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  )٢٠٠٥(تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 
  
  

  من المديرة العامة تقرير
  
  

، تقــدم الـــدول ٢-٦١ج ص عوالقــرار ) ٢٠٠٥(مــن اللــوائح الصــحية الدوليــة  ٥٤مــن المــادة  ١وفقــًا للفقــرة   -١
م هـــذا التقريـــر بيانـــًا عـــن ويقـــدَّ . األعضـــاء والمـــدير العـــام تقـــارير ســـنوية إلـــى جمعيـــة الصـــحة بشـــأن تنفيـــذ اللـــوائح

االسـتجابة الدوليـة ألحـداث الصـحة العموميـة وطوارئهـا فـي بشـأن اإلجراءات التي اتخذتها األمانة في إطـار اللـوائح 
ومتالزمة الشرق األوسـط التنفسـية وشـلل األطفـال وأنفلـونزا  اإليبوالمرض فيروس فيما يتعلق تحديدًا ب، و ٢٠١٥عام 

) ٢٠٠٥(يضًا معلومات عن انعقاد لجنة المراجعة المعنية بدور اللوائح الصحية الدوليـة ويتضمن التقرير أ. الطيور
بشــأن التطعــيم ضــد ) ٢٠٠٥(فــي مواجهــة فاشــية اإليبــوال واالســتجابة لهــا، والتعــديل األول للــوائح الصــحية الدوليــة 

   .الحمى الصفراء
  

  ٢٠١٥األحداث والطوارئ الرئيسية للصحة العمومية في عام 
  
حـــــدثًا للصـــــحة " ١٦١، ُســـــجِّل ٢٠١٥أكتـــــوبر / تشـــــرين األول ١٥مـــــارس إلـــــى / آذار ١فـــــي الفتـــــرة مـــــن   -٢

تحديثًا على موقع معلومـات األحـداث لمراكـز االتصـال الوطنيـة  ١٧٠وخالل هذه الفترة نشرت المنظمة ". العمومية
ك أحـدث المعلومـات عـن اجتماعـات بما في ذل(حدثًا للصحة العمومية  ٤٨المعنية باللوائح الصحية الدولية، بشأن 

فــي غــرب  اإليبــوالوكانــت معظــم التحــديثات تتعلــق بمــرض فيــروس ). لجنــة الطــوارئ وأحــدث المعلومــات اإلقليميــة
  .أفريقيا ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية وحاالت اإلصابة بأنفلونزا الطيور في البشر

  
    اإليبوالمرض فيروس 

  
اجتمعت لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية بشأن فاشية اإليبوال في غرب أفريقيـا ثمـاني مـرات   -٣

/ وفــــي تشــــرين األول. ٢٠١٤منــــذ إعــــالن أن اإليبــــوال تشــــكل طارئــــة صــــحية عموميــــة تســــبب قلقــــًا دوليــــًا فــــي عــــام 
للمــرة الثانيــة، وٕالــى أن معــدل  بــوالاإلي، أشــارت اللجنــة إلــى خلــو ليبيريــا مــن ســريان مــرض فيــروس ٢٠١٥ أكتــوبر

حــاالت أســبوعيًا، وأن العاصــمة الســيراليونية فريتــاون خلــت مــن  ١٠يقــل عــن  أصــبح اإلصــابة فــي غينيــا وســيراليون
ومــع ذلــك فقــد أشــارت اللجنــة إلــى أن مخــاطر ســريان المــرض مازالــت . يومــاً  ٤٢ســريان المــرض لمــدة تزيــد علــى 

ل أصـــحابها مـــن قبـــل إلـــى اســـتمرار التعـــرف علـــى حـــاالت لـــم يســـجَّ ) أمـــورضـــمن جملـــة (قائمـــة، وأن ذلـــك يعـــود 
كمخــالطين للمرضــى، ومقاومــة عمليــات االســتجابة فــي بعــض المنــاطق، واســتمرار تحــرك الحــاالت ومخالطيهــا فــي 

كما أشارت اللجنة إلى قلة عـدد الحـاالت حيـث يمكـن اسـتبعاد أن أصـل العـدوى يعـود . المناطق الخالية من اإليبوال
لى فيروس صادر عن شخص ناقه؛ ويلزم مواصلة تحري اآلثار المترتبة على ذلك رغـم مـا ُيعتقـد مـن أن اسـتمرار إ

وأفــادت اللجنــة بــأن الفاشــية مازالــت تشــكل طارئــة صــحية عموميــة تســبب قلقــًا دوليــًا، . وجــود الفيــروس محــدود زمنيــاً 
؛ وأخذت المـديرة )٢٠٠٥(ر اللوائح الصحية الدولية واقترحت عددًا من التوصيات المؤقتة الجديدة والمنقحة في إطا
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وتـــرد التفاصـــيل الخاصـــة بتطـــور الفاشـــية واالســـتجابة لهـــا  ١.العامـــة بمشـــورة اللجنـــة وأصـــدرت التوصـــيات المؤقتـــة
  ٢.ووضعها الحالي في التقرير بشأن استجابة المنظمة للطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق

  
يــــــق الخبــــــراء المســــــتقلين الــــــذين استعرضــــــوا اســــــتجابة المنظمــــــة ، أصــــــدر فر ٢٠١٥يوليــــــو / وفــــــي تمــــــوز  -٤

وتتنـــاول التوصـــيات اســـتعراض اللـــوائح الصـــحية ". تقريـــر الفريـــق المعنـــي بـــالتقييم المبـــدئي لإليبـــوال"اإليبـــوال،  لفاشـــية
 ، وقــدرة المنظمــة علــى االســتجابة للطــوارئ الصــحية؛ ودور المنظمــة وتعاونهــا مــع الــُنظم الصــحية)٢٠٠٥(الدوليــة 

ويمكن االطالع على تقرير الفريق واستجابة المنظمة للتقرير على الموقع . ومنظومة العمل اإلنساني األوسع نطاقاً 
  ٣.اإللكتروني للمنظمة

  
) فــــــــي مواجهــــــــة فاشــــــــية ٢٠٠٥وعقــــــــدت لجنــــــــة المراجعــــــــة المعنيــــــــة بــــــــدور اللــــــــوائح الصــــــــحية الدوليــــــــة (  -٥

واالســـــــتجابة لهـــــــا، التـــــــي أنشـــــــأتها المـــــــديرة العامـــــــة ودعتهـــــــا إلـــــــى االنعقـــــــاد بموجـــــــب المقـــــــرر اإلجرائـــــــي  اإليبـــــــوال
ــــدت اجتمــــاعين بــــين ٢٠١٥آب/ أغســــطس  ٢٥-٢٤)، اجتماعهــــا األول فــــي ٢٠١٥( )١٠(٦٨ع  ص  ج ، كمــــا عق

. ومـن ٢٠١٥ر تشـرين الثـاني/ نـوفمب ١٣إلـى  ٩تشـرين األول/ أكتـوبر والفتـرة مـن  ٩إلى  ٥الدورات في الفترة من 
. ويمكــن ٢٠١٦وشــباط/ فبرايــر  ٢٠١٥عقــد اجتماعــات الحقــة بـين الــدورات فــي كــانون األول/ ديسـمبر أن تالمقـرر 

االجتمــاعين بــين الــدورات اللــذين انعقــدا حتــى اآلن  ريــرياالطــالع علــى تقريــر االجتمــاع األول للجنــة المراجعــة وتق
  ٤.على الموقع اإللكتروني للمنظمة

  
  متالزمة الشرق األوسط التنفسية 

  
مازال فيروس كورونا المتسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية ساريًا في شبه الجزيـرة العربيـة بعـد مـرور   -٦

، كـان عـدد الحـاالت المؤكـدة مختبريـًا التـي ُبّلغـت ٢٠١٥ثالثة أعوام على اكتشـافه. وبحلـول تشـرين األول/ أكتـوبر 
بلــدًا مــن بلــدان الشــرق األوســط وأمريكــا الشــمالية وأوروبــا وآســيا؛  ٢٦حالــة وقعــت فــي  ١٦٠٠بهــا المنظمــة قــد بلــغ 

وفــاة. وحــدثت فاشــيات كبــرى فــي المستشــفيات فــي جمهوريــة كوريــا فــي الفتــرة الواقعــة  ٥٨٠وشــملت هــذه الحــاالت 
  .٢٠١٥وفي المملكة العربية السعودية في آب/ أغسطس  ٢٠١٥بين أيار/ مايو وآب/ أغسطس  ما
  
، اجتمعت لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدوليـة بشـأن متالزمـة الشـرق األوسـط ٢٠١٣ومنذ عام   -٧

وأفـادت اللجنـة خـالل اجتماعهـا األخيـر  ٢٠١٥.٥سـبتمبر / مرات، وانعقد اجتماعها األخيـر فـي أيلـول ١٠التنفسية 
ذلك فقد استمر سـريان الفيـروس مـن اإلبـل إلـى  ومع. بأن الموقف ال يشكل طارئة صحية عمومية تسبب قلقًا دولياً 

وتشمل التحديات المسـتمرة عـدم كفايـة التبليـغ عـن الحـاالت . البشر، وسريانه بين البشر في أماكن الرعاية الصحية
، وعــدم تبــادل المعلومــات، وعــدم تنفيــذ فــي اختبــار الكشــف عــن الفيــروس يجابيــةاإلنتــائج ذات الالعديمــة األعــراض 

وأكـدت اللجنـة أنـه لـيس هنـاك مبـررات تتعلـق بالصـحة العموميـة لفـرض . مكافحة العدوى على النحو الكـافيتدابير 
                                                           

(تـــم  /http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2015/ihr-ebola-7th-meeting/enمتـــاح علـــى الـــرابط التـــالي:    ١
  ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٨االطالع في 

  .١٣٨/٢٣م تالوثيقة    ٢
(تـــــــــم  /http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-panel-report/enمتـــــــــاح علـــــــــى الـــــــــرابط التـــــــــالي:    ٣

  ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٨االطالع في 
كــــــــانون األول/  ٨(تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي  /http://www.who.int/ihr/review-committee-2016/enانظــــــــر الــــــــرابط التــــــــالي:    ٤

  ).  ٢٠١٥ ديسمبر
 /http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2015/ihr-emergency-committee-mers/enالتــالي:  انظــر الــرابط   ٥
  ).٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٨تم االطالع في (
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قيود على التجارة أو السفر بهدف منع انتشار متالزمة الشرق األوسط التنفسـية، واعتبـرت إجـراء الفحـص فـي نقـاط 
وأعراضه بين المسافرين، والسيما عند إذكاء الوعي بشأن المرض بومع ذلك، فُينصح بشدة . الدخول غير ضروري

  .السفر ألداء فريضة الحج
  

  شلل األطفال
  
اجتمعت لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصـحية الدوليـة بشـأن االنتشـار الـدولي لشـلل األطفـال سـبع مـرات   -٨

/ أيــــار ٥إعــــالن أن شــــلل األطفــــال يشــــكل طارئــــة صــــحية عموميــــة تســــبب قلقــــًا دوليــــًا فــــي  منــــذ ،حتــــى يومنــــا هــــذا
، اتفقـــت اللجنـــة علـــى أن الوضـــع الوبـــائي مـــازال يشـــكل طارئـــة ٢٠١٥نـــوفمبر / وفـــي تشـــرين الثـــاني. ٢٠١٤ مـــايو

صحية عمومية تسبب قلقًا دوليًا ونصحت بتمديد التوصيات المؤقتة المنقحة، مع التركيـز علـى التحركـات السـكانية 
. ئــين والمســافرين والمجموعــات الســكانية العــابرة للحــدودوزيــادة التغطيــة باللقــاح فــي أوســاط الالج ،الواســعة النطــاق

؛ وأن ٢٠١٤أغســطس / غ عــن أي حــاالت لشــلل األطفــال البــري فــي أفريقيــا منــذ آبوأشــارت اللجنــة إلــى أنــه لــم يبلَّــ
 الفاشيات اإلقليمية قد توقفت في أفريقيا الوسطى والقرن األفريقي والشرق األوسط؛ وأن التغطية باللقاح قد زادت في

ان، وفاشيات فيـروس تومع ذلك فقد أشارت اللجنة إلى استمرار انتشار شلل األطفال في باكستان وأفغانس. باكستان
شلل األطفال المشتق من اللقاحات في منـاطق أخـرى، وحثـت علـى االسـتعراض المنـتظم لمخـاطر االنتشـار الـدولي 

اسـتنتاجات اللجنـة وأصـدرت توصـيات مؤقتـة فـي  واعتمدت المـديرة العامـة. في المناطق الشديدة التعرض للمخاطر
  ١.إطار اللوائح

  
المـدير العـام  مـن، طلبـت جمعيـة الصـحة الثامنـة والسـتون )٢٠١٥) (٩(٦٨ج ص عوفي المقرر اإلجرائي   -٩

رفع تقرير إلى جمعية الصحة التاسعة والستين بشأن التقدم الُمحرز في الحد من مخـاطر االنتشـار الـدولي لفيـروس 
  ٢.شلل األطفال البري

  
  A(H7N9) و A(H5N1) فيروسا أنفلونزا الطيور

  
وحتــى اآلن . الدائمــة التطــورمــازال احتمــال حــدوث جائحــة أنفلــونزا قائمــًا نظــرًا لطبيعــة فيروســات األنفلــونزا   -١٠

شـــــبيهًا بمـــــا كـــــان عليـــــه فـــــي  ٢٠١٥فـــــي عـــــام  A(H7N9)يبـــــدو الـــــنمط الوبـــــائي لعـــــدوى البشـــــر بـــــأنفلونزا الطيـــــور 
الفرعيــة المتنوعــة والشــديدة اإلمــراض، بمــا فــي  A(H5N1)ومازالــت أنمــاط فيروســات أنفلــونزا الطيــور . ٢٠١٤ عــام

وتنتشر بين الطيـور وتسـبب حـاالت العـدوى المتفرقـة بـين سارية H5N8 وH5N6 وH5N2 و H5N1ذلك فيروسات 
أن المخاطر المرتبطة بها لم تتغير منـذ التقيـيم الـذي  A(H5)وتبين التقييمات الفيروسية والوبائية لفيروسات . البشر

  .٢٠١٤ُأجري في عام 
  

فـــي  A(H7N9)فـــي أمريكـــا الشـــمالية وغـــرب أفريقيـــا، وتفشـــي وبـــاء فيـــروس  A(H5)ومـــع انتشـــار فيـــروس   -١١
، وتكـرار حـاالت العـدوى الحيوانيـة المنشـأ، A(H9N2)مع فيـروس المشترك الدواجن واستمرار إعادة تشكيله الجيني 

  . صارت أشد وخامة من أي وقت مضىA(H7N9) و A(H5)فإن المخاطر التي يطرحها فيروسا 
  

                                                           
 /http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2015/ihr-polio-17-august-2015/en: متــــاح علــــى الــــرابط التــــالي   ١

  ).٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٨(تم االطالع في 
  .١٣٨/٢٥م تانظر الوثيقة    ٢
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المنظمة على رصد تطور وظهور فيروسات األنفلونزا ذات األهمية المحتملة بالنسبة إلـى الصـحة  وتعكف  -١٢
  .بلداً  ١١٢العمومية، من خالل الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لها التي تضم 

  
  )٢٠٠٥(التقدم الُمحرز في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 

  
  بناء القدرات

  
الــدول األطــراف إطــار رصــد القــدرات األساســية الالزمــة بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة خــالل  اســتخدمت  -١٣

السنوات الخمـس األخيـرة مـن أجـل تبليـغ جمعيـة الصـحة عـن الوضـع الـراهن فيمـا يتعلـق بالحـد األدنـى مـن القـدرات 
، اســتمرت الــدول ٢٠١٥م وفــي عــا). ٢٠٠٥(األساســية للصــحة العموميــة الالزمــة بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة 

مـــــــن  ١١٨ ت، كانــــــ٢٠١٥أكتــــــوبر / تشـــــــرين األول ٢٩وفــــــي . األطــــــراف فــــــي تقــــــديم المعلومـــــــات إلــــــى األمانــــــة
  .٢٠١٥أبريل / دولة طرفًا قد استكملت االستبيان الخاص بالتقييم الذاتي الذي ُأرسل في نيسان ١٩٦ أصل

  
للقـدرات األساسـية للبلـدان الالزمـة بموجـب اللــوائح فـي التقيـيم الـذاتي  التـي وردتويشـير تحليـل المعلومـات   -١٤

وضــع التشــريعات والسياســات : الــذي قدمتــه الــدول األطــراف إلــى األمانــة، إلــى إحــراز التقــدم فــي المجــاالت التاليــة
تحقيـــق القـــدرة العمليـــة ات األخـــرى مـــن أجـــل بنـــاء القـــدرات؛ التنســـيق والتعـــاون مـــع القطاعـــتنفيـــذ اللـــوائح؛ لالمالئمـــة 

تحسـين التواصـل صـة بالتأهـب واالسـتجابة للطـوارئ؛ القـدرات المنسـقة الخانة على الكشف واإلنذار المبكـر؛ والمحسّ 
ومع ذلك فإن الجهود المبذولة للحفاظ على هذه القـدرات فـي وضـع التشـغيل . مع الجمهور ومع أصحاب المصلحة

الخاصـة بالكشـف عـن األحـداث الكيميائيـة فـإن القـدرات  ،وفضًال عن ذلك. سيتطلب مواصلة تعزيز الموارد البشرية
  .واإلشعاعية واالستجابة لها لم تتحقق بعد في معظم األحيان

  
إرسـاء القــدرات األساسـية الخاصـة بالترصـد واالسـتجابة وبنقــاط  )٢٠٠٥(وتتطلـب اللـوائح الصـحية الدوليـة   -١٥

إلرساء القـدرات األساسـية  المحدد أصالً ائي النهالموعد وكان . والحفاظ عليها هذه القدرات المعينة، وتعزيزالدخول 
وقــد ُأحــرز تقــدم فــي هــذا المجــال، ومــع ذلــك فهنــاك بلــدان . ٢٠١٦، مــع إمكانيــة التمديــد حتــى عــام ٢٠١٢ هــو عــام

وأوصت لجنة المراجعة بشأن التمديدات الثانية لبناء القدرات الوطنية فـي مجـال . عديدة لم تتحقق فيها هذه القدرات
تنظــر المــديرة العامــة فــي عــدد مــن النهــوج "أن  ٢٠١٤الصــحة العموميــة وبتنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة فــي عــام 

  ١."ى الطويلالمتنوعة لتقييم وتطوير القدرات األساسية الالزمة بموجب اللوائح على المدى القصير والمد
  

، ٢٠١٦وقد أعدت المنظمة مذكرة مفاهيم توضح نهجًا جديدًا لرصـد القـدرات األساسـية وتقييمهـا بعـد عـام   -١٦
على مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية وُنشرت على الموقع اإللكترونـي  هذه المذكرة ُوزعتو 

يم المــدار ذاتيــًا، يــويشــمل اإلطــار أداة للتق. العالميــة التاســعة والســتينم إلــى جمعيــة الصــحة وســوف تقــدَّ  ٢للمنظمــة؛
وكانــت التعليقــات التــي أدلــت بهــا اللجــان ). الخــارجي(واالســتعراض الالحــق، وتمــارين المحاكــاة، والتقيــيم المســتقل 

غ السـنوي المـدار ذاتيـًا، اإلقليمية التابعة للمنظمة بشأن مذكرة المفاهيم إيجابية، وطلبت الدول األطراف تبسيط التبلي
وفــــي هــــذا الصــــدد أعــــدت األمانــــة مشــــروع أداة . وبحــــث مســــألة كيفيــــة إضــــافة عنصــــر خــــاص بــــالتقييم الخــــارجي

وتعمــــل المنظمــــة مــــع الخطــــة العالميــــة لألمــــن الصــــحي للمســــاعدة . الخــــارجي المشــــترك الخــــاص بــــاللوائح للتقيــــيم
يســـــاعد علـــــى نحـــــو منهجـــــي فـــــي التقيـــــيم  أنقـــــادر علـــــى ضـــــمان أن العمـــــل الـــــذي ينفـــــذ فـــــي هـــــذا الســـــياق  علـــــى

                                                           
  .٤٣، الفقرة ١إضافة  ٦٨/٢٢انظر الوثيقة ج   ١
كـانون  ٨(تـم االطـالع فـي  /http://www.who.int/ihr/publications/concept_note_201507/enمتاح على الـرابط التـالي:    ٢

  ).٢٠١٥األول/ ديسمبر 
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كمـا تعكــف . للعناصـر الرئيسـية للقـدرات األساســية الالزمـة بموجـب اللـوائح فـي الــدول األطـراف المعنيـة الموضـوعي
األمانـــة علـــى بحـــث الصـــالت التـــي تـــربط مشـــروع أداة التقيـــيم الخـــارجي المشـــترك الخـــاص بـــاللوائح بـــأدوات التقيـــيم 

العالمية لصحة الحيوان لتقييم أداء الخدمات البيطرية، والصـالت التـي يمكـن أن تربطـه  األخرى، مثل أداة المنظمة
مثــل ( ٢٠٣٠-٢٠١٥بموجــب إطــار ســينداي للحــد مــن مخــاطر الكــوارث للفتــرة بالقــدرات الخاصــة بالتأهــب الالزمــة 

  ).المستشفيات المأمونة
  

وقد أجرت المنظمة مشاورة تقنية بشأن رصد وتقيـيم القـدرة التشـغيلية األساسـية علـى تنفيـذ اللـوائح الصـحية   -١٧
. وتضـمن المشـاركون ٢٠١٥تشـرين األول/ أكتـوبر  ٢٢إلـى  ٢٠)، في ليون بفرنسـا فـي الفتـرة مـن ٢٠٠٥الدولية (

 ،مثــل خطــة األمــن الصــحي العــالمي ،لميــةخبــراء مــن الــدول األعضــاء، وممثلــي المنظمــات الدوليــة والمبــادرات العا
وموظفي المنظمة العاملين في المكاتب اإلقليمية الستة. واتفق االجتماع على السمات الرئيسية للتقييمات الخارجيـة 

االسـتعانة بأفرقــة التقيـيم المشــتركة التـي تضــم خبــراء للبلــدان؛  المشـتركة، والتــي تتضـمن مــا يلـي: المشــاركة الطوعيـة
زيــادة الــدعم التشــغيلي بحيــث يتســنى للمنظمــة جيين ينتمــون إلــى قطاعــات متعــددة؛ صــائيين محليــين خــار يــين وأخنتق

تــوخي الشــفافية واالنفتــاح فــي البيانــات وتبــادل المعلومــات. والتقيــيم علــى نحــو مــن الفعاليــة؛  تنســيق عمليــة الرصــد
جـــل تقيـــيم القـــدرات األساســـية الالزمـــة وســـوف ُتســـتخدم أداة منقحـــة فـــي إجـــراء التقييمـــات الخارجيـــة المشـــتركة، مـــن أ

بموجب اللوائح، مـع االسـتفادة مـن خبـرات المنظمـة ومبادراتهـا مثـل خطـة األمـن الصـحي العـالمي. وسـوف تواصـل 
األمانة العمل على عملية الرصد والتقييم من أجل ضمان زيادة الجودة فـي تقيـيم البلـدان للقـدرات األساسـية الالزمـة 

  الدولية، وٕامكانية االعتماد عليه.  بموجب اللوائح الصحية
  

وقدمت المنظمة وحكومة جنوب أفريقيا دعوة مشـتركة إلـى عقـد اجتمـاع رفيـع المسـتوى للشـركاء وأصـحاب   -١٨
إلـــى  ١٣، فـــي كيـــب تـــاون بجنـــوب أفريقيـــا فـــي الفتـــرة مـــن "بنـــاء األمـــن الصـــحي لمـــا بعـــد اإليبـــوال"المصـــلحة بشـــأن 

مشـارك، بمـا فـي ذلـك ممثلـو البلـدان المتضـررة مـن  ٢٠٠وجمع االجتماع معـًا أكثـر مـن . ٢٠١٥يوليو / تموز ١٥
واستهدف االجتماع االتفاق على أولويـة اإلجـراءات الراميـة إلـى تعزيـز األمـن الصـحي، مـن . اإليبوالمرض فيروس 

تفـــق المشـــاركون علـــى وا). ٢٠٠٥(أجـــل تـــدعيم الـــُنظم الصـــحية والقـــدرات الالزمـــة لتنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة 
ضرورة العمل الجماعي بشأن األمن الصحي الوطني والعالمي، ووضعوا التوقعات الخاصة بالخطوات التي ستتخذ 

وكان هناك اتفاق واسع النطاق بشأن . مستقبًال للمواءمة بين المبادرات المشتركة بين أصحاب المصلحة المتعددين
واقترحت المنظمـة اتبـاع نهـج تعـاوني بـين أصـحاب المصـلحة . والشركاء دور المنظمة كمنظِّمة الجتماعات البلدان

  .الدوليين والوطنيين من أجل تعزيز واستدامة قدرات الُنظم الصحية الالزمة لتنفيذ اللوائح
  

، اجتمــع وزراء الصــحة للــدول الصــناعية الســبع الرئيســية ٢٠١٥أكتــوبر / تشــرين األول ٩و ٨وفــي يــومي   -١٩
عــددًا مــن  ١وتنــاول إعالنهــم الختــامي. اإليبــوالالمواضــيع الصــحية، بمــا فــي ذلــك مــرض فيــروس  فــي بــرلين لمناقشــة

وٕالــى أن " القيــادة الملتزمــة لمنظمــة الصــحة العالميــة"المجــاالت الرئيســية، ولفــت االنتبــاه إلــى الواليــة األساســية وٕالــى 
الرئيسـي الـذي يسـتهدف المسـاعدة علـى حمايـة الملزمة قانونًا ُتعـد الصـك الـدولي ) ٢٠٠٥(اللوائح الصحية الدولية "

البلـــدان مـــن االنتشـــار الـــدولي للمـــرض، بمـــا فـــي ذلـــك المخـــاطر التـــي تهـــدد الصـــحة العموميـــة والطـــوارئ الصـــحية 
صراحة أن تتعاون البلدان فيمـا بينهـا مـن أجـل )] ٢٠٠٥(اللوائح الصحية الدولية  [اشتراط "وأيد الوزراء ". العمومية

االلتــزام الكامــل "، وأشــاروا إلــى أن "والحفــاظ علــى هــذه القــدرات]  اللــوائح [ساســية الالزمــة لتنفيــذ تطــوير القــدرات األ
  ".ُيعد في النهاية مسؤولية كل بلد من البلدان]  باللوائح [
  

                                                           
  :متاح على الرابط التالي   ١

http://www.bmg.bund.de/en/ministry/international-co-operation/g7-presidency/g7-health-ministers-meeting-in-berlin.html 
  ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٨(تم االطالع في 



  EB138/19     ١٣٨/١٩ت  م

6 

  التطعيم ضد الحمى الصفراء): ٢٠٠٥(التعديل األول للوائح الصحية الدولية 
  

وقـــد اقترحـــت المـــديرة العامـــة هـــذا . ٢٠١٤ألول مـــرة فـــي عـــام ) ٢٠٠٥(ُعـــدلت اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة   -٢٠
التعديل بناًء على توصية فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بـالتمنيع التـي أفـادت بـأن جرعـة وحيـدة مـن 

السـابعة  وبالتالي فقد اعتمدت جمعية الصحة العالميـة. لقاح الحمى الصفراء يكفل الحماية من المرض طيلة العمر
مـن اللـوائح، ونقحـت فتـرة فعاليـة التطعـيم ضـد الحمـى  ٧ رفقلتحديث الم) ٢٠١٤( ١٣-٦٧ج ص عوالستون القرار 

وســوف يــدخل هــذا  ١.الُمطّعــمســنوات إلــى طيلــة عمــر الشـخص  ١٠الصـفراء وعــدلت صــالحية شــهادة التطعــيم مـن 
  .٢٠١٦يوليو / التعديل حيز النفاذ في تموز

  
جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين الذي أشـار إلـى أن التطعـيم ضـد الحمـى الصـفراء واستجابًة لطلب   -٢١

قـــد ُيشـــترط علـــى أي مســـافر يغـــادر منطقـــة مـــن المنـــاطق التـــي قـــررت المنظمـــة أنهـــا تشـــهد مخـــاطر انتقـــال الحمـــى 
هادة التطعـيم ضـد الحمـى ثة تشمل البلدان التي تقبـل شـالصفراء، بدأت المديرة العامة في نشر قائمة إلكترونية محدَّ 

الصــفراء طيلــة العمــر، كمــا أنشــأت فريقــًا استشــاريًا علميــًا وتقنيــًا يتــولى رســم خــرائط مخــاطر الحمــى الصــفراء وتقــديم 
  ٢.اإلرشادات الخاصة بالتطعيم إلى المسافرين

  
  )٢٠٠٥(التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 

  
  الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدوليةتمكين مراكز االتصال 

  
دولــة، قــد أنشــأت مراكــز  ١٩٦، كانــت جميــع الــدول األطــراف البــالغ عــددها ٢٠١٥ســبتمبر / بحلــول أيلــول  -٢٢

 أفـادتو . )٢٠٠٥الصـحية الدوليـة ( االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية الخاصـة بهـا بموجـب اللـوائح
أنهــا متاحــة فــي جميــع األوقــات للتواصــل مــع نقــاط بباســتثناء مركــز واحــد  ١٩٦ جميــع مراكــز االتصــال الوطنيــة الـــ

مراكـــز  هنـــاك عقبـــات تعتـــرض ومـــع ذلـــك، فمازالـــت. االتصـــال المعنيـــة بـــاللوائح الصـــحية الدوليـــة التابعـــة للمنظمـــة
لعـدم كفايـة المـوارد، ومكانتهـا مـن التسلسـل  تيجـةنعملها كنقاط اتصال رئيسية لتنفيـذ اللـوائح، في االتصال الوطنية 

  .الهرمي الحكومي، وعدم كفاية المشاركة والتعاون مع القطاعات األخرى
  

  فرض قيود غير مبررة على السفر والتجارة والنقل على الصعيد الدولي
  

/ اُتخـــذت فـــي الفتـــرة مـــن آذار اإليبـــوالمـــن التـــدابير المتعلقـــة بمـــرض فيـــروس تـــدبيرًا  ٤١حـــددت المنظمـــة   -٢٣
تتدخل في السفر والنقل؛ وقد اُتخذت في معظمها بعد اإلعـالن عـن طارئـة  ٢٠١٥مارس  /إلى آذار ٢٠١٤ مارس

وكانـــت هـــذه التـــدابير تتعلـــق فـــي المقـــام األول بـــإغالق الحـــدود الجويـــة والبريـــة . صـــحية عموميـــة تســـبب قلقـــًا دوليـــاً 
وعلـى الـرغم مـن . إصدار تأشيرات الدخول وفرض الحجـر الصـحي اإلجبـاريوالبحرية، وكان بعضها يتعلق كذلك ب

تشــترط علــى الــدول األطــراف إعــالم المنظمــة بشــأن اتخــاذ مثــل هــذه التــدابير، ) ٢٠٠٥(أن اللــوائح الصــحية الدوليــة 
العامــة،  وتتجــاوز هــذه التـدابير التوصــيات المؤقتــة الصـادرة عــن المــديرة. فلـم يلتــزم بــذلك سـوى عــدد قليــل مـن الــدول

وتفتقر في كثيـر مـن األحيـان إلـى أي مبـررات تتعلـق بالصـحة العموميـة، وتترتـب عليهـا عواقـب مهمـة بالنسـبة إلـى 
  .االقتصاد والتجارة واستجابة الصحة العمومية في البلدان

  
                                                           

  .٥والملحق ) ٢٠١٤( ١٣-٦٧ج ص ع، القرار ١/سجالت /٦٧/٢٠١٤ج ص عانظر الوثيقة    ١

  ). ٢٠١٥( ٤-٦٨ج ص عانظر القرار    ٢
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  الخاتمة
  

ــًا لجنــة المراجعــة المعنيــة بــدور اللــوائح الصــحية الدوليــة   -٢٤ فــي مواجهــة فاشــية اإليبــوال ) ٢٠٠٥(تعكــف حالي
نظـرًا  وُيعـد التنفيـذ الفعـال للـوائح أهـم مـن أي وقـت مضـى،. على تناول طرق تحسـين عمـل اللـوائح ،واالستجابة لها

. علـى احتـواء مخـاطر المـرض عـاجزةلتحديات الصحة العمومية التي تواجه هذا العـالم الـذي أصـبحت فيـه الحـدود 
جــدول األعمــال الــدولي؛ وتكتســي اللــوائح أهميــة محوريــة مــن أجــل تحقيــق  ومــازال األمــن الصــحي العــالمي يتصــدر

ومــازال عــدم كفايــة القــدرات األساســية  .األمــن الصــحي العــالمي وتجنــب التــدخل غيــر الضــروري فــي الســفر والتجــارة
ة الخاصــة بالترصـــد واالســـتجابة فـــي العديـــد مــن البلـــدان يعـــوق قـــدرة اللـــوائح علــى حمايـــة العـــالم مـــن طـــوارئ الصـــح

ويظـل ضـمان االمتثـال للـوائح يمثـل تحـديًا كبيـرًا، والسـيما . اإليبـوالفاشية مـرض فيـروس  التي على شاكلةالعمومية 
وُيعد تجديد االلتزام باللوائح واالمتثال لها . فيما يتعلق بمنع اتخاذ تدابير إضافية غير مالئمة تتعلق بالتجارة والسفر

  .رئيسيين حاسمي األهمية من أجل تنفيذ هذه اللوائح بنجاح وفعاليةمن جانب أصحاب المصلحة الواستمرارهما 
  

علـى  ن أجل تعزيز قدرة المجتمع الدولي من خالل المنظمـةوقد استهلت المنظمة عملية إصالح معجلة م  -٢٥
أوجـدت هـذه العمليـة وغيرهـا مـن المبـادرات زخمـًا  وقـد. االستجابة بسرعة وفعاليـة لطـوارئ الصـحة العموميـة الكبـرى

مــن أجــل تعزيــز الصــحة العموميــة واألمــن الصــحي ) ٢٠٠٥(جديـدًا وفرصــة لتحســين تنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة 
  . العالمي

    
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  .المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير  -٢٦
  

  
=     =     =  


