
    
  ٧١/٧ج  الحادية والسبعونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٨ بريلأ/ يسانن ٥  من جدول األعمال المؤقت ٢-١١البند 
  A71/7    

  
  
  

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
  
  

  التقرير السنوي بشأن تنفيذ اللوائح 
  )٢٠٠٥الصحية الدولية (

  
  

  المدير العام تقرير من
  
  
ي ُيطلــب فيــه مــن المــدير )، الــذ٢٠٠٨( ٢-٦١ج ص عِصــيَغت هــذه الوثيقــة فــي إطــار االســتجابة للقــرار   -١

يقـــدم إلـــى جمعيـــة الصـــحة مـــرًة كـــلَّ ســـنة تقريـــرًا واحـــدًا كـــي تنظـــر فيـــه ويتضـــمن المعلومـــات الـــواردة مـــن  العـــام "أن
مــــن اللــــوائح الصــــحية  ٥٤مــــادة مــــن ال ١األطــــراف والمعلومــــات عــــن أنشــــطة األمانــــة، وذلــــك عمــــًال بــــالفقرة  الــــدول
 )".٢٠٠٥( الدولية

  
  إدارة األحداث

 
  المعلومات المتعلقة باألحداث

 
حـــدثًا  ٤١٨، ُســـجِّل مـــا مجموعـــه ٢٠١٧فــي الفتـــرة مـــن كـــانون الثــاني/ ينـــاير إلـــى كـــانون األول/ ديســمبر   -٢

) إلـى األمـراض المعديـة، ٪٧٢(منهـا  ٢٩٩صحيًا عموميًا في نظام إدارة األحداث بمنظمة الصحة العالمية، ُنسب 
) إلـــى ســـالمة الغـــذاء. وكـــان المصـــدر األّولـــي للمعلومـــات فـــي اإلبـــالغ عـــن ٪٧( ٢٨) إلـــى الكـــوارث و٪٩( ٣٩و

٪) مــن هــذه األحــداث هــو الوكــاالت الحكوميــة الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك مراكــز االتصــال الوطنيــة المعنيــة ٣٣( ١٣٦
خــرى للمعلومــات مكاتــب منظمــة الصــحة العالميــة ووســائل اإلعــالم بــاللوائح الصــحية الدوليــة. وشــملت المصــادر األ

وغيرهــا مــن المنظمــات. وكمــا حــدث فــي الســنوات الســابقة، كــان هنــاك تــأخر كبيــر فــي إبــالغ المنظمــة مــن الــدول 
مـن  ١٠إلـى  ٦األطراف باألحداث التي وقعت وفـي اسـتجابتها لطلبـات التحقـق مـن المعلومـات بموجـب المـواد مـن 

وشرعت األمانة في دراسة رائدة عن التوثيق اإلضـافي المرتقـب المتثـال الـدول األطـراف لمتطلبـات التحقـق اللوائح. 
  من المعلومات واإلخطار بها.

 
فــي موقــع المعلومــات عــن األحــداث  ١تحــديثاً  ١٨٣وخــالل الفتــرة نفســها، نشــرت منظمــة الصــحة العالميــة   -٣

حدثًا من أحـداث الصـحية  ٨٢لتطَّلع عليها مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، فيما يتعلق بـ 
٪)، واإلقلـيم ١٥)، وٕاقليم شـرق المتوسـط (٪١٦)، وٕاقليم األمريكتين (٪٤٦غ عنها من اإلقليم األفريقي (العمومية أبلّ 
٪). وتخــص معظــم التحــديثات ٥٪) وٕاقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ (٥٪)، وٕاقلــيم جنــوب شــرق آســيا (١٣األوروبــي (

                                                           
 العمومية الحادة، والملخصات اإلقليمية، واجتماعات لجنة الطوارئ.بما في ذلك التحديثات المتعلقة بأحداث الصحية    ١
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تحـديثًا فـي شـكل أخبـار  ٩٨الكوليرا واألنفلونزا وحمى الضنك والطاعون الرئوي. وٕاضافًة إلى ذلك، نشرت المنظمـة 
  ٢٠١٧.١عن فاشيات األمراض على موقعها الرسمي على اإلنترنت في عام 

 
، قدَّم برنامج الطوارئ الصحية التابع للمنظمة دعمًا نشطًا في إطـار االسـتجابة للفاشـيات ٢٠١٧ام وفي ع  -٤

ســتي التنفيــذي اســتجابًة لفاشــيات اإلســهال يدم الــدعم التقنــي والــدعم اللوجعلــى جميــع مســتويات المنظمــة الثالثــة. وُقــ
، A (H1N1)، واألنفلونزا E، والتهاب الكبد يبوالاإلالكوليرا، وحمى الضنك، والدفتريا، ومرض فيروس  المائي الحاد/

، والحصــــبة، والتهــــاب الســــحايا، وحمــــى الّســــا، والمالريــــا، وداء الَفيَلِقيَّــــات، والليســــتريات، ومــــرض فيــــروس مــــاربورغ
وفيـــروس كورونـــا المســـبب لمتالزمـــة الشـــرق األوســـط التنفســـية، وجـــدري النســـانس، وأســـينيتوباكتر بومـــاني المقاومـــة 
لألدويــة المتعــددة، والتهــاب الهلــل النــاخر، والطــاعون، والحمــى الصــفراء. وقــد ُقــدِّم دعــم كبيــر مــن األمانــة اســتجابًة 

، ٢٠١٧يونيـــو  مـــايو إلـــى حزيـــران/ فـــي جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، مـــن أيـــار/ اإليبـــواللفاشـــية مـــرض فيـــروس 
. وشـملت االسـتجابتين النشـر ٢٠١٧نـوفمبر  أغسـطس إلـى تشـرين الثـاني/ الطاعون فـي مدغشـقر، مـن آب/ ووباء

كة العالميــة الســريع لألفرقــة الميدانيــة، بمــا فــي ذلــك موظفــو المنظمــة مــن جميــع مســتوياتها الثالثــة ومــن شــركاء الشــب
  لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها.

 
ــــذار بحــــدوث الفاشــــيات   -٥ ــــت المنظمــــة عــــن كثــــب مــــع شــــركاء وشــــبكات تابعــــة للشــــبكة العالميــــة لإلن وعمل

ومواجهتهــا، بمــا فــي ذلــك علــى وجــه الخصــوص شــبكة المختبــرات المعنيــة بالمْمِرضــات المســتجدة والخطــرة، وكــذلك 
الطـوارئ الطبيـة، والشـركاء االحتيـاطيون، واللجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الوكـاالت مجموعة الصحة العالمية، وفرق 

التابعة لألمـم المتحـدة، لتنسـيق المسـاعدة التقنيـة الدوليـة المقدمـة إلـى الـدول األطـراف فيمـا يتعلـق بجميـع األخطـار، 
تجابة، وتنفيـذ تـدخالت شـاملة فـي من أجل تحسين الترصد والقدرات المختبرية المتنقلـة، ودعـم أنظمـة اإلنـذار واالسـ

إطار االستجابة للفاشـيات، بمـا فـي ذلـك حمـالت التطعـيم، وتوزيـع األدويـة والمسـتلزمات، وتـوفير التـدريب والحمايـة 
  للعاملين الصحيين.

 
 لجان الطوارئ

  
السـياق بشـأن األحـداث الحاليـة و  ٢٠٠٥المنشأة بموجب اللوائح الصحية الدوليـة لعـام كانت لجنة الطوارئ   -٦

الفتــرة نشــطة خــالل اللفيــروس شــلل األطفــال هــي اللجنــة الوحيــدة  يينالــدولاالنتشــار الحــالي فيمــا يتعلــق بالســريان و 
ــَن عــن االنتشــار ٢٠١٤. وقــد عقــدت اجتماعاتهــا كــل ثالثــة أشــهر منــذ أيــار/ مــايو المشــمولة بــالتقرير ، عنــدما ُأعِل

مـن خـالل  الوضعالتعامل مع وجار الدولي لفيروس شلل األطفال بوصفه طارئة صحية عمومية تسبب قلقًا دوليًا. 
). وفــي ٢٠١٥) (٩(٦٨ص ع جالتوصـيات المؤقتـة الصــادرة بموجـب اللـوائح، وفقــًا لمقـرر جمعيـة الصــحة اإلجرائـي 

، ُدعيـــت خمســة بلـــدان متضــررة مـــن فيــروس شـــلل ٢٠١٨فبرايــر  شـــباط/ ٧اجتمــاع لجنــة الطـــوارئ الــذي ُعِقـــد فــي 
األطفــال إلــى تقــديم تحــديثات بشــأن التــدابير المتخــذة لتنفيــذ التوصــيات المؤقتــة. وفــي أعقــاب هــذا االجتمــاع، أعلــن 

لل األطفال البري يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليـًا، وأصـدر المدير العام أن االنتشار الدولي لفيروس ش
  ٢توصيات مؤقتة تقابل ذلك.

  

                                                           
ــــار عــــن فاشــــيات األمــــراض علــــى    ١ ــــم االطــــالع فــــي  /http://www.who.int/csr/don/arانظــــر صــــفحة أخب  آذار/ ١(ت

 ).٢٠١٨ مارس

المعنية بـاللوائح الصـحية الدوليـة فيمـا يتعلـق باالنتشـار الـدولي لفيـروس شـلل األطفـال بيان لجنة الطوارئ السادسة عشرة    ٢
)/http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2018/16th-ihr-polio/en ذار/آ ٥، تــــــــــــــم االطــــــــــــــالع فــــــــــــــي 

 ).٢٠١٨ مارس
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  رصد االمتثال فيما يتعلق بالتدابير الصحية اإلضافية
 
وفاشية الطاعون التي  ٢٠١٧التي اندلعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام  اإليبوالخالل فاشية   -٧

اندلعت في مدغشقر، أجرت األمانة تجربة لنهج منظم إلجراء حوار بنَّاء مع الدولتين الطرفين فيما يتعلـق بالتـدابير 
ن الطرفان فيما يتعلق بهـذه األحـداث الصحية اإلضافية. وفي حالتين، صّنفت التدابير اإلضافية التي تنّفذها الدولتا

ًال بالغًا في حركة المرور الدولي على النحو المحدد فـي المـادة  مـن  ٣-٤٣الصحية العمومية على أنها تتدخل تدخُّ
ســاعة أو  ٢٤اللــوائح، حيــث إنهــا تنطــوي علــى "رفــض دخــول أو مغــادرة المســافرين الــدوليين أو تــأخيرهم أكثــر مــن 

متعــة والحمــوالت والحاويــات ووســائل النقــل والبضــائع ومــا شــابه، أو تأخيرهــا أكثــر مــن رفــض دخــول أو مغــادرة األ
وفـــي إحـــدى هـــاتين الحـــالتين، لـــم تقـــدم الدولـــة الطـــرف إلـــى المنظمـــة مبـــررًا صـــحيًا عموميـــًا للتـــدابير  ١ســـاعة". ٢٤

ن تنفيـذ الدولـة الطـرف التـدبير يومـًا فقـط مـ ٢٥المنفَّذة. أما في الحالة األخرى، فقد ُأتيحت المعلومات للمنظمة بعد 
ـــًا فيمـــا يتعلـــق بأحـــداث الصـــحة  ـــدابير الصـــحية اإلضـــافية منهجي ـــة رصـــد الت الصـــحي اإلضـــافي. وستواصـــل األمان

  العمومية، بغرض توفير تحديثات منتظمة لألجهزة الرئاسية في التقارير المقبلة.
 

  تعزيز القدرات الوطنية األساسية
  
من الدول األطراف تقريرًا واحدًا علـى األقـل إلـى  دولة ١٩٦من أصل  دولة ١٩٥، قدمت ٢٠١٠منذ عام   -٨

ـــــة باســـــتخدام اســـــتبيان التبليـــــغ الســـــنوي. ٪) مـــــن أصـــــل ٨١( ١٥٨، كـــــان ٢٠١٨مـــــارس  آذار/ ٦وحتـــــى  ٢األمان
؛ وكانــت نســبتها حســب اإلقلــيم علــى ٢٠١٧يونيــو  دولــًة طرفــًا قــد قــدمت االســتبيان الــذي ُأرســل فــي حزيــران/ ١٩٦
ــــالي:  النحــــو ــــيم األفريقــــي، و١٠٠( ٤٧الت ــــدول األطــــراف مــــن اإلقل ــــيم األمــــريكيتين، ٨٦( ٣٠٪) مــــن ال ٪) مــــن إقل

٪) مـــن إقلـــيم شـــرق ٩٠( ١٩٪) مـــن اإلقلـــيم األوروبـــي، و٦٤( ٣٥٪) مـــن إقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا، و١٠٠( ١١و
غ السـنوي مـن الـدول ٪) من إقليم غرب المحيط الهادئ. وتُنشر معلومات تفصـيلية عـن اإلبـال٦٣( ١٧المتوسط، و

إلى جانـب تحليـل النقـاط  ٣على الموقع اإللكتروني للمرصد الصحي العالمي التابع للمنظمة، ٢٠١٧األطراف لعام 
وعلــى الصــعيد  ٢٠١٠.٤المحــرزة الخاصــة بالقــدرات األساســية الالزمــة لتنفيــذ اللــوائح حســب البلــد بالســنة منــذ عــام 

إزاء مختلف القدرات األساسية الثالث عشـرة، خاصـًة فيمـا يتعلـق  ٢٠١٠عام  العالمي، ُأبِلغ عن التقدم المحَرز منذ
ـة إلـى  باألمراض الحيوانية المصدر والترصد والمختبرات، لكن المتوسـط العـام للنتـائج يشـير إلـى أن ثمـة حاجـة مِلحَّ

خول والمـوارد البشـرية بذل جهود متواصلة ومستدامة في مجاالت األحداث الكيميائيـة والقـدرات القائمـة فـي نقـاط الـد
  وفي بعض األقاليم، هناك حاجة إلى قدرة إضافية في مجاَلْي سالمة األغذية والتأهب. ٥والطوارئ اإلشعاعية.

 

                                                           
    ٢٠١٦)، الطبعة الثالثة. جنيف: منظمة الصحة العالمية، ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (   ١
)/http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en،  ٢٠١٨فبراير  شباط/ ٢٧تم االطالع في.( 

إطار رصد القدرات األساسية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية: استبيان لرصد التقدم المحرز فـي تطـوير القـدرات األساسـية    ٢
    ٢٠١٧منظمة الصحة العالمية،  لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية في الدول األطراف، جنيف:

)http://www.who.int/ihr/publications/WHO-HSE-GCR-2016.16/en/،  ٢٠١٨فبراير  شباط/ ٢٧تم االطالع في.( 

٣   http://apps.who.int/gho/data/node.main.IHR00ALLN?lang=en ) مــــن المقــــرر تحديثــــه عنــــدما تتــــوافر بيانــــات
  )٢٠١٧ عام
٤      See the International Health Regulations (2005) monitoring framework - country profiles website 

(http://apps.who.int/gho/tableau-public/tpc-frame.jsp?id=1100, accessed 27 February 2018). 

 .٢٠١٨شباط/ فبراير  ١٦طرفًا حتى  دولةً  ١٤٤استنادًا إلى تحليل المعلومات الواردة من    ٥
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ونشطت األمانة في دعم وْضع خطط عمـل وطنيـة للتأهـب لحـاالت الطـوارئ الصـحية، اسـتنادًا إلـى نتـائج   -٩
وهــو قيــد التنفيــذ حاليــًا فــي  ١بلــداً  ١٨مــل التخطــيط الــوطني فــي مختلــف عمليــات الرصــد والتقيــيم الطــوعي. وقــد اكت

وأعدت األمانة مزيدًا من الوثـائق واألدوات التوجيهيـة لوضـع خطـط العمـل الوطنيـة وهـي فـي طـور  ٢بلدًا آخر. ١٢
موظفــًا فــي المكاتــب  ٢٥تهــذيبها حاليــًا. وقــد ُعِقــدت دورة تدريبيــة توجيهيــة لإلســراع فــي وضــع مثــل هــذه الخطــط لـــ 

قليم األوروبي، ومن المخطط عقد مزيـد مثـل بلدان في اإل ١٠الُقْطرية التابعة للمنظمة في اإلقليم األفريقي ولممثلي 
. ونشـطت ٢٠١٨تلك الدورات التدريبية فـي إقليمـي جنـوب شـرق آسـيا وشـرق المتوسـط خـالل الربـع األول مـن عـام 

المكاتـب اإلقليميــة والُقْطريــة التابعــة للمنظمـة فــي تقــديم الــدعم إلـى الــدول األطــراف فــي وضـع خطــط العمــل الوطنيــة 
  وتحديد تكلفتها.

 
منها  ٣٩بلدًا تقييمًا خارجيًا طوعيًا مشتركًا، ُأجِري  ٦٧، أجرى ما مجموعه ٢٠١٨فبراير  شباط/ ٢وحتى   -١٠

. وقد أقّر جميع الذين أجَرْوا هذا التقييم بالزخم الفريد الذي تولَّد بين القطاعات بفضل العمليـة علـى ٢٠١٧في عام 
تمــرين محاكــاة  ٢٢، دعمــت األمانــة ٢٠١٧خـارجيون. وفــي عــام المسـتوى الُقْطــري وبالقيمــة التــي أضــافها الخبــراء ال

بلــدًا بهــدف اختبــار شــتى القــدرات الوظيفيــة فــي مجــالي التأهــب واالســتجابة. وشــملت هــذه التمــارين اختبــار  ١٩فــي 
أفرقـــة االســـتجابة الســـريعة، والتواصـــل بشـــأن المخـــاطر، وآليـــات التنســـيق، والتأهـــب للطـــوارئ، وٕاجـــراءات االســـتجابة 

ث مختلفة، مثل إيبوال والتهاب السـحايا والكـوليرا وأحـداث التجمعـات الجماهيريـة واألحـداث المتعمـدة. ودعمـت ألحدا
بلـــدًا، حيـــث شـــملت  ٢١األمانـــة، الســـيما المكاتـــب اإلقليميـــة والُقْطريـــة، تنفيـــذ االستعراضـــات التاليـــة لإلجـــراءات فـــي 

ت االستعراضــات الجهــات الصــحية الوطنيــة المعنيــة مجــاًال مــن مجــاالت االســتجابة التقنيــة. وشــمل ١٥مجموعــه  مــا
على المستويات الوطنية واإلقليمية والمحليـة وممثلـي المجتمـع المحلـي والعناصـر الفاعلـة مـن غيـر الـدول والشـركاء 
الـــــدوليين. ويمكـــــن االطـــــالع علـــــى معلومـــــات مفصـــــلة عـــــن التقييمـــــات الخارجيـــــة المشـــــتركة، وتمـــــارين المحاكـــــاة، 

  ٣لمنظمة الصحة العالمية. التابعة لية لإلجراءات التي ُأجريت في بوابة الشراكة االستراتيجيةواالستعراضات التا
 
، شـارك وزراء صــحة مجموعـة العشــرين ألول مـرة مــع ممثلـين مــن أمانـة المنظمــة ٢٠١٧وفـي أيـار/ مــايو   -١١

المســتوى الــدولي والبنــك الــدولي فــي عمليــة محاكــاة للتــدرب علــى االســتجابة لفاشــية وخيمــة وســريعة االنتشــار علــى 
  وممارستها على سبيل التجربة.

 
ـــدًا بـــين عـــامي  ١٣ودعـــم المكتـــب اإلقليمـــي ألفريقيـــا إجـــراء استعراضـــات تاليـــة لإلجـــراءات فـــي   -١٢  ٢٠١٦بل
. وقدمت هذه االستعراضات باسـتمرار معلومـات فريـدة عـن تأديـة الوظـائف وقابليـة التشـغيل البينـي بفعاليـة ٢٠١٧و

دة مـــن خـــالل التقيـــيم الـــذاتي أو التقيـــيم الخـــارجي المشـــترك. وتُقـــّدر الـــدول األطـــراف قيمـــة لمختلـــف القـــدرات المحـــد
االستعراضـــات فـــي اختبـــار قـــدرة نظـــام االســـتجابة للطـــوارئ علـــى أداء وظيفتـــه، ألنهـــا تكمـــل التقيـــيم الثابـــت للقـــدرات 

 األساسية التي تتطلبها اللوائح.
  
  
 

                                                           
بيــق وٕاريتيريــا وفنلنــدا واألردن وقيرغيزســتان وجمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية وليبيريــا منغوليــا والمغــرب وموزامكمبوديــا    ١

  وميانمار وناميبيا وباكستان والمملكة العربية السعودية والسنغال وسيراليون وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة.
والواليـــات  والســـودان وبــابوا غينيـــا الجديــدة وموريتانيـــا وغانـــا وٕاثيوبيــا ديفـــواروكــوت  وجـــزر القمـــر وتشــاد وبـــنن أفغانســتان   ٢

 وفييت نام. المتحدة األمريكية

 بوابـــــة الشـــــراكة االســـــتراتيجية التابعـــــة لمنظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة. وهـــــي متاحـــــة عبـــــر اإلنترنـــــت علـــــى العنـــــوان التـــــالي:   ٣
/https://extranet.who.int/spp  ٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢٧(تم االطالع في(. 
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 اإلجراءات المنصوص عليها في اللوائح
  

  مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية 
 
واصـــلت األمانـــة الحفـــاظ علـــى إمكانيـــة التواصـــل علـــى مـــدار الســـاعة مـــع نقـــاط االتصـــال اإلقليميـــة الســـت   -١٣

ى التابعة للمنظمة المعنية باللوائح الصحية الدولية، وقيَّمت مدى إتاحة مراكز االتصال الوطنية المعنية بـاللوائح علـ
مركـزًا مـن  ١٦١. ومـن بـين ٢٠١٧أكتوبر  مدار الساعة من خالل اختبار تجريبي عالمي ُأجِري في تشرين األول/

مراكــز االتصــال الوطنيــة المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة التــي جــرى االتصــال بهــا عــن طريــق البريــد اإللكترونــي 
ســـاعة،  ٧٢البريـــد اإللكترونـــي فـــي غضـــون ٪) علـــى ٥٦مركـــزًا ( ٩٠والهـــاتف خـــالل ســـاعات العمـــل بجنيـــف، رد 

٪) عبــر الهــاتف. ولمــا كانــت اللــوائح الصــحية الدوليــة تقتضــي تمكــين جميــع ٦٣مراكــز ( ١٠٣وتحقــق االتصــال بـــ 
مراكــز االتصــال الوطنيــة المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة ونقــاط االتصــال التابعــة للمنظمــة والمعنيــة بــاللوائح مــن 

اجلـــة والـــرد عليهـــا فـــي جميـــع األوقـــات؛ فـــإن أداء شـــبكة مراكـــز االتصـــال الوطنيـــة المعنيـــة اســـتقبال االتصـــاالت الع
بــاللوائح كمــا أظهــر االختبــار لــيس أداًء مثاليــًا، بــل يلــزم تحســينه علــى وجــه الســرعة. ولــم يشــارك المكتــب اإلقليمــي 

تينيــة بــين نقطــة االتصــال لألمــريكتين فــي االختبــار التجريبــي، حيــث ُيجــري مــا يخصــه مــن اختبــارات االتصــال الرو 
اإلقليميــة المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة ومركــز االتصــال الــوطني المعنــّي بــاللوائح الصــحية الدوليــة فــي اإلقلــيم، 

، نجحــت االختبــارات التــي ٢٠١٦غ المجلــس التــوجيهي لمنظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة بالنتــائج. وفــي عــام ويبّلــ
  ١٪) بالهاتف.٩٤( ٣٣٪) بالبريد اإللكتروني و٩١دولًة طرفًا ( ٣٥أصل  دولًة طرفًا من ٣٢ُأجريت على 

 
ــاللوائح الصــحية الدوليــة موقــع المعلومــات عــن   -١٤ وفيمــا يتعلــق باســتخدام مراكــز االتصــال الوطنيــة المعنيــة ب

واحـدة  ٪) مركز اتصال وطنيًا معنيًا باللوائح الصحية الدوليـة الموقـع مـرة٨٦( ١٩٦من أصل  ١٦٩األحداث، زار 
ثة فيما يتعلق بأحداث الصحة العمومية وحاالت من أجل الحصول على معلومات محدّ  ٢٠١٧على األقل في عام 

  الطوارئ الجارية.
 
وعقد أربعة من المكاتـب اإلقليميـة السـتة التابعـة للمنظمـة اجتماعـات مـع مراكـز االتصـال الوطنيـة المعنيـة   -١٥

بهــــــدف تــــــوفير التــــــدريب وتبــــــادل الــــــدروس والخبــــــرات المســــــتفادة  ٢٠١٧بــــــاللوائح الصــــــحية الدوليــــــة خــــــالل عــــــام 
  جماعــــــــات الممارســــــــين علــــــــى المســــــــتوى اإلقليمــــــــي. فعلــــــــى ســــــــبيل المثــــــــال، ُعقــــــــد تمــــــــرين المحاكــــــــاة  وتأســــــــيس
، الذي ُيعنى باختبار االتصاالت المتعلقة باألحداث بين مراكز االتصال الوطنيـة IHR Exercise Crystalالسنوي 

الصحية الدولية ونقاط االتصال اإلقليمية المعنية باللوائح الصحية الدولية، فـي إقلـيم غـرب المحـيط  المعنية باللوائح
ومنطقـة وٕاقليمـًا داخليـًا. وتلقـت مراكـز االتصـال الوطنيـة  اً دولة طرفـ ٣٠، حيث شاركت فيه ٢٠١٧الهادئ في عام 

ـــــيم ـــــي اإلقل ـــــاة ف ـــــة مـــــن دول أطـــــراف منتق ـــــاللوائح الصـــــحية الدولي ـــــة ب ـــــي  المعني ـــــدريبًا ف ـــــي ت شـــــرين األول/ تاألوروب
مـــن أجـــل تحســـين َفْهـــم وظـــائفهم المنصـــوص عليهـــا فـــي اللـــوائح ومناقشـــة التحـــديات التـــي يغلـــب أن  ٢٠١٧ أكتــوبر

يواجهوهـــا وتبـــادل الخبـــرات المتصـــلة بعملهـــم اليـــومي. وســـتحتفظ أمانـــة المنظمـــة بمنصـــة الـــتعلم فـــي مجـــال األمـــن 
  وني والتمارين اآلنية لمراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية.توفر التعلم اإللكتر  التي ٢الصحي،

  
  
  

                                                           
  .٤، الفقرة CSP29/INF/6انظر الوثيقة    ١
 /https://extranet.who.int/hslp/training علــى العنــوان التــالي: ةمنصــة الــتعلم فــي مجــال األمــن الصــحي وهــي متاحــ   ٢

  .)٢٠١٨شباط/ فبراير  ٨(تم االطالع في 
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  الدخولنقاط 
 
مـن البلـدان غيـر السـاحلية وأربعـة بلـدان غيـر سـاحلية  بلداً  ١٥٤من أصل  ١٠٣، أرسل ٢٠٠٧ومنذ عام   -١٦

الــذي  والنح علىذات مــوانئ داخليــة إلــى المنظمــة قائمــة المــوانئ المــأذون لهــا بإصــدار الشــهادات الصــحية للســفن 
اللوائح. وأبلغت بعض الدول األطراف أن بعض الشهادات الصحية تصدر فـي مـوانئ غيـر  نم ٣٩ دةتقتضيه الما

مأذون لها بذلك؛ وبعضها يصدر عن سلطات غير مـأذون لهـا بـذلك وربمـا تكـون سـلطات احتياليـة؛ وبعضـها غيـر 
ضها ُيمأل بطريقة سيئة أو غير صـحيحة. ومـن أجـل دعـم من اللوائح؛ وبع ٣متوافق مع النموذج الوارد في المرفق 

موظفـــًا فــــي  ٩٧٠دورة تدريبيـــة لـــــ  ٢٠١٧الـــدول األطـــراف فــــي تـــذليل هـــذه الصــــعوبات، عقـــدت األمانـــة فــــي عـــام 
  بلدان على إصدار الشهادات الصحية للسفن. ١٠٥

 
ي، دورة تدريبية إقليمية لتـدريب وفي العام نفسه، دعمت األمانة، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدول  -١٧

بلــدًا  ١٧مشــاركًا مــن  ٤٠ين علــى إدارة أحــداث الصــحة العموميــة فــي ســياق النقــل الجــوي، حضــره أكثــر مــن المــدربّ 
أفريقيًا. وعالوًة على ذلك، ابتكرت األمانة منصة لتحديد النواقـل مخصصـة للنواقـل المكتشـفة فـي نقـاط الـدخول مـن 

  طنية المعنية باللوائح الصحية الدولية وسلطات الصحة العمومية في نقاط الدخول.أجل دعم مراكز االتصال الو 
  

  قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية
 
تضـــم قائمـــة الخبـــراء المعنيـــين بـــاللوائح الصـــحية الدوليـــة التـــي ينشـــئها المـــدير العـــام بموجـــب اللـــوائح حاليـــًا   -١٨
خبيــرًا فقــط بنــاء علــى طلــب الــدول األطــراف. وتشــير هــذه  ٨٨خبيــرًا، يعــين المــدير العــام مــنهم  ٤٦٠مجموعــه  مــا

مـن اللـوائح. وأقـل  ٤٧األرقام إلى أن أقل من نصف الدول األطراف تمارس حقوقهـا ممارسـًة كاملـًة بموجـب المـادة 
٪ مـن ٣٤اإلقلـيم األوروبـي بـأعلى نسـبة تمثيـل ( من ثُُلث الخبراء المدرجة أسماؤهم فـي القائمـة مـن اإلنـاث. ويتمتـع

الخبـــراء المدرجـــة أســـماؤهم فـــي القائمـــة، حيـــث تقـــدم ثـــالث دول مـــا يقـــرب مـــن نصـــف هـــؤالء الخبـــراء)، يليـــه إقلـــيم 
٪، ١٥٪، حيث يقدم بلد واحد ما يقرب من نصف هؤالء الخبراء)، ثم إقليم غـرب المحـيط الهـادئ (٢٤األمريكتين (

ان مــا يقــرب مــن ثلثــي هــؤالء الخبــراء). واألقــاليم الممثلــة بــأدنى مســتوى مــن التمثيــل هــي إقلــيم حيــث تقــدم ثالثــة بلــد
٪). وتضـم القائمـة خبـراء فـي ١٠٪ لكلٍّ منهما) يليهمـا اإلقلـيم األفريقـي (٨جنوب شرق آسيا وٕاقليم شرق المتوسط (

كافحـة العـدوى وطـب السـفر والتواصـل مجاًال من مجاالت الخبرة بما فـي ذلـك علـم األوبئـة ومكافحـة النواقـل وم ٨١
بشــأن المخــاطر والحمــى الفيروســية النزفيــة والتجمعــات الجماهيريــة ونقــاط الــدخول. وتنشــط األمانــة فــي العمــل علــى 
تحسين التوازن بين الجنسين في القائمـة وضـم خبـراء إضـافيين مـن األقـاليم األقـل تمثـيًال وفـي مجـاالت الخبـرة التـي 

ستية والدعم الميداني والنمذجة الرياضية واألنثروبولوجيـا الطبيـة يلخبراء، مثل الخدمات اللوجيغطيها عدد قليل من ا
 والعلوم االجتماعية.

 
  الحمى الصفراء

  
بلـــدًا وثمانيـــة أقـــاليم داخليـــة وراء البحـــار علـــى االســـتبيان الســـنوي  ٨٩، رد ٢٠١٨فبرايـــر  شـــباط/ ٦حتـــى   -١٩

رسـل مـن خـالل رسـالة ُمعمَّمـة مـن أجـل جمـع معلومـات عـن االشـتراطات أُ المتعلق بالسفر والصحة الدوليين، الـذي 
فـــي الوقـــت الحـــالي، و التـــي تفرضـــها الـــدول األطـــراف مـــن أجـــل تطعـــيم المســـافرين الـــدوليين ضـــد الحمـــى الصـــفراء. 

إقليمًا داخليًا حمل المسافرين القـادمين شـهادة تطعـيم ضـد الحمـى الصـفراء. ومـن بـين هـذه  ١٧دولًة و ١١٤ تشترط
بلـــــدًا فقـــــط وســـــبعة أقـــــاليم داخليـــــة وراء البحـــــار أن الشـــــهادات الدوليـــــة للتطعـــــيم ضـــــد الحمـــــى  ٤٢لبلـــــدان، أكـــــد ا

صـــــالحة طـــــوال حيـــــاة بوصـــــفها شـــــهادات  تقبـــــل حاليـــــاً اللقاحـــــات المعتمـــــدة مـــــن المنظمـــــة،  باســـــتخدام الصـــــفراء،
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لقـــرار بصـــيغته المعدلـــة بموجـــب االلـــوائح، مـــن  ٧المرفـــق، حيـــث ينبغـــي أن تتفـــق مـــع الـــذي تلَّقـــى التطعـــيم الشـــخص
 ).٢٠١٤( ١٣-٦٧ع  ص  ج
 
ــــّي برســــم خــــرائط التوزيــــع الجغرافــــي لمخــــاطر الحمــــى   -٢٠ واجتمــــع الفريــــق االستشــــاري العلمــــي والتقنــــي المعن

ــد فــي حزيــران ١الصــفراء مــن أجــل مناقشــة الطلــب المقــدم مــن البلــدان الســتعراض  ٢٠١٧يونيــو  /بالتــداول عــن ُبْع
ر ســريان الحمــى الصــفراء وتوصــيات تطعــيم المســافرين الــدوليين. كمــا أحــيط الفريــق علمــًا المنــاطق المعرَّضــة لخطــ

الســتعراض  ٢٠١٧بوضـع الحمــى الصــفراء فــي البرازيــل. ونظمــت األمانــة مشــاورة تقنيــة فــي كــانون األول/ ديســمبر 
صــغير، يضــم  منهجيــات تقيــيم مخــاطر الحمــى الصــفراء ورســم خــرائط المخــاطر. ونتيجــًة لــذلك، يعكــف فريــق عامــل

أعضاء في الفريق االستشاري، على رسم خريطة لسريان الحمى الصفراء، وهو ما سيكون بمثابة األساس لكـلٍّ مـن 
الفريــق االستشــاري واســتراتيجية القضــاء علــى أوبئــة الحمــى الصــفراء لتوجيــه توصــياتها ذات الصــلة التــي تســتهدف 

 مى الصفراء.المسافرين الدوليين والدول المعرضة لخطر سريان الح
 

  أنشطة األمانة لدعم الدول األطراف في تنفيذ اللوائح
 
، )٢٠١٧( )١١(٧٠ج ص ععلــى النحــو الــذي ُطِلــب فــي المقــرر اإلجرائــي الصــادر عــن جمعيــة الصــحة   -٢١

وضعت األمانة مسودة خطة اسـتراتيجية عالميـة خمسـية لتحسـين التأهـب واالسـتجابة فـي مجـال الصـحة العموميـة. 
كــي ينظــر فيهــا المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة. ثــم اعتمــد المجلــس المقــرر وقــد ُعرضــت 

)، الذي أوصى فيه جمعيَة الصحة العالمية الحادية والسـبعين باعتمـاد مقـرر إجرائـي تؤيـد فيـه ١(١٤٢م تاإلجرائي 
  ٢الخطة االستراتيجية وغير ذلك.

 
الصـحة العالميـة والمنظمـة العالميـة لصـحة الحيـوان حلقـة عمليـة وطنيــة ، عقـدت منظمـة ٢٠١٧وفـي عـام   -٢٢

لـــدعم ســـتة بلـــدان فـــي تعزيـــز التعـــاون بـــين خـــدمات صـــحة الحيـــوان وصـــحة اإلنســـان. وفـــي تلـــك الحلقـــات، يجتمـــع 
أصحاب المصلحة الوطنيون من المستويات المركزية واإلقليميـة والمحليـة مـن كـال القطـاعيِن لوضـع خارطـة طريـق 

كة للوقايـة مـن فاشـيات األمـراض الحيوانيـة المصـدر وحـاالت الطـوارئ المتعلقـة بسـالمة الغـذاء والكشـف عنهـا مشتر 
واالستجابة لها. وتستخدم نتائج تلك الحلقات لتحديد األولويات إلدراجها في خطـط العمـل الوطنيـة للتأهـب للطـوارئ 

  الصحية.
 
) فــي فاشــية ٢٠٠٥يــة بــدور اللــوائح الصــحية الدوليــة (وعلــى النحــو الــذي أوصــت بــه لجنــة المراجعــة المعن  -٢٣
عدية لتقـديم مزيـد مـن تعكف األمانة على إنشاء فريق استشاري علمي معنّي باألخطار المُ  ٣واالستجابة لها، إليبوالا

  الدعم في تحليل المْمِرضات الناشئة وتقييمها.
 
وطـرح مخطـط عـالمي  ٤قل المـواد المعديـة.ونّقحت األمانة ونشرت التوجيهات المتعلقة باللوائح الخاصة بن  -٢٤

مختبــر مرجعــي وطنــي فــي مختلــف أقــاليم المنظمــة الســتة،  ١٠٠الختبــار الكفــاءة المختبريــة العالميــة فــي أكثــر مــن 
                                                           

  ).٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢٨تم االطالع في ( /http://www.who.int/ith/yellow-fever-risk-mapping/enانظر    ١
 .٧١/٨جانظر الوثيقة    ٢

 .٦، التوصية ٦٩/٢١جالوثيقة    ٣

٤        Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2017–2018. Geneva: World 
Health Organization; 2017 (http://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2017.8/en/, accessed 
on 28 February 2018).  
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ودعمــــت األمانــــة أيضــــًا تنفيــــذ السياســــات  الختبــــار القــــدرة علــــى التعــــرف علــــى الفيروســــات المنقولــــة بالمفصــــليات.
الســتراتيجية لتعزيــز نظــم الصــحة العموميــة الوطنيــة. وٕاضــافًة إلــى ذلــك، ابُتِكــرت أداة المختبريــة الوطنيــة والخطــط ا

  .٢٠١٨إلكترونية لتعزيز الترصد القائم على المؤشرات، وُجرِّبت قبل مواصلة نشرها في عام 
 
ا البلدان ضم ٢٠١٧وواصلت األمانة تقوية شراكاتها لتعزيز تنفيذ اللوائح. وُعِقد اجتماعاِن مهمان في عام   -٢٥

والشركاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك صحة الحيوان والخدمات الصحية المدنية والعسكرية، لتبادل الدروس 
  ١المستفادة وتحديد مجاالت التعاون المستقبلي.

 
، نشطت المكاتب اإلقليمية والُقْطرية التابعة للمنظمة في دعم الدول األطـراف فـي تسـريع ٢٠١٧وفي عام   -٢٦
يذ اللوائح وتعزيز القدرات في مجال التأهب لطوارئ الصحة العمومية. واستمرت الجهـود الراميـة إلـى دعـم الـدول تنف

األطراف في رصد القدرات المطلوبة بموجب اللوائح وتقييمها، من خالل نهج متعدد القطاعات ومن خالل التكامـل 
يا والمحـــيط الهـــادئ لألمـــراض الناشـــئة وطـــوارئ مـــع الـــنظم الصـــحية علـــى الســـواء. واســـتمر اعتبـــار اســـتراتيجية آســـ

الصحة العمومية إطارًا للعمل من أجل النهوض بتنفيذ اللوائح وتوفير التوجيهات للدول األطراف في تحديث خطـط 
  عملها الوطنية.

 
 كـانون األول/ ١٥إلـى  ١٢وأعلن منتدى التغطية الصـحية الشـاملة، الـذي ُعقـد فـي طوكيـو فـي الفتـرة مـن   -٢٧
واشــترك فــي استضــافته حكومــة اليابــان، والبنــك الــدولي، ومنظمــة الصــحة العالميــة، واليونيســيف،  ٢٠١٧مبر ديســ

، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي االلتزام "باالسـتثمارات الهادفـة ٢٠٣٠وأمانة شراكة التغطية الصحية الشاملة لعام 
ــد مــن للوقايــة مــن فاشــيات األمــراض وغيرهــا مــن الطــوارئ والكشــف  عنهــا واالســتجابة لهــا، بمــا فــي ذلــك نظــم الترصُّ

وســوف تضــع األمانــة  ٢)".٢٠٠٥أجــل حمايــة األمــن الصــحي والتعــاون الــدولي بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة (
ـــنظم  إطـــارًا مشـــتركًا لتنســـيق القـــدرات األساســـية التـــي تتطلبهـــا اللـــوائح بوظـــائف الصـــحة العموميـــة األساســـية فـــي ال

 الصحية.
  

  الخاتمة
 
، علــى ٢٠٠٥هنــاك تواُفــق فــي اآلراء علــى أن اللــوائح ســاعدت المجتمــع الــدولي، منــذ اعتمادهــا فــي عــام   -٢٨

التأهب للطوارئ الصحية العمومية واالستجابة لها على نحو أكثر كفاءة. وحققـت العديـد مـن الـدول األطـراف تقـدُّمًا 
ائح وتعزيزهـا. ومـع ذلـك، التـزال هنـاك ثغـرات كبيـرة فـي القـدرات جيدًا في إيجاد القدرات األساسية التـي تتطلبهـا اللـو 

األساســية فــي العديــد مــن البلــدان، والتــزال التهديــدات الناشــئة والمعــاودة الظهــور المحتمــل تســببها فــي جــوائح تشــكل 
للـوائح، يجـب تحديًا أمام النظم الصحية الهشـة. وفـي إطـار االسـتفادة مـن الـزخم والمبـادرات الحاليـة الداعمـة لتنفيـذ ا

على الدول األطـراف تسـريع وتيـرة جهودهـا الراميـة إلـى بنـاء القـدرات األساسـية والمحافظـة عليهـا وضـمان أن تكـون 
جزءًا ال يتجزَّأ من نظمها الصحية، بما في ذلك القدرات المتعلقـة بنقـاط الـدخول. وينبغـي أن تسـتمر الجهـود الراميـة 

مثـل قطاعــات صــحة الحيـوان والســفر والنقــل. وتواصـل الشــبكة العالميــة إلـى إشــراك القطاعـات األخــرى ذات الصــلة 
لمراكــز االتصــال الوطنيــة المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة االضــطالع بــدور مركــزي فــي تنفيــذ اللــوائح وفــي البنيــة 

                                                           
تمـــوز/  ٢٧-٢٦ديم خـــدمات األمـــن الصـــحي العـــالمي مـــن خـــالل التمويـــل المســـتدام (ســـيول، جمهوريـــة كوريـــا، تقـــهمـــا:    ١

الــذي )؛ وٕادارة المخــاطر الصــحية العالميــة المســتقبلية مــن خــالل تعزيــز الخــدمات الصــحية المدنيــة والعســكرية، ٢٠١٧ يوليــو
 ).٢٠١٧أكتوبر  تشرين األول/ ٢٦-٢٤د باالشتراك مع اللجنة الدولية للطب العسكري (جاكرتا، قِ عُ 

  انظر إعالن طوكيو بشأن التغطية الصحية الشاملة    ٢
)http://www.worldbank.org/en/news/statement/2017/12/14/uhc-forum-tokyo-declaration  تـــم االطـــالع فـــي)

 .)٢٠١٨فبراير  شباط/ ٢٨
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ة بــاللوائح العالميــة لألمــن الصــحي، رغــم اســتمرار وجــود تحــديات كبيــرة تتعلــق بــأداء مراكــز االتصــال الوطنيــة المعنيــ
  الصحية الدولية وظيفتها واستجابتها فعليًا في بعض البلدان.

 
ـــــة   -٢٩ ـــــة الخمســـــية لتحســـــين تأهـــــب الصـــــحة العمومي ـــــيح مســـــودة الخطـــــة االســـــتراتيجية العالمي وينبغـــــي أن تت

لألمانـــة والـــدول  ١، المقدمـــة لتنظـــر فيهـــا جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الحاديـــة والســـبعون،٢٠٢٣-٢٠١٨واســـتجابتها، 
  طراف التصدي للتحديات المشار إليها أعاله وتسريع وتيرة تنفيذ اللوائح.األ
  
  

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  

  جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -٣٠
  
  

=     =     =  

                                                           
 .٧١/٨جالوثيقة    ١


