيداد وتوباغو

  ١٠٠ ١٠٠  ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٥٠ ١٠٠ ١٠٠  ١٠٠ ٩٤ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  الواليات المتحدة األمريكية

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   أوروغواي

  ٩٢ ٩٢  ٨٧ ١٠٠ ٥٩ ٨٦ ١٠٠ ٧١  ٨٠ ٩٤ ٩٠ ٩٠ ٥٠  جمهورية فنزويال البوليفارية

 ٥٨ ٦٠ ٧٤ ٨٣ ٦٥ ٨١ ٥٩ ٧٥ ٧٠ ٨٣ ٨٠ ٧٥ ٨٢ المجموع
    

  جنوب شرق آسيا إقليم
 

التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

حيوانيةال األمراض
 المصدر

 األخطار الخاصة
 السالمة ب

 األحداث
الكيميائية

 األحداث
اإلشعاعية

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   بنغالديش

  صفر صفر  ٢٧ ٦٧ ١٥ ٣٣ ٨٠ ٢٩  ٣٥ ٧٦ ١٠ ٣٦ ٥٠  بوتان

جمهورية كوريا الديمقراطية 
  الشعبية

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام 

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   الهند

  ١٠٠ ٤٦  ٦٧ ١٠٠ ٩١ ٩٦ ٨٠ ٨٦  ٩١ ٨١ ٩٠ ٥٣ ١٠٠  إندونيسيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   ملديف

  ٨ ٤٦  ١٠٠ ١٠٠ ٩٧ ٧٠ ١٠٠ ١٠٠  ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٧٣ ١٠٠  ميانمار

  ٨ ٣١  ٧٣ ١٠٠ ٢١ ١٠٠ ٢٠ ٨٣  ٦٦ ٦٧ ٧٠ ٧٣ ٧٥  نيبال

  ١٥ ٢٣  ٨٠ ١٠٠ ٦٥ ٤١ ٨٠ ٨٦  ٥٣ ٧٧ ٨٥ ٦٣ ١٠٠  سري النكا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   تايلند

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   ليشتي –تيمور 

   ٢٦ ٢٩ ٦٩ ٩٣ ٥٨ ٦٨ ٧٢ ٧٧ ٦٩ ٨٠ ٧١ ٦٠ ٨٥ مجموعال
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  اإلقليم األوروبي
 

التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

حيوانيةال األمراض
 المصدر

 األخطار الخاصة
 السالمة ب

 األحداث
الكيميائية

 األحداث
اإلشعاعية

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   ألبانيا

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢٥  صفر  ١٤  ٨  ٤٤  ٧٠  ٣٠  ٧٥  أندورا

  ١٠٠  ٩٢  ٩٣  ١٠٠  ٩٧  ٧٩  ١٠٠  ١٠٠  ٩١  ٨٨  ٨٥  ١٠٠  ٧٥  أرمينيا

  ٩٢  ٤٦  ٩٣  ٨٩  ٩١  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٣  ١٠٠  ٨٠  ٩٠  ١٠٠  النمسا

  ٧٧  ٨٥  ٩٣  ١٠٠  ٨٦  ٩٦  ١٠٠  ٥٧  ٧٥  ٩٤  ١٠٠  ٨٣  ٥٠  آذربيجان

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   بيالروس

  ١٠٠  ٩٢  ١٠٠  ٨٩  ٧٠  ٩١  ٦٠  ١٠٠  ٤٦  ٧٢  ٦٥  ٦٣  ١٠٠  بلجيكا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   البوسنة والهرسك

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  بلغاريا

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٦  ٨٧  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٥  ٩٠  ١٠٠  كرواتيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   قبرص

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٤٨  ١٠٠  ٦٠  ٨٦  ٧٥  ١٠٠  ٩٥  ٨٣  ١٠٠  الجمهورية التشيكية

  ٩٢  ١٠٠  ١٠٠  ٨٩  ٨٩  ٩١  صفر  ٨٦  ١٠٠  ١٠٠  ٩٠  ٨٠  ١٠٠  الدانمرك

  ٧٧  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٦  ٩١  ٤٠  ١٠٠  ٥٥  ٦٥  ٩٠  ٧٣  ٢٥  إستونيا

  ٢٠١٢دت عدم تغير وضع القدرات مقارنة بعام أك  فنلندا

  ١٠٠  ٨٥  ١٠٠  ١٠٠  ٢١  ١٠٠  ٦٠  ٨٦  ٨٠  ١٠٠  ٩٥  ٨٠  ١٠٠  فرنسا

  ٨٣  ٦٢  ٦٧  ١٠٠  ٩٤  ٩٦  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٣  ١٠٠  جورجيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   ألمانيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   اليونان

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   الكرسي الرسولي

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٢  ٩٦  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٤  ٨٥  ١٠٠  ١٠٠  هنغاريا
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التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

حيوانيةال األمراض
 المصدر

 األخطار الخاصة
 السالمة ب

 األحداث
الكيميائية

 األحداث
اإلشعاعية

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   أيسلندا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   أيرلندا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   إسرائيل

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   إيطاليا

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٩  ١٠٠  ٨٦  ١٠٠  ٤٣  ٥٠  ٧٦  ٧٠  ٥٣  ١٠٠  كازاخستان

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   قيرغيزستان

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   التفيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   ليختنشتاين

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٧  ١٠٠  صفر  ١٠٠  ٦٣  ٦٥  ٩٥  ٨٣  ١٠٠  ليتوانيا

  ٩٢  ٨٥  ٨٠  ١٠٠  ٩٦  ٨٧  ٤٠  ١٠٠  ٩٠  ١٠٠  ٧٥  ٩٠  ١٠٠  لكسمبرغ

  ٦٢  ٩٠  ١٠٠  ١٠٠  ٤٢  ٨٧  صفر  ٦٧  ٧٥  ٨٣  ١٠٠  ٨٣  ١٠٠  مالطة

  ٥٤  ٩٢  ١٠٠  ٨٨  ١٠٠  ٥٧  ٢٠  ٧١  ٧٠  ٨٣  ٨٠  ٦٣  ٧٥  موناكو

  ٦٢  ٣١  ٧٣  ٦٣  ٩  ٧٧  ٢٠  ٧١  ٦٥  ٥٩  ٨٠  ٨٣  ٢٥  الجبل األسود

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   هولندا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   النرويج

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   بولندا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   البرتغال

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   جمهورية مولدوفا

  ٩٢  ٨٥  ٩٣  ٨٩  ٤  ٧٦  ٤٠  ٧١  ٧٣  ٨٩  ٨٠  ٤٦  ٥٠  رومانيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   االتحاد الروسي

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   سان مارينو

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   صربيا

  ٩٢  ٨٣  ١٠٠  ١٠٠  ٧١  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  سلوفاكيا
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التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

حيوانيةال األمراض
 المصدر

 األخطار الخاصة
 السالمة ب

 األحداث
الكيميائية

 األحداث
اإلشعاعية

  ٨٢  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٣٨  ٤١  ٢٠  صفر  ٦٢  ٦١  ٧٢  ٢٠  ١٠٠  سلوفينيا

  صفر  صفر  صفر  صفر  ٤  ٧٦  ٨٠  ٥٧  ٨٣  ١٠٠  ٩٥  ٨٣  ١٠٠  أسبانيا

  ٢٠١٢دت عدم تغير وضع القدرات مقارنة بعام أك  السويد

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٨  ٨٠  ٢٠  ٨٦  ٩١  ٩٤  ٩٠  ١٠٠  ١٠٠  سويسرا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   طاجيكستان

  جمهورية مقدونية 
  اليوغوسالفية السابقة   

٤٦  ٧٧  ٨٧  ٨٦  ٨٥  ٧١  ٢٠  ١٠٠  ٦١  ٨٣  ٥٥  ٦٣  ١٠٠  

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   تركيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   تركمانستان

 متاحة بعد ليست ٢٠١٣بيانات عام   أوكرانيا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
  قُدمت البيانات في شكل ال يمكن إدراجه في التحليل  وأيرلندا الشمالية   

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   أوزبكستان

 ٧٦ ٧٦ ٨٣ ٨٣ ٦٣ ٨٠ ٥١ ٧٦ ٧٢ ٨٢ ٨١ ٧٣ ٨٣ مجموعال

  
  
  

  إقليم شرق المتوسط
 

التبليغ عن التأهباالستجابة الترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

حيوانيةال األمراض
 المصدر

 األخطار الخاصة
 السالمة ب

 األحداث
الكيميائية

 األحداث
اإلشعاعية

  ٦٢  صفر  ٢٠  ٦٧  ٣  ٤٥  ٤٠  ٥٧  ١٠  ٤٠  ٧٥  ٤٦  صفر  أفغانستان

  صفر  ٤٦  صفر  صفر  ٣٢  صفر  صفر  ١٤  صفر  صفر  صفر  ٢٠  ١٠٠  البحرين

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   جيبوتي

  ٦٩  ٩٢  ٨٠  ٨٩  ٩٧  ٧٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٠  ٩٤  ٩٠  ١٠٠  ٧٥  مصر
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التبليغ عن التأهباالستجابة الترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

حيوانيةال األمراض
 المصدر

 األخطار الخاصة
 السالمة ب

 األحداث
الكيميائية

 األحداث
اإلشعاعية

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   جمهورية إيران اإلسالمية

  ٧٧  ٥٤  ٩٣  ١٠٠  ٩١  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  العراق

 متاحة بعد ليست ٢٠١٣بيانات عام   األردن

  ٧٧  صفر  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٧٦  ٧٠  ١٠٠  ١٠٠  الكويت

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   لبنان

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   ليبيا

  ١٠٠  ٧٧  ١٠٠  ١٠٠  ٩٣  ٨٦  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  المغرب

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   ُعمان

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   باكستان

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   قطر

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   المملكة العربية السعودية

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   الصومال

  ٣٨  ٤٦  ٧٣  ١٠٠  ٢٤  ٥٠  ٨٠  ٥٧  ٦٥  ٨٢  ٩٠  ١٠٠  ٥٠  السودان

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   الجمهورية العربية السورية

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   تونس

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   اإلمارات العربية المتحدة

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   اليمن

 ٦٠ ٤٥ ٦٧ ٧٩ ٦٣ ٦٤ ٧٤ ٧٥ ٦٦ ٧٠ ٧٥ ٨١ ٧٥ مجموعال
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  المحيط الهادئإقليم غرب 
 

التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

حيوانيةال األمراض
 المصدر

 األخطار الخاصة
 السالمة ب

 األحداث
الكيميائية

 األحداث
اإلشعاعية

  ١٠٠  ١٠٠  ٨٧  ١٠٠  ١٠٠  ٩٦  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٤  ٩٥  ١٠٠  ١٠٠  أستراليا

  ٤٦  ٣١  ١٠٠  ١٠٠  ٨٨  ١٠٠  ١٠٠  ٧١  ٧٠  ١٠٠  ٩٠  ١٠٠  ٧٥  السالم بروني دار

  ١٥  ٣٨  ٤٧  ٧٨  ١٦  ٥٧  صفر  ٤٣  ٢٠  ٤١  ٩٥  ٤٦  ٥٠  كمبوديا

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٢٤  ٩٦  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  الصين

  ٣٨  ٦٩  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٦  ٨٠  ١٠٠  ٩٠  ١٠٠  ٩٠  ١٠٠  ١٠٠  جزر كوك

  ٧٧  ٩٢  ٨٧  ١٠٠  ٩٤  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٥  ١٠٠  ١٠٠  فيجي

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٤  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٤  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  اليابان

  ٢٣  ٤٦  ٦٧  ١٠٠  ٧٢  ٧١  ٥٠  ٨٣  ٩١  ٨٩  ٦٨  ٥٣  ١٠٠  كيريباتي

  جمهورية الو الديمقراطية 
  الشعبية   

  صفر  صفر  ٨٧  ٧٨  ٣  ٥٧  ٨٠  ٨٦  ٣٥  ٥٨  ٨٥  ٤٦  ١٠٠

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ماليزيا

  صفر  صفر  ٢٧  صفر  ١٦  ٥٦  ١٠٠  ٧١  ٧٥  ٨٣  ٨٠  ٥٣  ١٠٠  جزر مارشال

  صفر  ٨  ٤٠  ٢٢  ٧٨  ٢٩  ٢٠  ٥٧  ٢٦  ٥٩  ٤٠  ٢٠  ٥٠  واليات ميكرونيزيا الموحدة

  ٤٦  ٣٨  ٨٧  ١٠٠  ٩٧  ٧٧  ٤٠  ١٠٠  ٨٠  ٩٤  ٧٠  ١٠٠  ١٠٠  منغوليا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٣بيانات عام   ناورو

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩١  ٩١  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٤  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  نيوزيلندا

  صفر  ٤٦  ٦٧  ٥٦  ٢٤  ٩٦  ٢٠  ١٠٠  ٧٠  ٨٢  ٥٥  ٥٦  ٢٥  نيووي

  ٦٢  ١٠٠  ١٠٠  ٨٩  ٨٢  ٧٦  ٦٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٧٥  ٥٣  ١٠٠  باالو

  صفر  ٨  ٤٧  ١٠٠  ٤٥  ٦١  ٦٠  ٨٦  ٤١  ٧٦  ٨٠  ٧٣  ٢٥  بابوا غينيا الجديدة

  ٩٢  ١٠٠  ٦٠  ٣٣  ٣١  ٥٧  ١٠٠  ٨٦  ٩١  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٢٥  الفلبين

 ١٠٠١٠٠ ١٠٠ ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠ ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠  جمهورية كوريا
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التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

حيوانيةال األمراض
 المصدر

 األخطار الخاصة
 السالمة ب

 األحداث
الكيميائية

 األحداث
اإلشعاعية

  ١٥  ٢٣  ٩٣  ١٠٠  ٩١  ٥٣  ٦٠  ١٠٠  ٦١  ٧٦  ٧٥  ١٠٠  ٧٥  ساموا

 ٩٢ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  سنغافورة

  ٣١  ١٥  ٢٧  ٦٧  ١٤  ٦٦  ٤٠  ٧١  ٤١  ٧٧  ٨٠  ٩٠  صفر  جزر سيلمان

  صفر  ٨  ٦٠  ١٠٠  ٥٧  ٩٦  ٦٠  ١٠٠  ٨٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  تونغا

  ٥٤  ٨٢  ٩٣  ٧٨  ٩٧  ١٠٠  ٦٠  ٨٦  ٩١  ٩٤  ٦٠  ٨٣  ١٠٠  توفالو

  ٨  ٤٦  ٨٧  صفر  ٥٧  ٩٦  ٦٠  ٨٦  ٨١  ١٠٠  ٩٥  ١٠٠  ٦٧  فانواتو

  ٦٩  ٣٨  ٨٧  ٨٩  ٩٤  ٥٠  ٨٠  ٥٧  ٩٠  ٨٨  ٨٠  ٨٣  ١٠٠  فييت نام

 ٤٩ ٥٧ ٧٩ ٨٠ ٦٨ ٨٠ ٧٢ ٨٨ ٧٨ ٨٨ ٨٥ ٨٣ ٨٠مجموع ال

 ٥٤ ٥٦ ٧٣ ٨١ ٥٩ ٧٧ ٦٠ ٧٤ ٦٨ ٨١ ٧٩ ٧٤ ٧٤العالمي المجموع
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