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  التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية
  
  

  الطوارئ الصحية فيعمل المنظمة 
  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
 ١التقريـــر. هــذا بنســخة ســابقة مــنعلمـــًا  تـــه الثانيــة واألربعــين بعــد المائــةأحــاط المجلــس التنفيــذي فــي دور   -١

ث معلومات عن يتضمن هذا النص المحدّ للتعليقات المقدمة خالل المناقشات التي دارت في تلك الدورة،  واستجابةً 
  الوقاية من الكوليرا.

  
اإليبـوال: إنهـاء الفاشـية بشـأن  )٢٠١٥( EBSS3.R1الـوارد فـي القـرار على الطلـب  التقرير بناءً يقدَّم هذا و   -٢

الحاليـــة وتعزيـــز التأهـــب العـــالمي وضـــمان قـــدرة المنظمـــة علـــى التأهـــب واالســـتجابة للفاشـــيات والطـــوارئ المســـتقبلية 
فاشــية مــرض فيــروس بشــأن  )٢٠١٥) (١٠(٦٨ج ص عوالمقــرر اإلجرائــي  الواســعة النطــاق ذات العواقــب الصــحية

تقــارير  تقــديمإجــراءات ط ويبّســ. ومتابعــة الــدورة االســتثنائية للمجلــس التنفيــذي بشــأن اإليبــوال ٢٠١٤اإليبــوال فــي عــام 
الواسـعة النطـاق الطـوارئ الصـحية وتحـديث التقـارير عـن التنسـيق واالسـتجابة فـي الطـوارئ  فـيملها المنظمة عن ع

فيمــا يتعلــق بــاألمراض الوبائيــة عمــل علــى الوقايــة مــن األوبئــة مــن أجــل اللبحــث والتطــوير األولــي لمخطــط الووضــع 
  .المحتملة

  
  في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاقلالستجابة والتنسيق المنظمة  إجراءات

  
  االستجابة والتنسيق على المستوى العالمي

  
ألحـداث الصـحة العموميـة والتحقـق مـن للترصد المتواصل أرسى برنامج المنظمة للطوارئ الصحية نظامًا   -٣

إشـــارة تســـتحق المتابعـــة  ٣٠٠إشـــارة فـــي الشـــهر منهـــا  ٧٠٠٠المكتشـــفة وتقييمهـــا. وتصـــل فـــي المتوســـط األحـــداث 
إشــارة. وُتســتخدم عمليــات موحــدة لتقيــيم المخــاطر وقــد كفــل تطبيقهــا تحســين  ٣٠ويــؤدي تقييمهــا إلــى التحقيــق فــي 

مجموعات معيارية جديدة من خدمات الرعاية الخاصة البرنامج أيضًا  أعدو يات المنظمة الثالثة. التنسيق بين مستو 
الكـــوليرا ومـــرض فيـــروس زيكـــا واألنفلـــونزا.  بمـــا فيهـــاضـــات واألمـــراض ذات التـــأثير الشـــديد واألولويـــة العاليـــة مرِ بالمُ 

وتــرتبط هــذه المجموعــات بمجموعــات تدريبيــة وتعليميــة شــاملة متصــلة بخمســة عشــر مرضــًا وتــدخالت تقنيــة شــاملة 
رسيت نظم إدارية جديـدة أُ  ،الرئيسيةالتقنية االستجابة  جراءاتودعمًا إلوحدة تدريبية إلكترونية.  ٢٠باالعتماد على 
 واإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة فــي حــاالت الطــوارئبغــرض نشــرهم المــوظفين الــذين ســبق إجــازتهم بمــا فيهــا قــوائم 

وٕاضافة إلى ذلك، . وعمليات الشراءوالعمليات السريعة المسار الستقدام الموظفين  )وثائق تفويض السلطةوالسيما (
                                                           

الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الثانيـة واألربعـين بعـد المائـة، الجلسـتان الرابعـة والمحاضر  ١٤٢/٩ت  مانظر الوثيقة    ١
 .(باإلنكليزية)والخامسة 
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مــن نظــام إدارة األحــداث تطبيــق يشــمل الــذي  ١للطــوارئالســتجابة المنظمــة لطــار إلالثــاني صــدار اإل اآلنســتخدم يُ 
  المصنفة.إدارة جميع األحداث أجل 

  
ـــرة مـــن   -٤ ـــاني/ ينـــاير إلـــى  ١وخـــالل الفت ، اســـتجابت المنظمـــة ٢٠١٧تشـــرين األول/ أكتـــوبر  ٢٠كـــانون الث
وشـملت هـذه الحـاالت طـوارئ بلدًا وٕاقليمًا (انظر الملحق).  ٤٠حالة طوارئ مصنفة في أكثر من  ٤٧مجموعه  لما

حســـب تصـــنيف لجنـــة األمـــم المتحـــدة الدائمـــة  ٣وطـــوارئ مـــن المســـتوى حســـب تصـــنيف المنظمـــة  ٣مـــن الدرجـــة 
طارئــة صــحية لالمــدير العــام أي إعــالن  صــدر عــنولــم يالمشــتركة بــين الوكــاالت وطــوارئ أخــرى واســعة النطــاق. 

ــًا فــي عــام  مليــون  ٦٧,٩اســتهدفت عمليــات المنظمــة ، ٢٠١٧. وفــي مســتهل عــام ٢٠١٧عموميــة تســبب قلقــًا دولي
  وطوارئ جديدة طوال العام. فاشيات ظهرت إذ تدريجياً  ارتفع العدد هذا أن غير ٢اإلنسانية المساعدة ألغراض شخص

  
علـــى أنهـــا طـــوارئ مـــن  طـــوارئومـــن ضـــمن الطـــوارئ الحـــادة (المصـــنفة وغيـــر المصـــنفة) ُصـــنفت تســـع   -٥

 ويتطلـــب اســـتجابةً أشـــد المســـتويات وخامـــة علـــى أســـاس إطـــار المنظمـــة لالســـتجابة للطـــوارئ ممـــا يعـــد  ٣ الدرجـــة
كبيـــر علــى نطـــاق المنظمــة لالســـتجابة الجماعيــة بالتعـــاون مــع الجهـــات يســتهان بهــا مـــن المنظمــة وتعبئـــة دعــم  ال

(في جنوب السودان ومن بين هذه الطوارئ هناك ثالث أزمات إنسانية معقدة الشريكة في الميدان (انظر الجدول). 
(مسـتمرة خـالل أكثـر مـن سـتة أشـهر حسـب  ٣ونيجيريا وٕاثيوبيا) ُصنفت الحقًا على أنها طوارئ ممتـدة مـن الدرجـة 

 العمليـةالتعريف الوارد في إطار االستجابة للطوارئ) مازالت تستلزم استمرار وجود المنظمة واستجابتها من الناحيـة 
فـي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة والعـراق والجمهوريـة العربيـة السـورية  ٣ على نطـاق واسـع. والطـوارئ مـن الدرجـة

تعمـل  علـى نطـاق منظومـة اللجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الوكـاالت ٣مـن المسـتوى أيضًا طـوارئ تعتبر واليمن هي 
تلبيـة احتياجـات مم المتحدة والجهات الشريكة من المجتمع المدني معًا مـن أجـل في إطارها الحكومات ووكاالت األ

  االستجابة.
  

كـانون الثـاني/ ينـاير إلـى  ١خـالل الفتـرة مـن  ٣الطوارئ من الدرجـة لتصنيف المنظمة ملخص لتفعيل الجدول: 
  )التصنيف حسب الترتيب الزمني لتاريخ تفعيل( ٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٢٠

  
تشرين  ٢٠الوضع حتى   ٣الدرجة تصنيف تاريخ تفعيل   إقليم المنظمة  البلد

  ٢٠١٧األول/ أكتوبر 
  طارئة جارية  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٣  إقليم شرق المتوسط  الجمهورية العربية السورية

  ٣طارئة ممتدة من الدرجة   ٢٠١٤شباط/ فبراير  ١٢  اإلقليم األفريقي  جنوب السودان
  طارئة جارية  ٢٠١٤آب/ أغسطس  ١٢  إقليم شرق المتوسط  العراق
  طارئة جارية  ٢٠١٥تموز/ يوليو  ١  شرق المتوسط إقليم  اليمن
  ٣طارئة ممتدة من الدرجة   ٢٠١٦آب/ أغسطس  ١٩  اإلقليم األفريقي  نيجيريا
  ٣طارئة ممتدة من الدرجة   ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٠  اإلقليم األفريقي  إثيوبيا

  طارئة جارية  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٩  إقليم شرق المتوسط  الصومال
(منطقة كاساي)  ٢٠١٧آب/ أغسطس  ٢٩  اإلقليم األفريقي  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  تشرين األول/ أكتوبر (البلد بأسره) ١٣و
  طارئة جارية

إقليم جنوب شرق   ميانمار بنغالديش/
  آسيا

  طارئة جارية  ٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٨

                                                           
(علــى  ٢٠١٧إطــار االســتجابة للطــوارئ، اإلصــدار الثــاني، جنيــف: منظمــة الصــحة العالميــة؛ ، منظمــة الصــحة العالميــة   ١

، تــم http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258604/1/9789241512299-eng.pdf?ua=1الموقــع اإللكترونــي التــالي: 
  ).٢٠١٨ نيسان/ أبريل ٣االطالع في 

  هذا العدد مستمد من خطط االستجابة اإلنسانية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.   ٢
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ـــًا لمبـــادئ إطـــار االســـتجابة للطـــوارئ،   -٦ ألداء وظائفهـــا الحاســـمة  األحـــداثفّعلـــت المنظمـــة نظـــام إدارة ووفق
الحتياجـات الصـحية للسـكان المتضـررين لووسـعت نطـاق دعمهـا العملـي والتقنـي كـي تسـتجيب علـى الفـور  ١الست

جهـود الحكومـات الوطنيـة فـي إطـار وعملـت األمانـة مـع الجهـات الشـريكة ودعمـت والمخاطر التـي يتعرضـون لهـا. 
قـــذة لـــألرواح لتعزيـــز جـــودة الخـــدمات الصـــحية وتغطيتهـــا وتـــدعيم الرعايـــة الصـــحية األوليـــة والثانويـــة التـــدخالت المن

اإلنـذار المبكـر و الترصـد نظـم عن طريق استخدام أفرقة متنقلة والمرافـق الصـحية وتحسـين والرعاية في المستشفيات 
كما قادت المنظمـة أو شـاركت فـي حيين. ين الصلواإلمدادات وتدريب العاموتنظيم حمالت التطعيم وتوزيع األدوية 

ـــادة تنســـيق قطـــاع الصـــحة بمـــا فـــي ذلـــك تنســـيق  وُدعمـــت هـــذه . ناشـــطة مـــن مجموعـــات الصـــحةمجموعـــة  ٢٣قي
األمــوال مــن صــندوق المنظمــة االحتيــاطي الخــاص بــالطوارئ إذ ُصــرف اإلجــراءات مــن خــالل اإلفــراج الســريع عــن 

سـرعة ضـمان بهـدف تشـرين األول/ أكتـوبر  ٢٠حتـى  ٢٠١٧في عـام دوالر أمريكي مليون  ١٦قيمته  تناهز مبلغ 
  طارئة مصنفة. ٢٨انتشار استجابة المنظمة في 

  
وتشمل العقبات التي تعرقل استجابة قطاع الصحة في هذه األزمات الكبرى استمرار انعدام األمن وفـرص   -٧
ـــنظم الصـــحية الوطنيـــة والجهـــات الشـــريكة والقـــدرات المحـــدودة لالمحـــدودة  لوصـــولا عـــدد المـــوظفين والـــنقص فـــي ل

تـوفير مبلـغ ، طلبـت المنظمـة ٢٠١٧-٢٠١٦وخـالل الثنائيـة الكـافي.  الصحيين والقيود البيروقراطيـة والتمويـل غيـر
االســـتجابة للفاشـــيات واألزمـــات) أي التمويـــل الخـــاص بنـــداءات التمويـــل ( عبـــرمليـــون دوالر أمريكـــي  ١٠٣٣قـــدره 

  ٢).٪٧٥مليون دوالر أمريكي منه ( ٧٧٦لالستجابة للطوارئ واألزمات الصحية وحصلت على 
  

  االستجابة والتنسيق على المستويين اإلقليمي والقطري
  
ألوضاع اإلنسانية والصحية علـى في اتدهورًا إضافيًا شهد اإلقليم األفريقي  المشمولة بالتقرير،فترة الطوال   -٨

وشـملت األحـداث الرئيسـية التـي اسـتدعت عمليـات لنزاعـات مطولـة وفاشـيات األمـراض. نطاق عدة بلـدان وتصـدى 
فـي شـمال النـزاع والتشـرد فريقـي؛ قبـل المجاعـة الغذائيـة فـي القـرن األ مـا أزمة المجاعـة/جوهرية ما يلي: المنظمة ال

إلنســـــانية والصـــــحية فـــــي جنـــــوب الســـــودان وجمهوريـــــة الكونغـــــو الديمقراطيـــــة. تـــــدهور األوضـــــاع اشـــــرق نيجيريـــــا؛ 
في والكوليرا مرض فيروس اإليبوال أيضًا توسيع نطاق استجابة المنظمة فشملت الفاشيات الرئيسية التي تطلبت  أما

في أوغندا والحمى الصفراء والمالريا  والطاعون في مدغشقر ومرض فيروس ماربورغجمهورية الكونغو الديمقراطية 
وطبقـت المنظمـة نظـام إدارة سان تـومي وبرينسـيبي. في والتهاب الهلل الناخر  كابو فيرديفي نيجيريا والمالريا في 

تحقيق المنجزات المستهدفة ذات األولوية في إطار االستجابة للطوارئ في كل حالة من حـاالت وضمنت األحداث 
  إثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان.جريت استعراضات مفصلة للعمليات الخاصة بأُ و الطوارئ المذكورة. 

  
اسـتفحال الطـوارئ اإلنسـانية والصـحية فـي العـراق والصـومال والجمهوريـة يشـهد وظل إقليم شـرق المتوسـط   -٩

انعدام األمن وفرص الوصول حالة بسبب بقيت أجواء العمل غير مستقرة  ،وفي هذه البدان. العربية السورية واليمن
المنظمــة  أتاحــتفــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، فواالعتــداءات المتكــررة علــى مرافــق الرعايــة الصــحية. المحــدودة 

 مليـون ٤,٥من داخل البلـد) وطعمـت  مليون ٨,٤شخص ( مليون ١٠,٥كمية كافية من األدوية واإلمدادات لعالج 
وشملت استجابة المنظمة لفاشية الكوليرا في اليمن إنشاء طفل ضد شلل األطفال.  مليون ٢,٤طفل ضد الحصبة و

شـخص مشـتبه  ٧٠٠ ٠٠٠ودعـم عـالج  لتعـويض السـوائل عـن طريـق الفـمركنـًا  ١٣٨مركزًا لعـالج اإلسـهال و ٣٦
ـــــالكوليرا  ـــــي إصـــــابته ب ـــــة. ف ـــــوفير اإلمـــــدادات الصـــــحية الطارئ ـــــي العـــــراقوت ـــــدمتواســـــتجابًة ألزمـــــة الموصـــــل ف  ، ق

الصـدمات الخاصـة برعايـة الخـدمات السلطات الصحية في محافظة نينوى والجهات الشـريكة بالتعاون مع  المنظمة
                                                           

وبــاإلعالم والتخطــيط وبمباشــرة العمليــات الصــحية وٕاتاحــة الخبــرة التقنيــة الوظــائف المرتبطــة بالقيــادة وبتنســيق الشــراكات    ١
  اللوجيستية وبالتمويل واإلدارة.وبدعم العمليات وتوفير الخدمات 

  أرقام مستمدة من بوابة المنظمة الخاصة بالميزانية البرمجية (على الموقع اإللكتروني التالي:    ٢
http://open.who.int/2016-17/budget-and-financing ٢٠١٨ نيسان/ أبريل ١٠، تم االطالع في.( 



  A71/6    ٧١/٦ج

4 

أكثر مــن مليــون استشــارة طبيــة ودعمتهــا ونســقت الخاصــة بــونســقت خــدمات الرعايــة األوليــة مــريض  ١٨ ٥٠٠إلــى 
منطقــة مــن أجــل التــدبير العالجــي  ٤٠ نشــئت مراكــز لعــالج الكــوليرا فــيأُ أنشــطة التطعــيم الحيــوي. وفــي الصــومال، 

  الكوليرا. ما في ذلكبحاالت اإلسهال المائي الحاد الوخيم ل
  

فـي واليـة راخـين أعمـال العنـف فـي  مـن الجئ يفر ٥٢٠ ٠٠٠وردًا على التدفق الواسع النطاق ألكثر من   -١٠
ـــنغالديش، حشـــدت المنظمـــة أكثـــر مـــن  ـــًا وطنيـــًا  ٤٠ميانمـــار باتجـــاه كـــوكس بـــازار فـــي ب ـــًا مـــن جميـــع موظف ودولي

(بتطعــيم حمــالت وقائيــة مــن الحصــبة شــن التــدخالت الصــحية ذات األولويــة  ضــمتالمنظمــة الثالثــة. و  مســتويات
شخص)  ٧٠٠ ٠٠٠لفائدة الفموي ضد الكوليرا لتطعيم لالكوليرا (باستهالل حملة و  اإلسهال طفل) ومن ١٣٥ ٠٠٠

وٕانشــاء نظــام لإلنــذار المبكــر واالســتجابة وتــدعيم تنســيق قطــاع الصــحة وســرعة انتشــار إتاحــة الخــدمات الصــحية 
  فريقًا متنقًال تدعمه المنظمة. ٢٠في ذلك  األساسية بما

  
فتـرة الوشملت الطوارئ الواسعة النطاق األخرى التي دعمت المنظمة في إطارها االستجابة الوطنيـة خـالل   -١١

إيرمـــا وٕاعصـــار ماريـــا فـــي الكـــاريبي ) وٕاعصـــار ٢فاشـــية الحمـــى الصـــفراء فـــي البرازيـــل (الدرجـــة  المشـــمولة بـــالتقرير
  ).٢واألزمة اإلنسانية الجارية في أوكرانيا (الدرجة ) ٢(الدرجة 

  
وتمـــنح المنظمـــة األولويـــة القصـــوى للمســـألتين المتـــرابطتين المتمثلتـــين فـــي صـــون األمـــن الصـــحي وتعزيـــز   -١٢
أمــر ال يمكــن تجنبــه. أمــا األوبئــة فــيمكن والفاشــيات صــحة فــي الوقــت ذاتــه عــن طريــق التغطيــة الصــحية الشــاملة. ال

للحيلولة دون تحول فاشـيات األمـراض إلـى أوبئـة لدينا دفاع الوقاية منها. والنظم الصحية المتينة هي أفضل وسيلة 
عـن النـزاع.  السـياقات الناشـئة مثـلفـي السـياقات الهشـة النظم الصحية  انهياروتخفيف وطأة المخاطر التي يسببها 

العمــل مــع الــدول األعضــاء إلرســاء نظــم اإلنــذار وستواصــل األمانــة عــن طريــق برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية 
ة حمــن أجــل الكشــف عــن الحــاالت واالســتجابة لهــا علــى نحــو فعــال وبنــاء نظــم وطنيــة أكثــر متانــة للصــواالســتجابة 

  ترتكز على مبادئ اإلتاحة الشاملة واالستعداد والقدرة على الصمود.ة الصحية ياية والرعمالعمو 
  

  الكوليرا من الوقاية
  

مليــون شــخص  ٢,٩شــخص فــي الســنة حســب التقــديرات ويصــيب  ٩٥ ٠٠٠يســبب وفــاة الكــوليرا مــرض   -١٣
النزاعــات وتغيــر  التعــرض لخطــر اإلصــابة بــالكوليرا مــن جــراء يــديز أن وفــي الســنوات القادمــة، مــن المتوقــع آخــر. 
كــل حالـــة ويمكــن الوقايـــة مــن إن لـــم تكثـَّـف جهــود الوقايـــة واالســتجابة. والتوســع الحضـــري والنمــو الســكاني المنــاخ 

إصابة بمرض الكوليرا وكل حالة وفاة ناجمة عنـه بفضـل األدوات المتاحـة فـي الوقـت الحاضـر ومـن الفاشـيات قبـل 
  ها.ظهور 

  
مــن المنظمــات مانــة هــي شــبكة خــدمات األلمنظمــة التــي تتــيح لهــا افرقــة العمــل العالميــة لمكافحــة الكــوليرا و   -١٤

التـــــي تكثـــــف الجهـــــود لمكافحـــــة الكـــــوليرا علـــــى جميـــــع المســـــتويات مـــــن خـــــالل اســـــتراتيجية عالميـــــة مجـــــددة حتـــــى 
  ثالثة محاور هي التالية:ولخريطة الطريق العالمية  ٢٠٣٠.١ عام

  ولقـــاح الكـــوليرا يشـــمل تـــوفير الخـــدمات األساســـية للميـــاه واإلصـــحاح والنظافـــة نهـــج متعـــدد القطاعـــات
 ؛البؤر الساخنة في البلدان التي يتوطنها المرضالفموي لمكافحة الكوليرا في 

  ؛الحتواء األوبئة بسرعةواالستجابة الكشف المبكر 
 .آلية فعالة لتنسيق الدعم التقني والموارد على المستويين العالمي والقطري  

                                                           
١           Global Task Force on Cholera Control. Ending cholera: a global roadmap to 2030. Geneva: 

World Health Organization; 2017 (http://www.who.int/cholera/publications/global-roadmap.pdf?ua=1, 
accessed 3 April 2018).  
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علــى البلــدان المتضــررة مــن الكــوليرا فرقــة العمــل العالميــة لمكافحــة الكــوليرا وٕاذ تركــز الجهــات الشــريكة فــي   -١٥
اجمــة عــن الكــوليرا فــي الوقــت الحاضــر، تقــدم الــدعم إلــى البلــدان للحــد مــن حــاالت الوفــاة الن ٤٧والبــالغ مجموعهــا 

  .٢٠٣٠بحلول عام  ٪٩٠بنسبة 
  

  البحث والتطوير في سياق الطوارئ
  

لعمــل مــن أجــل البحــث والتطــوير األولــي لمخطــط العمــل علــى ال، بــدأت األمانــة ٢٠١٥فــي حزيــران/ يونيــو   -١٦
فــي التــأخير  مــن الحــدوالهــدف المنشــود منــه هــو . علـى الوقايــة مــن األوبئــة فيمــا يتعلــق بــاألمراض الوبائيــة المحتملــة

ونشر التدخالت الطبية الفعالة الرامية إلى إنقاذ األرواح والتقليـل إلـى أدنـى حـد مـن  ةتحديد فاشيالفترة الفاصلة بين 
البحــث والتطــوير إلنتــاج األولــي حــاالت التعطيــل االجتماعيــة واالقتصــادية. وتضــم المجــاالت المشــمولة بــالمخطط 

  .الدوائية وسائل التشخيص واللقاحات والعالجات
  

التقريـر  سخة سابقة من هذانعن التطورات الجديدة الطارئة منذ صدور  تفاصيلالوتتضمن الفقرات التالية   -١٧
  ٢٠١٧.١أحاطت جمعية الصحة العالمية السبعون علمًا به في أيار/ مايو 

  
  والتطويرية وخرائط الطريق للبحث قائمة األمراض ذات األولو  مراجعةوالتطوير:  ثتعجيل عمليات البح

  
بـــاألمراض ذات األولويـــة للبحـــث والتطـــوير أثنـــاء اجتمـــاع ُعقـــد فـــي كـــانون الثـــاني/ ُحـــدثت قائمـــة المنظمـــة   -١٨
  .٢٠١٨شباط/ فبراير  ٦و ٥في  تقدخالل مشاورة عُ  تعرضستُ وا ٢٠١٧٢ يناير

  
مســتهدفين خصــائص ســتة منتجــات مســتهدفة فيمــا يتعلــق باللقاحــات وخصــائص منتجــين وأعــدت األمانــة   -١٩
ضـــات رئيســـية مرِ يتعلـــق بوســـائل التشـــخيص وتعمـــل علـــى إعـــداد خصـــائص منتجـــات مســـتهدفة فيمـــا يتعلـــق بمُ  فيمـــا

أخــرى. وتضــع األمانــة والجهــات الشــريكة خــرائط طريــق للبحــث والتطــوير بخصــوص األمــراض ذات األولويــة عبــر 
المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط تحــديث أول خريطــة طريــق خاصــة بفيــروس كورونــا يجــري مشــاورات الخبــراء. و 

التنفســـية عقـــب اجتمـــاع تقنـــي مشـــترك بـــين منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة والمنظمـــة العالميـــة لصـــحة الحيـــوان ومنظمـــة 
  ٣الصحة العالمية ُعقد مؤخرًا.

  
ــــًا  ٢٠١٦شــــباط/ فبرايــــر  ١فــــي  وبعــــد أن أعلــــن المــــدير العــــام  -٢٠ طارئــــة صــــحية عموميــــة تســــبب قلقــــًا دولي

ــ حــاالتمجموعــات بخصــوص  لــت عجّ غ عنهــا فــي البرازيــل، صــغر الــرأس وغيرهــا مــن االضــطرابات العصــبية المبّل
وُنظمـت حلقـة عمـل أوليـة عـن التجـارب المتعلقـة  ٤اتخاذ سلسلة من اإلجـراءات المتعلقـة بالبحـث والتطـوير.األمانة 

                                                           
 ٣الفـــرع  ،اللجنـــة "أ"، الجلســـة األولـــىوالمحاضـــر المـــوجزة لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـبعين،  ٧٠/١٠انظـــر الوثيقـــة ج   ١

 ٣ســــجالت/ /٧٠/٢٠١٧ص ع  ج(الوثيقــــة  ١الفــــرع  ،والجلســــة الرابعــــة ٣الفــــرع  ،والجلســــة الثالثــــة ٣الفــــرع  ،والجلســــة الثانيــــة
، تــــــم االطــــــالع فــــــي http://apps.who.int/gb/or/e/e_wha70r3.htmlعلــــــى الموقــــــع اإللكترونــــــي التــــــالي:  (باإلنكليزيــــــة)،

  .)٢٠١٨نيسان/ أبريل   ٣
٢    WHO Research and Development Blueprint. 2017 Annual review of diseases prioritized under the 

Research and Development Blueprint: informal consultation, Geneva, 24 and 25 January 2017: 
meeting report (http://www.who.int/blueprint/what/research-development/2017-Prioritization-Long-
Report.pdf?ua=1, accessed 3 April 2018).  

مي المشــترك بــين منظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان ومنظمــة الصــحة جتمــاع التقنــي العــالاال   ٣
  ).٢٠١٧أيلول/ سبتمبر  ٢٧إلى  ٢٥(جنيف، من  فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسيةالعالمية بشأن 

  البحث والتطوير بشأن فيروس زيكا (على الموقع اإللكتروني التالي:    ٤
http://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/zika/en/ ٢٠١٨نيسان/ أبريل  ٣، تم االطالع في.(  
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ويجــري اســتكمال بروتوكــوالت ). ٢٠١٧حزيــران/ يونيــو  ٢و ١(جنيــف، بنجاعــة اللقاحــات المضــادة لفيــروس زيكــا 
الخاصـة بمـنح األولويـة للقاحـات المرشـحة تقيـيم اللقاحـات المضـادة لفيـروس زيكـا إلـى جانـب المعـايير  شاملة بشـأن

  واختيار المواقع السريرية.
  

وتعــد األمانــة بالعمــل مــع الخبــراء مبــادئ توجيهيــة منهجيــة وأدوات لصــنع القــرارات ونمــاذج وبروتوكــوالت   -٢١
فــي مشــاورة أولــى األمانــة  تعقــدوعــالوة علــى ذلــك، . وســوف تنشــرهاإبــان الفاشــيات نجاعــة اللقاحــات شــاملة لتقيــيم 

العالجــات الدوائيــة بغـــرض اد لتقيـــيم لبـــدء إعــداد أدوات ومــو  ٢٠١٧أوتريخــت (هولنــدا) فـــي كــانون األول/ ديســمبر 
  استخدامها إبان الفاشيات.

  
  تنسيق الجهات صاحبة المصلحة

  
مـــن أجـــل التأهـــب لألوبئـــة واالســـتجابة لهـــا فـــي لبحـــث والتطـــوير لتنســـيق ا ليـــة العالميـــةاآلاســـُتكمل إنشـــاء   -٢٢
وعضـــويتها األساســــية وُعرضــــت ، ُبحثـــت اختصاصــــات اآلليــــة ٢٠١٧وفــــي تشـــرين الثــــاني/ نــــوفمبر . ٢٠١٧ عـــام

فرقــة االستشــارية المســتقلة الراهنــة األللتواصــل المنــتظم بــين األعضــاء والتفاعــل مــع اإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة 
أداة للعرض بهـدف تيسـير وأعدت األمانة أيضًا بالبحث والتطوير.  ةالمعني ةالعالمي األوساطللخبراء الذين يوجهون 

ضــات مرِ عــن الجهــات صــاحبة المصــلحة المشــاركة فــي البحــوث المتصــلة بمختلــف المُ االطــالع علــى المعلومــات 
  والمنتجات ذات األولوية.

  
مذكرة تفاهم فـي على ت المنظمة معه والتزم االئتالف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة األوبئة الذي وقعّ   -٢٣

بالعمــل علــى األمــراض التــي ُمنحــت األولويــة فــي المخطــط األولــي للبحــث والتطــوير ووفقــًا  ٢٠١٦أيلــول/ ســبتمبر 
ل أحــد األمثلــة علــى التعــاون فــي وتمثَّــللخصــائص الحاســمة المحــددة فــي خصــائص المنظمــة للمنتجــات المســتهدفة. 

نيبــاه حمــى الســا وفيــروس مــا يتعلــق باللقاحــات المضــادة لفيتعجيــل إعــداد األمانــة لخصــائص المنتجــات المســتهدفة 
  ئتالف إلى تقديم المقترحات.بهدف مساندة أول دعوة لال فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسيةو 
  

  القدرة التنظيمية
  

لطـــوارئ  الســـتجابةا بهــدفاألخالقيـــة و التنظيميــة الوطنيــة المعنيـــة بالشـــؤون الهيئـــات تــدعيم لتُبــذل الجهـــود   -٢٤
لـى تحسـين إبشـأن الخيـارات الراميـة ، عقدت األمانة مشاورة غيـر رسـمية ٢٠١٧وفي أيار/ مايو . الصحة العمومية

ضـــات ذات األولويـــة رِ مالمضـــادة للمُ التأهـــب التنظيمـــي لمواجهـــة طـــوارئ الصـــحة العموميـــة فيمـــا يتعلـــق باللقاحـــات 
بشــأن الســرية بــين المنظمــة والوكالــة التنظيميــة الصــحية وُأبــرم اتفــاق لهــا. والعالجــات الدوائيــة  هاووســائل تشخيصــ

بخصوص الملفـات المتعلقـة  ،عينصنّ بعد الحصول على موافقة المُ  ،تقييم وسائل التشخيصالبرازيلية لتبادل بيانات 
بغـرض  ئهاإجراءات المنظمة لتقييم المنتجات وٕاعـداد قـوائم بأسـمابوسائل تشخيص فيروس زيكا المقدمة عن طريق 

  استخدامها في حاالت الطوارئ.
    

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

   .التقريرهذا ب علماً  اإلحاطة إلى ةمدعو  جمعية الصحة  -٢٥
  
  
  
  
  



  A71/6          ANNEX    ٧١/٦ج

7 

  الملحق
  

  في الفترة المشمولة بالتقريرالفعلية قائمة الطوارئ المصنفة 
  )٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٢٠كانون الثاني/ يناير إلى  ١(من 

  
تاريخ التصنيف   اإلقليم  اإلقليم البلد/

  األولي
الدرجة   نوع األزمة

  األولية
التصنيف  تاريخ
  األخير

  آخر درجة 

 بنغالديش/
  ميانمار

إقليم جنوب 
  شرق آسيا

      ٣  في والية راخيننزاع   ٨/١٠/٢٠١٧

جمهورية الكونغو 
  الديمقراطية

أزمة  منطقة كاساي/  ٢٩/٨/٢٠١٧  اإلقليم األفريقي
  إنسانية حادة

  ٣الدرجة   ١٣/١٠/٢٠١٧  ٣

إقليم شرق   الصومال
  المتوسط

 الجفاف/ طارئة معقدة/  ٩/٥/٢٠١٧
  فاشية الكوليرا

٣      

اإلسهال المائي الحاد   ٢٠/٤/٢٠١٧  اإلقليم األفريقي  إثيوبيا
  الكوليرافاشية  /الوخيم

طارئة ممتدة من   ١١/٨/٢٠١٧  ٣
  ٣الدرجة 

نيجيريا (الشمال 
  الشرقي)

طارئة ممتدة من   ١/٦/٢٠١٧  ٣  طارئة معقدة  ١٨/٨/٢٠١٦  اإلقليم األفريقي
   ٣الدرجة 

شرق  إقليم  اليمن
  المتوسط

فاشية  طارئة معقدة/  ١/٧/٢٠١٥
  الكوليرا

٣      

إقليم شرق   العراق
  المتوسط

  ٣تمديد الدرجة   ٢٦/٨/٢٠١٥  ٣  صراعات أهلية نزاع/  ١٢/٨/٢٠١٤

طارئة ممتدة من   ١/٥/٢٠١٧  ٣  صراعات أهلية  نزاع/  ١٢/٢/٢٠١٤  اإلقليم األفريقي  جنوب السودان
   ٣الدرجة 

 الجمهورية
  العربية السورية

إقليم شرق 
  المتوسط

   ٣تمديد الدرجة   ٢٥/٨/٢٠١٥  ٣  صراعات أهلية  نزاع/  ٣/١/٢٠١٣

      ٢  الطاعون  ٢٢/٩/٢٠١٧  اإلقليم األفريقي  مدغشقر
إعصار إيرما وٕاعصار   ١٨/٩/٢٠١٧  إقليم األمريكتين  جزر الكاريبي

  ماريا
٢      

      ٢  المالريافاشية   ١١/٩/٢٠١٧  اإلقليم األفريقي  كابو فيردي
إقليم جنوب   ميانمار

  شرق آسيا
طارئة ممتدة من   ١١/٦/٢٠١٧  ٢  صراعات أهلية  نزاع/  ١٢/٦/٢٠١٧

  ٢ الدرجة
جمهورية الكونغو 

  الديمقراطية
فاشية مرض فيروس   ١٥/٥/٢٠١٧  اإلقليم األفريقي

  اإليبوال
٢      

إقليم شرق   السودان
  المتوسط

انعدام األمن  الجفاف/  ٢٤/٤/٢٠١٧
  الغذائي

٢      

سان تومي 
  وبرينسيبي

      ٢  التهاب الهلل الناخر  ١٤/٢/٢٠١٧  اإلقليم األفريقي

      ٢  فاشية الحمى الصفراء  ١/٢/٢٠١٧  إقليم األمريكتين  البرازيل
جمهورية الكونغو 

  الديمقراطية
طارئة ممتدة من   ٢٣/٨/٢٠١٧  ٢  فاشية الكوليرا  ٢٣/٦/٢٠١٦  اإلقليم األفريقي

   ٢ الدرجة
إقليم شرق   ليبيا

  المتوسط
  ٢تمديد الدرجة   ١٧/٥/٢٠١٧  ٢  تصاعد النزاع المسلح  ٣/٣/٢٠١٦

جمهورية تنزانيا 
  المتحدة

فاشية  أزمة الالجئين/  ١٥/١٢/٢٠١٥  اإلقليم األفريقي
  الكوليرا

طارئة ممتدة من   ٢٣/٨/٢٠١٧  ٢
   ٢ الدرجة

طارئة ممتدة من   ١/٥/٢٠١٧  ٢  صراعات أهلية  نزاع/  ١/٤/٢٠١٥  اإلقليم األفريقي  النيجر
  ٢ الدرجة

طارئة ممتدة من   ١/٥/٢٠١٧  ٢  صراعات أهلية  نزاع/  ١/٤/٢٠١٥  اإلقليم األفريقي  الكاميرون
   ٢ الدرجة



  A71/6          Annex    الملحق          ٧١/٦ج

8 

تاريخ التصنيف   اإلقليم  اإلقليم البلد/
  األولي

الدرجة   نوع األزمة
  األولية

التصنيف  تاريخ
  األخير

  آخر درجة 

جمهورية أفريقيا 
  الوسطى

طارئة ممتدة من   ١/٥/٢٠١٧  ٢  صراعات أهلية نزاع/  ٣/٦/٢٠١٥  اإلقليم األفريقي 
  ٢ الدرجة

  ٢تمديد الدرجة   ١٢/٢/٢٠١٥  ٢  صراعات أهلية  نزاع/  ٢٠/٢/٢٠١٤  األوروبي اإلقليم  أوكرانيا
المملكة العربية 

  السعودية
فاشية متعددة الدول   ١/٦/٢٠١٤  جميع األقاليم

لفيروس كورونا المسبب 
لمتالزمة الشرق األوسط 

  التنفسية

٢      

جمهورية الكونغو 
  الديمقراطية

طارئة ممتدة من   ١/٥/٢٠١٧  ٢  معقدةطارئة   ٢٠/٧/٢٠١٣  اإلقليم األفريقي
   ٢ الدرجة

      ١  فاشية الكوليرا  ١٥/٩/٢٠١٧  اإلقليم األفريقي  تشاد
إقليم شرق   باكستان

  المتوسط 
      ١  فاشية حمى الضنك  ٣٠/٨/٢٠١٧

جنوب شرق   نيبال
  آسيا

      ١  فيضانات  ١٨/٨/٢٠١٧

انهياالت وحلية   ١٦/٨/٢٠١٧  اإلقليم األفريقي   سيراليون
  وفيضانات

١      

جنوب شرق   ميانمار
  آسيا

فيروس األنفلونزا فاشية   ٣١/٧/٢٠١٧
A(H1N1)  

١      

إقليم غرب   الفلبين
  المحيط الهادئ 

      ١  نزاع ماراوي  ٢٩/٧/٢٠١٧

      ١  فاشية المالريا  ٦/٧/٢٠١٧  اإلقليم األفريقي   بوروندي
جنوب شرق   النكا سري

  آسيا
      ١  فاشية حمى الضنك  ٥/٧/٢٠١٧

شرق  جنوب  بنغالديش
  آسيا 

      ١  إعصار مورا  ٧/٦/٢٠١٧

جنوب شرق   النكا سري
  آسيا 

      ١  فيضانات  ٢٩/٥/٢٠١٧

انعدام األمن  الجفاف/  ٢٠/٤/٢٠١٧  اإلقليم األفريقي  كينيا
  الغذائي

١      

انعدام األمن  الجفاف/  ١٣/٤/٢٠١٧  اإلقليم األفريقي   أوغندا
  الغذائي 

١      

      ١  فيضانات  ٥/٤/٢٠١٧  إقليم األمريكتين  بيرو
      ١  فاشية الكوليرا  ٨/٢/٢٠١٧  اإلقليم األفريقي  أنغوال
      ١  Eفاشية التهاب الكبد   ٦/١/٢٠١٧  اإلقليم األفريقي   تشاد

بابوا غينيا 
  الجديدة

إقليم غرب 
  المحيط الهادئ

  ١تمديد الدرجة   ٦/٦/٢٠١٧  ١  طارئة معقدة  ٣١/٥/٢٠١٦

ألرض ا
الفلسطينية 

المحتلة بما فيها 
  القدس الشرقية

شرق  إقليم
  المتوسط

   ١تمديد الدرجة   ١٧/٥/٢٠١٧  ١  صراعات أهلية  نزاع/  ٥/١١/٢٠١٥

إقليم شرق   أفغانستان
  المتوسط

   ١تمديد الدرجة   ١٧/٥/٢٠١٧  ١  التشرد  ٢٨/١٠/٢٠١٥

طارئة ممتدة من   ١/٥/٢٠١٧  ١  طارئة معقدة  ١٦/١٠/٢٠١٥  اإلقليم األفريقي   مالي
  ١الدرجة 

إقليم شرق   باكستان
  المتوسط 

  ١تمديد الدرجة   ١٧/٥/٢٠١٧  ١  التشرد  ٢٠/٦/٢٠١٤

  
=     =     =  


