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   بشأن استجابة الصحة العمومية١٦-٥٥ج ص عتنفيذ القرار 
  عالمي للحدوث الطبيعي أو اإلطالق العرضيعلى النطاق ال

   والكيميائية ةستخدام المتعمد للعوامل البيولوجيأو اال
   على الصحةأو المواد النووية اإلشعاعية التي تؤثر

  
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  

ضرورة تعزيز قدرة الصحة العمومية على االستجابة لألحـداث التـي            ١٦-٥٥ص ع  جتناول القرار     -١
خدام المتعمد للعوامل البيولوجيـة والكيميائيـة أو        يتسبب فيها الحدوث الطبيعي أو اإلطالق العرضي أو االست        

وأكد القرار على أن منظمة الصحة العالمية تركز على العواقـب التـي يمكـن أن                . المواد النووية اإلشعاعية  
تترتب في مجال الصحة العمومية على هذه األحداث، وأقر بأن تعزيز ترصد األمراض التي تحـدث بـشكل                  

االستعداد لمواجهـة األحـداث      لمقتضيات هذه األمراض هما من أفعل وسائل         طبيعي أو عرضي واالستجابة   
  .المسببة عمداً

  
تعزيز القدرات الوطنية والعالمية    طلع به المنظمة في هذا المجال في        ضيتمثل النشاط األساسي الذي ت    و  -٢

تعزز نظم اإلنذار   و . أوبئة إلىباكتشاف واحتواء األمراض المستجدة واألمراض التي يمكن أن تتحول          الخاصة  
 إن، حيث   المسببة عمداً  فيما يتعلق بهذه األمراض القدرة على اكتشاف وتقصي األحداث           ينواالستجابة الروتيني 

وجود معرفة كافية بوبائيات األمراض المعدية تمييز أي        وييسر  . ةالتقنيات الوبائية والمختبرية األساسية متشابه    
  الفاشيات واالستجابة لمقتضياتها تـؤدي غرضـاً  لإلنذار بحدوثزة لمعزومن ثم فإن النظم ا. حدث غير معتاد 

تحسن القدرة على الحد من الخطر الفعلي النتشار األمراض المستجدة واألمراض التي يمكن أن              فهي  : مزدوجاً
  . عمداًالمسببةعات الوطنية والعالمية ضد األحداث ا أوبئة مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز الدفإلىتتحول 

  
الدول األعضاء على التعامل مـع أي اسـتخدام متعمـد للعوامـل              .١٦-٥٥ص ع  ج القرار    حثّ وقد  -٣

تقاسم على ، و في العالم يتهدد الصحة العموميةالبيولوجية والكيميائية أو المواد النووية اإلشعاعية بوصفه خطراً
وخـالل الـسنوات    .  على وجه السرعة   آثاره الخبرات واإلمدادات والموارد بغية احتواء الحدث والتخفيف من       

 لمقتضيات فاشيات األخيرة اكتسبت المنظمة معرفة كبيرة في مجال تنسيق االستجابات الوطنية الواسعة النطاق             
وخالل الفتـرة   .  عالمياً  أوبئة، والتي قد تشكل خطراً     إلىاألمراض المستجدة واألمراض التي يمكن أن تتحول        

 فاشية من الفاشيات التي يمكن      ٧٦٠ تم اكتشاف    ٢٠٠٥مارس  /  آذار ٣١ إلى ٢٠٠٢و  ماي/  أيار ١الممتدة من   
لب تقديم المساعدة الدولية فيمـا      وطُ.  متضرراً  بلداً ١٣٨ والتحقق منها، وذلك بالتعاون مع        دولياً  قلقاً تسببأن  
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ألحداث تم نشر فرق     من تلك ا    حدثاً ٥٠أكثر من   وفيما يخص   .  من تلك األحداث    حدثاً ٧٠ يتعلق بما يزيد على   
تها العالميـة لإلنـذار بحـدوث الفاشـيات          تزويدها بخبرات من المنظمة وشبك      الدعم الميداني مع   لتقديمدولية  

  .واالستجابة لمقتضياتها
  
.  تحسين آليات تقاسم الخبرات واإلمدادات والموارد فيما بين الدول األعـضاء     هذه التجربة وقد أتاحت     -٤

، والتحقـق الوبـائي   حدوث الفاشيات، وتقصيات الصحة العمومية،      باإلنذار السريع   وتضمنت أنشطة العمليات    
 ،)بما في ذلك اللقاحات واألدوية ومعدات الحماية الشخـصية        (ستية  يوإرسال الفرق الميدانية واإلمدادات اللوج    

لمختبـرات   ا  مـن   وتقديم الدعم التقني من خالل شـبكة       مر بالدول األعضاء وعامة الجمهور،    واالتصال المست 
ويجـري  . المتخصصة، بما في ذلك المختبرات المجهزة للعمل المتعلق بمسببات األمراض الشديدة الخطـورة            

جي للمعلومات الصحية   ياآلن تنسيق األنشطة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا االتصاالت في المركز االسترات           
  .٢٠٠٤ والذي أقيم في عام  الرئيسيمقر المنظمةب
  
 فاشـية متالزمـة      حـدوث  جابة أثناء  ممكن، استخدام واختبار آليات اإلنذار واالست       حد  أبعد إلىوتم،    -٥

، عندما ثبت أن تقاسم الخبرات واإلمدادات والمـوارد         ٢٠٠٣في عام   ) سارس( الرئوي الحاد الوخيم     االلتهاب
 األنفلونزاوث وباء   وفي اآلونة األخيرة أفضى القلق من خطر حد       . أمر حاسم الحتواء الوباء على وجه السرعة      

الرعايـة الـصحية     مرافق    قدرة   على السواء لزيادة   الوطني والدولي    نلتأهب على الصعيدي  ل وضع خطط    إلى
ـ زيادة إمدادات اللقاحات واألدويـة بـسرعة، وإدارة لوج        ل الطلب، و   المفاجئ في  عاالرتفاعلى مواكبة    ستيات ي

 العامـة فـي     الدراية في   الخبراتنشطة بالمزيد من    وتسهم هذه األ  . التدخالت الجموعية في الظروف الطارئة    
  .مسبب عمداً حيث من المتوقع ظهور احتياجات مماثلة أثناء أي حدث  العمومية،في مجال الصحةالتأهب 

  
وتقتضي االستجابة لمقتضيات األحداث التي تنطوي على االشتباه في االسـتخدام المتعمـد للعوامـل                 -٦

 ونظراً. التعاون الوثيق بين مختلف الشركاء غير التقليديين      اإلشعاعية   المواد النووية    البيولوجية أو الكيميائية أو   
 بـدأت المنظمـة تبـادل    بوقـت كـاف  لضرورة إقامة واختبار آليات االتصال والتنسيق قبل وقوع أي حدث       

ريـق العمـل    المعلومات بصفة غير رسمية مع المنظمات والمبادرات المعنية، مثل مجموعة البلدان السبعة وف            
 ومنظمـة حلـف   ، ولجنة األمن الصحي التابعة للمفوضية األوروبية   ،لمكسيكباالمعني باألمن الصحي العالمي     

اتفاقيـة حظـر    أمانـة    و ،نتربول ومعهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة       إلشمال األطلسي وا  
  ).١٩٧٢( تلك األسلحة وتدمير والتكسينية) ةالبيولوجي(ولوجية رياستحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكت

  
ويجري اآلن، بالتعاون مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة، إعـداد                  -٧

إلطالق مواجهة ا تقييم البرامج الوطنية المعنية بالتأهب لبشأنالمبادئ  التوجيهية التقنية لمنظمة الصحة العالمية 
تـوفر المبـادئ    و.  واالستجابة لمقتضاياته  اإلشعاعية امل البيولوجية أو الكيميائية والمواد النووية     المتعمد للعو 
 لتقيـيم الـدول      يشمل جميع األخطار في التصدي للمخاطر المحتملـة، إطـاراً          التي تعتمد أسلوباً  والتوجيهية،  

 العرضي أو االستخدام     اإلطالق الحدوث الطبيعي أو  األعضاء لقدرتها على تدبر عواقب الطوارئ الناجمة عن         
وفي .  في كندا واألردن والفلبين وتايلند     المتعمد للعوامل أو المواد، وقد تم اختبار هذه المبادئ التوجيهية ميدانياً          

 قدمت المنظمة الدعم التقني ألغراض التأهب في مجال الصحة العمومية لمواجهة األوبئة الطبيعية         ،٢٠٠٤عام  
 الخاصة بـالمعوقين    مبيةيولألمبية واأللعاب ا  ي حكومة اليونان من أجل دورة األلعاب األول       إلى أو المسببة عمداً  

  .٢٠٠٤بأثينا 
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  األحداث البيولوجية
  
 الظهور، إلى قلقها الخاص من إمكانية عودة الجدري  عنأعربت الدول األعضاء في السنوات األخيرة  -٨

ويجري تكوين احتياطي عالمي    . فعال اإلرهاب البيولوجي  عن طريق وقوع حادث مختبري أو فعل متعمد من أ         
ومن عناصر ذلك االحتيـاطي مخـزون       . من لقاح الجدري كطريقة منطقية ومباشرة لتحسين التأهب العالمي        

من حـاالت    لالستخدام في حاالت الطوارئ بعد تأكيد حدوث أية حالة           ، والذي تقوم المنظمة على إدارته     اللقاح
  . اإلصابة بالجدري

  
ويجري تطوير وتعزيز شبكات الخبراء والمختبرات، واإلجراءات المعياريـة، وأنـشطة التـدريب               -٩

 وداء  ،وضمان الجودة، للتصدي لمسببات األمراض الخطيـرة، مثـل العوامـل المـسببة للجمـرة الخبيثـة                
نـشرت  وألغراض الحماية من اإلطالق العرضي لمسببات األمـراض الخطيـرة           . والتوالرمية البروسيالت،

 وتـوفر .  الطبعة الثالثة من دليلها المرجعي للـسالمة البيولوجيـة فـي المختبـرات             ٢٠٠٤ في عام    المنظمة
 للتـصدي   سـتراتيجية ا،  اإلرشادات الخاصة باألمن البيولوجي في المختبرات، والتي تجري صياغتها حاليـاً          

وثيقة بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة  البيولوجية في بيئات المختبرات، ويجري إعداد هذه ال المحتملةللمخاطر
  .لألغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية

  
  األحداث الكيميائية

  
١٠-  من عناصر أنـشطة     عد ترصد األمراض التي يحتمل أن تكون ناجمة عن مسببات كيميائية عنصراً           ي 

 الكتشاف فاشيات   بشكل جيد ويعمل النظام   .  في مجال اإلنذار بحدوث الفاشيات واالستجابة لمقتضياتها       المنظمة
 مجموعة حاالت ذات أعراض غير معتادة،        في شكل   غالباً تظهراألمراض الناجمة عن عوامل كيميائية، والتي       

اون مع اإلدارات المعنية في     التعب، عند الطلب، و   ولالضطالع على وجه السرعة بالتقصي والتحقق والتدخالت      
  .المنظمة

  
ومنظمة العمل الدولية وبرنامج األمـم المتحـدة        طلع كل من البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية        ضوا  -١١

ة العموميـة   فـي مجـال الـصح      تعزيز االستجابة    إلىللبيئة ومنظمة الصحة العالمية بأنشطة إضافية ترمي        
 الحوادث واالستجابة لمقتضياتها، وذلـك      بوقوعإنشاء نظام عالمي لإلنذار     وتم  . لمقتضيات األحداث الكيميائية  

ألغراض االكتشاف والتحقق والتقييم واالستجابة السريعة لمقتضيات فاشيات األمراض الناجمة عن مـسببات             
  تيـسير   وتم تنظيم اجتماعات إقليمية لتعزيز الشبكة العالمية لمراكز مكافحـة الـسموم، ومـن ثـم                .كيميائية

  .االستجابات في حاالت الطوارئ للحوادث الكيميائية
  
التعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبرنامج المشترك بين المنظمـات             ب ،وتم  -١٢

لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ومع المنظمات المعنية في منظومة األمم المتحدة، إعداد اإلرشادات والمـواد               
  . بية لتعزيز التأهب لمواجهة الحوادث والطوارئ الكيميائيةالتدري

  
  األحداث النووية اإلشعاعية

  
في حالة حدوث طوارئ إشعاعية يتمثل دور منظمة الصحة العالمية داخل أسرة األمم المتحـدة فـي                   -١٣

 والمساعدة فـي    التأهبو  الطوارئ اإلشعاعية  وقد أنشأت منظمة الصحة العالمية شبكة     . تأمين الصحة العمومية  
عـرض  ت السلطات الصحية في حالـة       إلى لتعزيز التأهب للطوارئ اإلشعاعية وإسداء المشورة        المجال الطبي 

 الحـوادث   وقـوع  المساعدة الطبيـة الطارئـة بعـد       الشبكة وتقدم مراكز . البشر بإفراط ألي مصدر إشعاعي    
  .اإلشعاعية، وتوفر التدريب التقني كتدبير من تدابير التأهب
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  لتكـون   الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة      عينت نووي حادثع  ووقعن   المبكر   التبليغوبموجب اتفاقية     -١٤
.  تنطوي على مواد نووية إشعاعية     المسؤولة عن التبليغ الرسمي عن وقوع حوادث أو أحداث        المنظمة الدولية   

ى إنشاء رابطة بين البلد المتضرر       عل  المساعدة  منظمة الصحة العالمية   تقدموعند طلب تقديم المساعدة الدولية      
 في التصدي    المحرز  بأول بالمعلومات الخاصة بالحدث والتقدم     وبين الشبكة، وتبلغ المراكز التابعة للشبكة أوالً      

  .له
  
 على تعزيز قدرات االستجابة لدى الهيئـات الدوليـة          ة الصحة العالمية من خالل الشبكة     تعمل منظم و  -١٥

صياغة المعايير الخاصة باستهالك األغذيـة      ب المنظمة أيضاً    وتقوم. لنووية اإلشعاعية والوطنية أثناء الطوارئ ا   
  . وقوع حوادث إشعاعيةبعيدوالمياه 

  
  السالمة الغذائية

  
ألغذية، مع  لث المتعمد   ي الدول األعضاء بشأن الوقاية من التلو      إلى المشورة   تسدي المنظمة   وما فتئت   -١٦

وفيما يتعلق بالتأهب على الصعيد الـدولي أنـشأت         . لتحتية القائمة للسالمة الغذائية   التركيز على تعزيز البنية ا    
تم في إطارها تفعيل شبكة طوارئ،      المنظمة الشبكة الدولية لسلطات السالمة الغذائية، والتي تضم نقاط اتصال ي          

لـة الطـوارئ الخاصـة       حا يعتبر أن  عندما   ،)نفوسانإ( تُعرف باسم الشبكة الدولية لسلطات السالمة الغذائية      
وقد تنطوي تلك الحاالت على     .  بالمستهلكين  شديداً حتمل أن يلحق ضرراً    ي  محدقاً بالسالمة الغذائية تشكل خطراً   
  .خطرة متعمد لألغذية بمواد بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية أو فيزيائية  تلويثتلوث طبيعي أو عرضي أو

  
  ابة لمقتضياتها واالستج الصحية األخرىلألزماتالتأهب 

  
 وزارات الصحة في تقييم اآلثار الصحية المترتبة على الكـوارث الطبيعيـة       إلىقدمت المنظمة الدعم      -١٧

 البشر، وذلك من خالل تقديم الخبرات التقنية على نحو منسق للمجموعات الـسكانية              صنعمن  والكوارث التي   
وارث أسهمت المنظمة في تحسين تأهـب وزارات        ومن خالل برامج التأهب لمواجهة الك     . المنكوبة بالكوارث 

يجري تنفيذ خطة مدتها ثالث سـنوات       و. لكوارثلالصحة والسلطات الصحية المحلية في المناطق المعرضة        
، مـع   لها في البلدان المنكوبة بالكوارث والبلدان المعرضة        وإدارتها الكوارث   باتقاءلتحسين األداء فيما يتعلق     

وقامت المنظمة بإعداد وتوزيع عدة مبادئ توجيهية تقنيـة للجوانـب           . واقعة في أفريقيا  التركيز على البلدان ال   
  .الصحية لمختلف حاالت الطوارئ

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  . بالتقرير اإلحاطة علماًإلىالمجلس مدعو   -١٨
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