
  ٧٠/١٥ج  جمعية الصحة العالمية السبعون    

 ٢٠١٧مايو  أيار/ ١٧  من جدول األعمال المؤقت ٤-١٢البند 
A70/15  

  
  
  
      )٢٠٠٥التقرير السنوي بشأن تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (     )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  

  تقرير من المديرة العامة
  
  

قـدم تُ )، ٢٠٠٨( ٢-٦١ج ص ع) والقـرار ٢٠٠٥من اللـوائح الصـحية الدوليـة ( ٥٤من المادة  ١وفقًا للفقرة   -١
الــدول األطــراف والمــدير العــام تقــارير ســنوية إلــى جمعيــة الصــحة بشــأن تنفيــذ اللــوائح. وتقــدم هــذه الوثيقــة بيانــًا عــن 

ائح منـذ آخـر تقريـر نظـرت فيـه جمعيـة الصـحة فـي اإلجراءات التي اتخذتها الـدول األطـراف واألمانـة فـي إطـار اللـو 
  ٢٠١٦.١مايو  أيار/

  
  )٢٠٠٥اللجان المعنية باللوائح الصحية الدولية (

  
التــي تعقــد  والمراجعــةعــدٌد مــن اإلجــراءات فيمــا يتعلــق بلجــان الطــوارئ  ٢٠١٦يونيــو  اُتِخــذ منــذ حزيــران/  -٢

  )، ويرد فيما يلي ملخٌص عن هذه اإلجراءات.٢٠٠٥اجتماعاتها في إطار اللوائح الصحية الدولية (
  

  لجان الطوارئ
  

  شلل األطفال
  
مناســبة منــذ  ١٣عقــدت لجنــة الطــوارئ المعنيــة باالنتشــار الــدولي لفيــروس شــلل األطفــال اجتماعــات فــي   -٣

شــلل األطفــال البــري يشــكل طارئــة صــحية عموميــة تثيــر قلقــًا دوليــًا فــي اإلعــالن عــن أن االنتشــار الــدولي لفيــروس 
علــى أن  ٢٠١٧أبريــل  نيســان/ ٢٤. واتفقــت اللجنــة فــي اجتماعهــا الثالــث عشــر المعقــود فــي ٢٠١٤مــايو  أيــار/ ٥

. كمـا قلقًا دوليًا وأوصت بتمديد التوصيات المؤقتة المنقحة ثيرتُ الوضع الوبائي مازال يشكل طارئة صحية عمومية 
حثت اللجنة الدول األعضاء كافًة على أن تتالفى الشعور بالرضا، وهو األمر الـذي قـد يـؤدي بسـهولة إلـى معـاودة 
ظهـــور شـــلل األطفـــال. واعتمـــدت المـــديرة العامـــة اســـتنتاجات اللجنـــة وأصـــدرت توصـــيات مؤقتـــة فـــي إطـــار اللـــوائح، 

  وُحدِّثت التوصيات الخاصة بالسفر.
  

  باريه –الرأس ومتالزمة غيان فيروس زيكا وصغر 
  

والحظــت زيــادة فــي  ٢٠١٦اجتمعــت لجنــة الطــوارئ المعنيــة بفيــروس زيكــا فــي خمــس مناســبات فــي عــام   -٤
 تشـرين الثـاني/ ١٨االضطرابات العصبية وتشوهات حديثي الوالدة. وفي اجتماعها الخامس، واألخير، المعقود فـي 
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عواقــب الناجمــة عنــه مــازاال يمــثالن تحــديًا كبيــرًا ومســتمرًا للصــحة ، رأت اللجنــة أن فيــروس زيكــا وال٢٠١٦نــوفمبر 
ثيــر قلقــًا دوليــًا. واتفقــت تُ العموميــة بشــكل يســتلزم العمــل المكثــف، ولكنهمــا لــم يعــودا يمــثالن طارئــة صــحية عموميــة 

العمومية التي تثير انتهاء الطارئة الصحية  ٢٠١٦نوفمبر  تشرين الثاني/ ١٨المديرة العامة مع اللجنة وأعلنت في 
  قلقًا دوليًا.

  
  الحمى الصفراء

  
(اســـتجابًة للفاشــــيات  ٢٠١٦اجتمعـــت لجنـــة الطـــوارئ المعنيـــة بـــالحمى الصـــفراء فـــي مناســـبتين فـــي عـــام   -٥

ــــاني المعقــــود فــــي  التــــي انــــدلعت فــــي أنغــــوال وجمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة). وبحثــــت اللجنــــة فــــي اجتماعهــــا الث
دام اســــتراتيجية الجرعــــات الجزئيــــة للتطعــــيم ضــــد الحمــــى الصــــفراء فــــي كينشاســــا اســــتخ ٢٠١٦أغســــطس  آب/ ٣١

بجمهورية الكونغو الديمقراطيـة، ممـا أسـفر عـن تغطيـة نسـبة كبيـرة مـن السـكان. وسـوف يخضـع أثـر حملـة التطعـيم 
اللجنــة بــأن الفاشــيات علــى البيِّنــات المتاحــة وقــت انعقــاد االجتمــاع الثــاني، قبلــت المــديرة العامــة تقيــيم  ءً للتقيــيم. وبنــا

المندلعــة فــي أنغــوال وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ال تشــكل طارئــة صــحية عموميــة تثيــر قلقــًا دوليــًا، ولكــن اللجنــة 
أفــادت فــي ضــوء خطــورة الفاشــيات بــأن المــرض مــازال يشــكل حــدثًا خطيــرًا مــن أحــداث الصــحة العموميــة يســتدعي 

سـواء، فضـًال عـن رصـد األوضـاع  دٍ ى الصعيد الوطني والـدولي علـى حـاالستمرار في تعزيز أنشطة االستجابة، عل
  عن كثب.

  
ــــة ( ــــوائح الصــــحية الدولي ــــدور الل ــــة ب ــــة المعني ــــة المراجع ــــوال ٢٠٠٥لجن ــــة فاشــــية اإليب ــــي مواجه ) ف

  لها واالستجابة
  
إعــداد  ) مــن المــدير العــام٢٠١٦) (١٤(٦٩ج ص عئــي طلبــت جمعيــة الصــحة العالميــة فــي المقــرر اإلجرا  -٦

ُأعــدت . و ٢٠١٦كــي تنظــر فيهــا اللجــان اإلقليميــة فــي عــام لخطــة تنفيــذ عالميــة لتوصــيات لجنــة المراجعــة  مســّودة
. وُوِضــعت النتــائج المنبثقــة عــن هــذه ٢٠١٦الخطــة واستعرضــتها اللجــان اإلقليميــة الســت جميعــًا فــي عــام  مســّودة

على المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه األربعـين بعـد الخطة المنقحة  مسّودةالمشاورات اإلقليمية في الحسبان، وُعِرضت 
  ٢٠١٧.١يناير  المائة المنعقدة في كانون الثاني/

  
خطـة التنفيـذ  مسـّودةوخالل المناقشـات الجاريـة فـي الـدورة األربعـين بعـد المائـة للمجلـس التنفيـذي، ُنوِقشـت   -٧

رحت عدة مسائل بارزة تقتضي المزيد العالمية المنقحة بالتفصيل من جانب أعضاء المجلس والدول األعضاء. وطُ 
جلســة إعالميــة للبعثــات الدبلوماســية لــدى  ٢٠١٧مــارس  آذار/ ٢٣عليــه، عقــدت األمانــة فــي  ءً مــن التشــاور. وبنــا

األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف، بهدف تلقي مدخالت إضافية من الدول األعضاء فيما يتعلـق 
 ٢خطة التنفيذ العالمية. مسّودةالخاصة ببمجاالت العمل الرئيسية 

  
  )٢٠٠٥التقدم الُمحرز في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (

  
  بناء القدرات

  
تواصــل إحــراز التقــدم بشــأن تنفيــذ اللــوائح مــن جانــب الــدول األطــراف واألمانــة وســائر الشــركاء الرئيســيين.   -٨

اســـتدامة التنســـيق. ويـــرد فيمـــا يلـــي ملخـــٌص بأحـــدث ومـــازال هـــذا التقـــدم يتحقـــق مـــن خـــالل قنـــوات متعـــددة وبفضـــل 
  التطورات في هذا الصدد.

                                                           
 .١٤٠/١٤م تالوثيقة    ١
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 الصـحة مجـال فـي الوطنيـة القـدرات لبنـاء الثانيـة التمديدات بشأن المراجعة لجنة أوصت ٢٠١٤في عام و   -٩
 التقيـيم بـين مـا تجمـع هـوجنُ  إلـى الحصري الذاتي التقييم من بالتحول الدولية، الصحية اللوائح تنفيذشأن وب العمومية
المعنيــة  المراجعــة لجنــة. وحظــي هــذا الــنهج أيضــًا بــدعم مــن الطــوعي الخــارجي والتقيــيم األقــران واســتعراض الــذاتي

ُعــِرض علــى  الغــرض، ولهــذا. لهــا واالســتجابة اإليبــوال فاشــيةمواجهــة  فــي) ٢٠٠٥( الدوليــة الصــحية اللــوائح دوربــ
 وأحيطـــت لرصـــد اللـــوائح وتقييمهـــا. جديـــداً  نهجـــاً  توضـــح ٢٠١٥ عـــام فـــي مفـــاهيم مـــذكرة للمنظمـــة اإلقليميـــة اللجـــان
 مــن طــاراإل ويتــألف ١.والتقيــيم للرصــدالجديــد المقتــرح  طــارهــذا اإلب علمــاً  والســتون التاســعة العالميــة الصــحة جمعيــة
وثالثـــة عناصـــر تكميليـــة جميعهـــا علـــى أســـاس  األطـــراف الـــدول ِقَبـــل مـــناإللزامـــي  الســـنوي التبليـــغ: مكونـــات أربعـــة

  .المحاكاة وتمارين ةالالحق اتواالستعراض ةالمشترك ةالخارجيالتقييمات  ضمنطوعي تت
  

، قــدمت ٢٠١٠. ومنـذ عـام األمانـة إلـى المعلومـات تقــديم علـى األطـراف الـدول تواظبـ، ٢٠١٦وفـي عـام   -١٠
 شـباط/ ٢٨األقل للمنظمة باستخدام استبيان التبليغ السنوي. وفـي تقريرًا واحدًا على  األطراف الدولدولة من  ١٩٥

 االســـتبيان المرســـل فـــي تمـــوز/ دولـــة ١٩٦ عـــددها البـــالغ األطـــراف الـــدولدولـــة مـــن  ١٢٠، أنجـــزت ٢٠١٧فبرايـــر 
مـن جانـب  ٢٠١٦الخاصة بالتبليغ السنوي لعام  التفاصيل ٢. وُنشرت على موقع المنظمة اإللكتروني٢٠١٦ يوليو

فــي إحــراز التقــدم  ٢٠١٠الــدول األطــراف واألنشــطة األخــرى المتعلقــة برصــد وتقيــيم تنفيــذ اللــوائح. وتســنى منــذ عــام 
على نطاق القدرات الثالث عشرة األساسية الالزمة بموجب اللوائح، والسيما في مجاالت الترصـد واالسـتجابة العالم 

الجهود في مواصلة يشير إلى الحاجة الملحة ل ةالمسجلللدرجات الحيوانية المنشأ، بيد أن المتوسط العام واألمراض 
  ، والطوارئ اإلشعاعية.كيميائيةمجاالت الموارد البشرية، والقدرات في نقاط الدخول، واألحداث ال

  
ظـم الترصـد نُ إلـى أن  ٢٠١٦في عـام ُأجريت تقييمًا خارجيًا مشتركًا  ٢٧ويشير تحليل الدرجات المسجلة في   -١١

ي تطوعت للتقييم. كما تبين أن التغطية باللقاحات وٕاتاحتهـا ة بشكل جيد نسبيًا في البلدان التمتقدم ظم المختبراتنُ و 
فــي مثبتــة قــدرات  ،بلــداً  ٢٧البــالغ عــددها ، و تقريبــاً جميــع البلــدان كــان لــدى جــدًا، حيــث  بشــكل جيــد وتقــديمها متوطــدة

) قـدرات متطـورة أو مثبتـة فـي مجـال رعايـة ٢/٢٧( ٪٧توافرت لـدى نسـبة ، ٢٧تلك المجاالت. ومن هذه البلدان الـ 
أو مسـتدامة فـي تحديـد مخـاطر  متطـورة أو مثبتـة) قـدرات ٩/٢٧( ٪٣٣مضادات الميكروبـات؛ وتـوافرت لـدى نسـبة 

أو مسـتدامة مـن حيـث  متطـورة أو مثبتـةدرات ) قـ٩/٢٧( ٪٣٣الصحة العمومية ذات األولوية؛ وتـوافرت لـدى نسـبة 
أو  متطـورة أو مثبتـة) قدرات ١٤/٢٧( ٪٥٢توافر خطط االستجابة للطوارئ المتعددة األخطار؛ وتوافرت لدى نسبة 
) قـدرات ١٤/٢٧( ٪٥٢وتـوافرت لـدى نسـبة ؛ مستدامة من حيث توافر اإلجراءات الالزمـة لمراكـز عمليـات الطـوارئ

وتؤكــد مقارنــة مبدئيــة للبيانــات الــواردة فــي  ســتدامة فــي مجــال تفعيــل بــرامج عمليــات الطــوارئ.أو م متطــورة أو مثبتــة
بلـــدًا (والتـــي  ٢٦والمـــأخوذة مـــن  ةالمشـــترك ةالخارجيـــالتقييمـــات  والبيانـــات الـــواردة فـــي ٢٠١٦اســـتبيان الرصـــد لعـــام 

الموارد فيما تقدم بوصفها من األولويات (بيانات)، على المجاالت المحددة كلتا المجموعتين من ُأتيحت بالنسبة لها 
 ةالخارجيـــالتقييمـــات كمـــا أن ، كيميائيـــة، والطـــوارئ اإلشـــعاعية)البشـــرية، والقـــدرات فـــي نقـــاط الـــدخول، واألحـــداث ال

  .أيضاً  ة توضح أن مجاالت االستجابة والتأهب تستدعي االهتمامالمشترك
  

بهـــدف اختبـــار شـــتى  بلـــداً  ١٧رين محاكـــاة فـــي تمـــ ٢٧فيـــذ ، دعمـــت األمانـــة تخطـــيط وتن٢٠١٦وفـــي عـــام   -١٢
للتأهـب القطـري للطـوارئ الصـحية ولتنفيـذ اللـوائح.  دعمـاً ، ي مجـال التأهـب والكشـف واالسـتجابةالقدرات الوظيفيـة فـ

وتضمنت هذه التمارين محاكاة للنقاشات عـن طريـق التمرينـات المكتبيـة والتـدريبات والتمـارين الوظيفيـة عـالوًة علـى 

                                                           
المــــوجزة لجمعيــــة الصــــحة العالميــــة التاســــعة والســــتين، الجلســــة الخامســــة والجلســــة والمحاضــــر  ٦٩/٢٠انظــــر الوثيقــــة ج   ١

  .)ليزيةك(باإلن ١السابعة، الفرع 
    :انظر   ٢

https://extranet.who.int/spp/sites/default/files/In-Page/IHR%20Monitoring%20and%20evaluation%20framework 
%20report%20for%202016.pdf ٢٠١٧مايو  أيار/ ١٠في  (تم االطالع.(  
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رين ارين المحاكاة على المستويات الوطنية ودون الوطنية، رغم أن بعض التماالميدانية. وُأجريت معظم تمالتمارين 
رين المحاكـــاة المجـــراة علـــى المســـتويات الوطنيـــة ودون الوطنيـــة اكـــان لهـــا نطـــاق إقليمـــي أو عـــالمي. وتضـــمنت تمـــ

عــات، والتأهــب للطــوارئ، ونظــم االســتجابة اختبــار أفرقــة االســتجابة الســريعة، وآليــات التعــاون المشــترك بــين القطا
والكــوليرا واألحــداث الكيميائيــة. وثبــت أن هــذه  الســحايا والتهــاب لألحــداث مــن قبيــل فاشــيات مــرض فيــروس اإليبــوال

رين مفيدة في تعيين الثغرات المحددة واقتراح إجراءات معينة لتعزيز قدرات التأهب واالستجابة لطوارئ الصحة االتم
  العمومية.

  
تــم اختبــار أداة لالستعراضــات التاليــة لإلجــراءات فــي إحــدى الــدول األطــراف  ،٢٠١٧فبرايــر  وفــي شــباط/  -١٣

غالبيــة المشــاركين األســلوب المســتخدم أثنــاء االســتعراض  وقّيمــتالتــي شــهدت فاشــية غيــر معتــادة لحمــى الضــنك. 
  باعتباره مفيدًا.

  
دعمــًا نشــطًا علــى نطــاق مســتويات المنظمــة الثالثــة فيمــا يتعلــق  الصــحية للطــوارئ المنظمــة برنــامجوقــدم   -١٤

بتنفيذ اللوائح. ويقدم البرنامج مساعدة مباشرة للبلدان ذات األولوية المعرضة لخطـر فاشـيات األمـراض مثـل البلـدان 
ـــدم تعزيـــز القـــدرات المشـــتركة ـــاح الـــدعم التقنـــي والتشـــغيلي المق بـــين  التـــي تعـــاني مـــن حـــاالت طـــوارئ إنســـانية. وأت

ظــم اإلنــذار نُ القطاعــات والشــاملة فــي مجــال التأهــب للطــوارئ، وذلــك تماشــيًا مــع متطلبــات القــدرات األساســية (مثــل 
المبكــر، وجــودة المختبــرات، وٕادارة المخــاطر البيولوجيــة)، وتعزيــز العمــل المشــترك بــين القطاعــات (مثــل العمــل مــع 

  النقل والسفر والسياحة لدعم القدرات في نقاط الدخول.القطاع الحيواني في إطار نهج "صحة واحدة") وقطاعات 
  

استضــافت األمانــة مشــاورة للجهــات صــاحبة المصــلحة بشــأن أعمــال التخطــيط  ٢٠١٧فبرايــر  وفــي شــباط/  -١٥
ي. الدوليــة وتحقيــق األمــن الصــحي العــالموتحديــد التكــاليف والتمويــل الالزمــة لتســريع وتيــرة تنفيــذ اللــوائح الصــحية 

، واالتفاق حول عملية وضع خطط العمل الوطنية، وتحديد العبر المستخلصةكين في المشاورة تبادل وتسنى للمشار 
 الوطنيـة ظم الصـحيةنُ جهـود تعزيـز الـالروابط مـع المعنيـة بـفـرص الأفضل الممارسات والنماذج، عـالوًة علـى تحديـد 

  االستثمار والتنسيق بين القطاعات المتعددة.المعنية بو 
  

  الحمى الصفراء
  

فعاليـــة التطعـــيم ضـــد الحمـــى الصـــفراء وصـــالحية مـــدة  ٢٠١٦يوليـــو  تمـــوز/ ١١حيـــز النفـــاذ فـــي  دخلـــت  -١٦
ويجسد اإلصدار الثالث من اللوائح الصحية  لشخص الحاصل على التطعيم،لعمر ال التطعيم طيلةالمعنية بشهادة ال

لصــفراء لــدى البلــدان عنــد الــدخول ) هــذا التغييــر. وقــد تــم تحــديث متطلبــات التطعــيم ضــد الحمــى ا٢٠٠٥الدوليــة (
 فريـــقويحـــتفظ ال ١علـــى موقـــع المنظمـــة اإللكترونـــي. ٢٠١٧وتحـــديث توصـــيات المنظمـــة بشـــأن التطعـــيم فـــي عـــام 

 مخـاطرل ثـةدّ مح خـرائطب الصـفراء الحمـى مخاطرالمعني برسم خرائط التوزيع الجغرافي ل تقنيالو  علميال ستشارياال
 .ضد الحمى الصفراء المسافرين تطعيممشورة للمنظمة بشأن ال تقديميتولى و  ،الصفراء الحمى

  
  )٢٠٠٥التحديات الماثلة أمام تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (

  
التوصيات الصادرة عـن  المذكورة أعاله بشأن عالميةالتنفيذ الخطة  مسّودةالصيغة النهائية ل سيؤدي وضع  -١٧
، وتنفيـذها لهـا واالسـتجابة اإليبـوال فاشـية مواجهـة فـي) ٢٠٠٥( الدوليـة الصـحية اللوائح بدور المعنية المراجعة لجنة

 باللوائح المعنية لبالكامل فور اعتمادها، إلى تسريع وتيرة تنفيذ اللوائح بشكل أكبر. ويستدعي تمكين مراكز االتصا

                                                           
  ).٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢٥(تم االطالع في  /http://www.who.int/ith/ar انظر   ١
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ت يشـكالن تحــديات ة والتعــاون بـين القطاعـالـمواصـلة دعـم الحكومــات. ومـازال تطـوير القـوى العام الدوليـة الصـحية
التـدريب و م اإللكترونـي لّ لـتعهـوج االبتكاريـة لنُ المهمة رغم التقدم الكبير الذي تم إحرازه، على سبيل المثال مـن خـالل 

ـــ اإلنســـان مخالطـــةفـــي مجـــال  –االبتكاريـــة وكـــذلك   األغذيـــة منظمـــةبـــين النشـــط مـــن خـــالل التعـــاون  –ات للحيوان
ة، بما في ذلك في إطار االتفـاق الثالثـي. ويلـزم العالمي الصحة ومنظمة الحيوان لصحة العالمية والمنظمة والزراعة

جهـــود فـــي قطاعـــات النقـــل والســـفر والســـياحة فضـــًال عـــن قطـــاع األمـــن والشـــراكات بـــين مواصـــلة بـــذل المزيـــد مـــن ال
يــذ القطــاعين العــام والخــاص ومشــاركة المجتمــع المحلــي. وباإلضــافة إلــى ذلــك، تقتضــي ســرعة وضــع ورصــد وتنف

خطــط العمــل الوطنيــة مواصــلة الــدعم مــن جانــب الســلطات الوطنيــة وأن تكفــل المجتمعــات الدوليــة كفايــة واســتدامة 
  .لقدرات األساسية الالزمة بموجب اللوائحتمويل هذه الخطط والتقييم المنتظم ل

  
مـــدة صـــالحية التطعـــيم ضـــد الحمـــى الصـــفراء طيلـــة العمـــر للشـــخص الحاصـــل علـــى التطعـــيم قـــد وكانـــت   -١٨

أن تنفـذها لتجنـب التـدخل غيـر كافـًة )، ويتحـتم علـى الـدول األعضـاء ٢٠١٤( ١٣-٦٧ج ص عُاعُتِمدت فـي القـرار 
  الضروري في حركة المرور الدولي.

  
  الخاتمة

  
يــة العظمــى مــن الــدول باللــوائح حيــز النفــاذ بالنســبة للغال يوافــق هــذا العــام مــرور عشــر ســنوات منــذ دخــول  -١٩

فـــي زيـــادة تبـــادل  ئح إطـــارًا عالميـــًا أســـهم بشـــكل بـــارز. وقـــد أتاحـــت اللـــوا٢٠٠٧يونيـــو  حزيـــران/ ١٥األطـــراف فـــي 
 تم هـذاالمعلومات، وتقييم المخاطر، وتنسيق االستجابة فيما يتعلق بمخاطر وطوارئ الصحة العمومية الدولية. وقد 

، الدوليــة الصــحية بــاللوائح المعنيــةالوطنيــة  لمراكــز االتصــاالتــي تضــم فريــدة العالميــة الشــبكة المــن خــالل  واصــلتال
ــ لاالتصــانقــاط ُيتــاح الوصــول إليهــا فــي جميــع األوقــات مــن والتــي  فــي  بالمنظمــة الدوليــة الصــحية بــاللوائح ةالمعني

بــين البلــدان، علــى ســبيل المثــال فــي  الثنــائيتواصــل فــي ال الشــبكة تدمخِ اســتُ كمــا المكاتــب اإلقليميــة الســتة جميعــًا. 
تتبع المخالطين على المستوى الـدولي. ومـن العالمـات البـارزة األخـرى التـي أضـفتها هـذه اللـوائح قيـام المـديرة  مجال

ان سـت لجـمـا مجموعـه منـذ دخـول اللـوائح حيـز النفـاذ  ، فقـد ُأنِشـئوالمراجعـةلجـان الطـوارئ العامة بعقد سلسلة من 
وعـن إصـدار توصـيات مؤقتـة مـن  عن طارئة صحية عمومية تثير قلقـًا دوليـاً عن اإلعالن طوارئ أسفر أربعة منها 

تحيــق خريــان فقـد كانتـا مفيـدتين فــي لفـت االنتبـاه إلــى تهديـدات مهمـة ألُ أمــا لجنتـا الطـوارئ ا ١جانـب المـديرة العامـة.
خطوات محـددة للتصـدي لألحـداث الصـحية المسـتجدة البالغـة لصحة العمومية حفزت المجتمع الدولي على اتخاذ با

 فيــروس ٣جائحــةمــن  العبــر المستخلصــة نباطمــن أجــل اســت مراجعــةوعقــدت المــديرة العامــة ثــالث لجــان  ٢األهميــة.
بشــكل خــاص، وبوجــه عــام مــن أجــل  ٤فيــروس اإليبــوالمــرض وفاشــيات  ٢٠٠٩ عــام المندلعــة A(H1N1) األنفلــونزا

ومهـدت التوصـيات الصـادرة عـن  ٥.الوقوف على الوضع الراهن للمجتمع العالمي فيما يتعلق بأداء اللوائح وتنفيـذها
التقييمـات هذه السبيل لوجود نهج أكثر تنظيمًا لتنفيذ اللوائح. وكمثال واحد فحسـب، فقـد جـاء ظهـور  المراجعةلجان 

                                                           
، وشـلل األطفــال، ومـرض فيــروس اإليبـوال، ومــرض ٢٠٠٩المندلعــة عـام  A(H1N1)بخصـوص جائحـة فيــروس األنفلـونزا    ١

  فيروس زيكا (انظر
http://www.who.int/ihr/ihr_ec/en/, http://www.who.int/ihr/ihr_ec_2014/en/, http://www.who.int/ihr/ihr_ec_ebola/en/ 

  ).٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢٨في ، تم االطالع /http://www.who.int/ihr/emergency-committee-zika/enوكذلك 
وكــــذلك  /http://www.who.int/ihr/ihr_ec_2013/enالشــــرق األوســــط التنفســــية والحمــــى الصــــفراء (انظــــر  بشــــأن متالزمــــة   ٢

http://www.who.int/ihr/emergency-committee-yellow-fever/en/ ٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢٨في ، تم االطالع.(  
  ).٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢٨في (تم االطالع  /http://www.who.int/ihr/review_committee/arانظر    ٣
  ).٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢٨في (تم االطالع  /http://www.who.int/ihr/review-committee-2016/arانظر    ٤
  ).٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٢٨في (تم االطالع  /http://www.who.int/ihr/review-committee-nov-2014/enانظر    ٥
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 الثانيـة والثالثـة. وأخيـرًا، المراجعـةوصية الصادرة عن لجنتـي تلقدرات األساسية نتاجًا للل الطوعية ةالمشترك ةالخارجي
يؤدي إلى المزيد من التحسن في القدرات التشغيلية لألمانـة مـن حيـث  الصحية للطوارئالجديد  المنظمة برنامجفإن 

 فـي الوقـت المناسـب وٕادارة المخـاطر المحـددة أنشطة الكشف وتقييم المخاطر واالسـتجابة لطـوارئ الصـحة العموميـة
، وٕالى التحسن في الدعم المقدم من األمانة في مجال التأهب للطوارئ الصحية خطورةال شديدة ضاترِ ُممْ المرتبطة ب

  على المستوى القطري.
  
  

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  

  .التقريرهذا ب علماً  اإلحاطة إلى مدعوة الصحة جمعية  -٢٠
  
  

=     =     =  


