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  التأهب لمواجهة طوارئ 
      لها واالستجابةالصحة العمومية 
  )٢٠٠٥الدولية (اللوائح الصحية 

    
  التقرير السنوي بشأن تنفيذ اللوائح 

  )٢٠٠٥الصحية الدولية (
    

  المدير العام تقرير من
  
  
بشــــــــأن إلى المدير العام  )٢٠١٨() ١٥(٧١ج ص عالمقّرر اإلجرائي وّجهه طلب تلبيًة لمقدمة ذه الوثيقة ه  -١
)، يتضــمن ٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصــحية الدولية (التقدم المحرز في  االســتمرار في تقديم تقرير واحد كل ســنة بشــأن"

اللوائح الصحية  من ٥٤من المادة  ١أنشطة األمانة، عمًال بالفقرة وتفاصيل المعلومات الواردة من الدول األعضاء 
االســـــــــتراتيجية الخطة  ن التقدم الُمحرز في تنفيذتفاصـــــــــيل ع ذات الصـــــــــلة الفروعفي أدناه  ". وترد)٢٠٠٥الدولية (

  .١)٢٠٢٣-٢٠١٨( تحسين التأهب واالستجابة في مجال الصحة العموميةبشأن  العالمية الخمسية
  

  إدارة األحداث
 

  المعلومات المتعلقة باألحداث
 
جِّل طوال عام   -٢ في نظام إدارة األحداث من أحداث الصــــــــــحة العمومية حدثًا  ٤٨٤ما مجموعه  ٢٠١٨ســــــــــُ

) ٪٧٣(حدثًا  ٣٥٢منها  ُنســـــــــــــــبو  ،)٢٠١٧في عام عددها عليه  عّما كان ٪١٦(أي بزيادة قدرها  نظمةالتابع للم
كان المصدر األغذية. و ) إلى سالمة ٪٤( حدثاً  ١٩) إلى الكوارث و٪١٠(آخر  حدثاً  ٤٧إلى األمراض المعدية، و

ها هو الوكاالت الحكومية الوطنية، بما في ها٪) من٣١(حدثًا   ١٥١لمعلومات في اإلبالغ عن ســـــــــــــــتقاء ااألّولي ال
لمعلومات مكاتب ســــتقاء اراكز االتصــــال الوطنية المعنية باللوائح الصــــحية الدولية. وشــــملت المصــــادر األخرى الم
هناك  تكانفقد ما حدث في الســـــــــنوات الســـــــــابقة، مثلوغيرها من المنظمات. و اإلخبارية اإلعالم  طووســـــــــائمة منظال

                                                            
  لالطالع على الخطة االستراتيجية العالمية  ٧١/٨انظر ملحق الوثيقة ج   ١

https://apps.who.int/iris/handle/10665/276308?search 
result=true&query=Document+A71%2F8&scope=&rpp=10&sort_by=score&order=desc  

 ).٢٠١٩آذار/ مارس  ٥ فياالطالع  تم(
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صــحة لطلبات التحقق من ، فضــًال عن اســتجابتها باألحداثللمنظمة ي إبالغ الدول األطراف فثيرة ر كيتأخحاالت 
  من اللوائح. ١٠إلى  ٦لمواد من ، وهو ما يمثل انتهاكًا للمتطلبات المعنية المنصوص عليها في االمعلومات

  
المتعلقة في موقع المعلومات إصــــــدارًا من المعلومات الُمحّدثة  ١٢٠ خالل الفترة نفســــــهانشــــــرت المنظمة و   -٣
 أحداثوهي إصـــــــدارات تتعلق باألحداث لتطَّلع عليها مراكز االتصـــــــال الوطنية المعنية باللوائح الصـــــــحية الدولية، ب

وٕاقليم غرب المحيط  )٪٤٠اإلقليم األفريقي (من  كلغ عنهـا عموميـة أبلّ الصـــــــــــــــحـة حدثًا من أحداث ال ٨٢عددها 
وٕاقليم جنوب  ٪)١١وٕاقليم شــــــــــــرق المتوســــــــــــط ( ٪)١٢واإلقليم األوروبي ( )٪١٦األمريكتين (وٕاقليم  ٪)٢٠الهادئ (

ومتالزمة الشرق األنفلونزا من  كلقد تعلقت معظم إصدارات المعلومات الُمحّدثة عن األحداث ب٪). و ١شرق آسيا (
من إصــــدارًا  ٩١المنظمة  . وٕاضــــافًة إلى ذلك، نشــــرتالصــــفراء حمىالو األوســــط التنفســــية والكوليرا وشــــلل األطفال 

  ٨٢٠١.١الرسمي في عام اإللكتروني شكل أخبار فاشيات األمراض على موقعها خذت المعلومات الُمحّدثة ات
 
لشـــــــــبكة العالمية لإلنذار بحدوث في اتوثيق عرى عملها مع شـــــــــركاء  ٢٠١٨في عام واصـــــــــلت المنظمة و   -٤

وتنســـــيق توجيه نداءات عملية على أســـــاس أســـــبوعي بشـــــأن تبادل المعلومات  لمن خال االســـــتجابة لهاالفاشـــــيات و 
وتقدير المخاطر وأنشطة االستجابة لها، وذلك من أجل دعم العمليات الُمضطلع بها فيما يخص الُموّجهة اإلنذارات 

داء الليســـتريات و  لدفتيريا والرياح الموســـمية في بنغالديشمن ا لكل التأهب واالســـتجابة في مجال الصـــحة العمومية
ومرض  في أنغوالو جمهورية الكونغو الديمقراطية من  كلحمى الســـــــــــــــا في نيجيريا والكوليرا في في جنوب إفريقيا و 

اســــــــــُتحِدثت أداة . و مهورية الكونغو الديمقراطيةبج (في محافظات إكواتور وكيفو الشــــــــــمالية وٕايتوري)يبوال اإلفيروس 
ومتابعة ر ســـــــالســـــــل انتقال المرض تصـــــــو الميدان و في جمع البيانات ) بشـــــــأن Go.Dataبرمجية اســـــــمها غو داتا (

عضــــاء والشــــركاء في للدول األوســــتُتاح مّجانًا تســــتخدم بيانات مفتوحة المصــــدر ، وهي أداة صــــابين بهمخالطي المُ 
  .٢٠١٩  عام
  
 ٢٠١٨عام ديمقراطية في الكونغو الجمهورية بيبوال اإلفيروس  مرضقدمت األمانة أثناء اندالع فاشـــــيتي و   -٥

بشــّدة للخطر بناًء على تقدير معرضــة ُحدِّدت على أنها  إلى البلدان المجاورة التســعة ذات األولوية التيفًا دعمًا مكث
ميع جبمواجهة الفاشــــية لتأهب لبشــــأن اإقليمية  راتيجيةاســــتخطة ُأِعّدت الفاشــــيتين على الصــــحة العمومية. و مخاطر 

 األمانةقت . ونســــــالحاجة إلى تطوير القدرات ذات األولوية وتعبئة المواردالخطة تلك ، وأبرزت تلك البلدان التســــــعة
لطوارئ على المسـتوى القطري بما يتمشـى مع الخطة اإلقليمية خطط ادعم مانحين في مجال مع الشـركاء والعملها 
انتقال حاالت كافحة م بر الحدود من أجلوتوثيق عرى التعاون علتركيز على تنمية القدرات افي إطار و ، المذكورة

  .وال عبر الحدوديباإلفيروس مرض اإلصابة ب
 

 لجان الطوارئ
  
لية والســـياق بشـــأن األحداث الحا ٢٠٠٥المنشـــأة بموجب اللوائح الصـــحية الدولية لعام جنة الطوارئ دأبت ل  -٦

عقد اجتماعاتها كل ثالثة أشــــــهر  علىوانتشــــــاره على نطاق دولي فيروس شــــــلل األطفال  الحالي فيما يخص انتقال
من طوارئ بوصــــــــفه طارئة دولي النطاق العلى انتشــــــــار فيروس شــــــــلل األطفال  ، عندما ُأعِلَن عن٢٠١٤عام منذ 

، أربع مرات جتماعاتاالإلى عقد  ٢٠١٨ُدِعيت لجنة الطوارئ في عام و قلقًا دوليًا.  ثيرتالتي مومية الصـــــــــــــــحة الع
ر اإلجرائي لمقرّ لوفقًا و التوصــــــــــيات المؤقتة الصــــــــــادرة بموجب اللوائح، طة بواســــــــــ الوضــــــــــعالتعامل مع ويتواصــــــــــل 

تقارير عن قدمت ســبع دول أعضــاء . و بشــأن شــلل األطفالالصــادر عن جمعية الصــحة  )٢٠١٥) (٩(٦٨ع  ص   ج

                                                            
ــيــات األمراض أخبــار    ١ ـــ ــ ــ ـــ ـــ االطالع  تم( /http://www.who.int/csr/don/enى الرابط اإللكتروني التــالي: علُمتــاحــة فــاشـ
 ).٢٠١٩  مارس آذار/  ٤  في
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ــــا وضـــــــــــــــع شـــــــــــــــلــــل األطفــــال فيهــــا على الصـــــــــــــــعيــــد الوطني د العشـــــــــــــــرين لجتمــــاع الب ــــة الطوارئ الــــذي ُعقــــِ لجن
من طوارئ طارئة ل يشكّ  فتأوضع بوصفه ما هذا العلى إبقاء المدير العام حرص و ، ٢٠١٩  فبراير  شباط/  ١٩ يوم

  ١.على هذا األساسوأصدر توصيات مؤقتة  ،قلقًا دولياً  ثيرتالتي مومية الصحة الع
  
الفاشـــيتين المتميزتين لمرض بشـــأن  اتإلى عقد اجتماعطوارئ الالمدير العام لجنة دعا وٕاضـــافة إلى ذلك،   -٧

ة في محــافظــ ىولاألحيــث انــدلعــت : ٢٠١٨جمهوريــة الكونغو الــديمقراطيــة في عــام اإليبوال اللتين انــدلعتــا بفيروس 
بمحافظتي أغســطس  /في آباندالعها الثانية ت وبدأيونيو،  /وحزيرانأيار/ مايو شــهري الفترة الواقعة بين بإكواتور 

إلى عقــد الطوارئ ُدِعيــت لجنــة . و هــذا التقريرتــدوين وقــت ة حتى نــدلعــت مزالــالتي مــاكيفو الشـــــــــــــــمــاليــة وٕايتوري، و 
اللجنة في معرض  همافي ترَ ولم  ٢٠١٨،٣تشــــــــــــرين األول/ أكتوبر  ١٧و ٢٠١٨٢ مايوأيار/  ١٨اجتماعين يومي 

من طارئة ل الفاشـــــيتين تشـــــكهاتين أن أي واحدة من  إســـــداها بالوقت نفســـــه للمشـــــورة في مجال الصـــــحة العمومية،
وُأِتيح على موقع المنظمــة  .مشـــــــــــــــورة اللجنـةبالمـدير العـام بـل ، وقَ قلقـًا دوليـاً  ثيرتالتي موميـة طوارئ الصـــــــــــــــحـة الع

اإللكتروني البيانان الصـــــادران عن االجتماعين كليهما، بما في ذلك المشـــــورة المســـــداة في مجال الصـــــحة العمومية 
  والواردة فيهما.

  
  تعزيز القدرات الوطنية األساسية

  
تقريرًا واحدًا على األقل إلى  ٢٠١٠منذ عام طرفًا دولة  ١٩٦قدمت جميع الدول األطراف البالغ عددها   -٨

إصـــدار جديد  ٢٠١٨واعُتِمد في عام  .المتعلق بتقديم الدول األطراف للتقارير الســـنويةســـتبيان االاألمانة باســـتخدام 
من بينها تقارير عن ذلك ( ٢٠١٩ أبريل /نيســــــــــــــان ١لغاية ٪) ٩٥(دولة طرفًا  ١٨٦قامت من هذا االســــــــــــــتبيان. و 

فيما يلي ، و )وبإعادته ٢٠١٨يونيو  حزيران/االستبيان الذي ُأرِسل إليها في هذا ل هاباستكمالدولة طرفًا أفادت  ١٧٩
من اإلقليم األفريقي المجيبة على االســــــــــــتبيان ٪) من الدول األطراف ١٠٠(دولة  ٤٧تصــــــــــــنيفها بحســــــــــــب اإلقليم: 

٪) من ٨٩(دولة  ٤٩٪) من إقليم جنوب شـــــــرق آســـــــيا و١٠٠(دولة   ١١٪) من إقليم األمريكيتين و٩٤(دولة   ٣٣و
٪) من إقليم غرب المحيط الهادئ. ٩٣(دولة  ٢٥٪) من إقليم شــــرق المتوســــط و١٠٠( دولة ٢١اإلقليم األوروبي و
لة وتُنشـــــــــر معلومات  على الموقع اإللكتروني  ةويمن تقارير ســـــــــن ٢٠١٨  عّما قدمته الدول األطراف في عاممفصـــــــــّ

الجوانب في بناء  حَرزعن التقدم المُ  على الصــــــــــــعيد العالميوُأبِلغ  ٤.للمرصــــــــــــد الصــــــــــــحي العالمي التابع للمنظمة
                                                            

ـــأن بيان    ١ ــرين بشــ ــ ـــحية الدولية في اجتماعها العشـ ــلل األطفال على لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصــ ــار فيروس شـــ ــ انتشـ
  النطاق الدولي، انظر الرابط اإللكتروني التالي: 

https://www.who.int/news-room/detail/01-03-2019-statement-of-the-twentieth-ihr-emergency-committee )ــم ــ  تـــ
 ).٢٠١٩  مارس آذار/ ٢٠ فياالطالع 

ــحيةبيان    ٢ ــية اإليبوال المندلعة في عام  لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصــ ــأن فاشــ ، ٢٠١٨الدولية في اجتماعها األول بشــ
  انظر الرابط اإللكتروني التالي: 

https://www.who.int/news-room/detail/18-05-2018-statement-on-the-1st-meeting-of-the-ihr-emergency-
committee-regarding-the-ebola-outbreak-in-2018   

 ).٢٠١٩  مارس آذار/ ٤ فياالطالع  تم(
ــرين األول/ أكتوبر    ٣ ــحية الدولية في اجتماعها المعقود بتشــ ــية  ٢٠١٨بيان لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصــ ــأن فاشـــ بشــ

  ، انظر الرابط اإللكتروني التالي: مرض فيروس اإليبوال المندلعة بجمهورية الكونغو الديمقراطية
https://www.who.int/news-room/detail/17-10-2018-statement-on-the-meeting-of-the-ihr-emergency-
committee-on-the-ebola-outbreak-in-drc  

  ).٩٢٠١  مارس آذار/ ٤ فياالطالع  تم(
  الرابط اإللكتروني التالي: بيانات المرصد الصحي العالمي، انظر  مستودع   ٤

http://apps.who.int/gho/data/node.main.IHR00ALLN?lang=en )٢٠١٩  مارس آذار/ ٤ فياالطالع  تم.(  
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الســيما فيما يخّص الدولية، و لمنصــوص عليها في اللوائح الصــحية اّفة اك القدرات األســاســية الثالث عشــرةالمتعلقة ب
ة إلى مراكز نية الُمســـــندطاللوائح الصـــــحية الدولية والوظائف الو العمل بموجب وتنســـــيق  المختبراتقدرات الترصـــــد و 

وجود حاجة شـــــــير إلى ت المتوســـــــطعلى أن النتائج العامة في ، االتصـــــــال الوطنية المعنية باللوائح الصـــــــحية الدولية
ة  ألحداث الكيميائية والقدرات القائمة التصـــدي لمن  كلجهود في مجاالت المزيد من ال بذلاالســـتمرار في إلى ماســـّ

  ١في نقاط الدخول والطوارئ اإلشعاعية.
 
 تقييمــات خــارجيــةيشـــــــــــــــمــل إجراء بمــا  ،إجراء تقييمــات خــارجيــة طوعيــةفي ميــدان دعم الــاألمــانــة قــدمــت و   -٩

تقييمات خارجية مشـــــــتركة طوعية، منها  ٢٠١٩آذار/ مارس  ٨ دولة طرفًا إجماًال حتى يوم ٩٢وأجرت مشـــــــتركة. 
نوعية التقييمات، بوســائل منها مثًال االســتفادة من . وركزت األمانة على تحســين ٢٠١٨في عام تقييمًا ُأجِريت  ٢٤

ت مجاالد التحدتقييم األداء لتنفيذ عملية على و في إعداد التقييمات، الدول األطراف دة عمســــــــالدة موحأدوات ومواد 
 ٢دة.التي تسودها سياقات محدالبلدان ب اتتقييمإرشادات بشأن إجراء الوضع على مزيد من التحسين، و تي يلزمها لا
اختبار المعّدة لغرض لمحاكاة تمرينًا من تمارين ا ٣١، بدعم من األمانة، ، أجرت الدول األطراف٢٠١٨في عام و 

. ٢٠١٦منذ عام إجماًال  هامرينًا منت ٩٧لُيســــــــتكمل بذلك لتأهب واالســــــــتجابة، في مجال االقدرات الوظيفية مختلف 
بحيث شـــاركت ، للتنفيذالحقًا  اســـتعراضـــاً  ١٨إجراء في لمكاتب اإلقليمية والقطرية الدعم تحديدًا لألمانة قدمت اكما 

 ةممثلالجهات الكذلك و  ،ستوى المحليمالالوطني واإلقليمي و  ينالمصلحة على المستويفي إجرائها الجهات صاحبة 
ما مجموعه ا أفضـــــى إلى اســـــتكمال ممة، الدوليالجهات الشـــــريكة والجهات الفاعلة غير الدول و  لمجتمعات المحليةل

تمارين المحاكاة بشأن التدريب على إجراء ثالث حلقات عمل إقليمية ُعِقدت و . ٢٠١٦منذ عام منها استعراضًا  ٤٥
ت األمانة أعد. و منظمةالمن وزارات الصــــــحة ومكاتب بًا متدر  ١١٢اســــــتفاد منها و  للتنفيذاالســــــتعراضــــــات الالحقة و 

يمكن االطالع على معلومات . و وٕاجرائها وتقييمها واالســـــــتعراضـــــــاتالتمارين تخطيط دعمًا لالخبراء بأســـــــماء قائمة 
اإللكترونية بوابة الفي االســــتعراضــــات الالحقة للتنفيذ التقييمات الخارجية المشــــتركة وتمارين المحاكاة و عن مفصــــلة 

  ٣.) واألمن الصحي٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (بشأن لشراكة االستراتيجية المعنية باللمنظمة و 
  

أداء أن  ٤وتقييمهااللوائح الصــــــــحية الدولية بموجب إطار رصــــــــد ُجِمعت تحليل أولي للبيانات التي يثبت و   -١٠
نتائج زادت ها قت فيي حقتوال والمختبرات،لترصــد من قبيل اقدرات الكشــف  ما يخّص فيتقريبًا جميع الدول األطراف 

تكمال ٪ ٦٥على متوســــط الفي نســــبتها  أن اس ٕاجراء و  المتعلق بتقديم الدول األطراف للتقارير الســــنويةســــتبيان االبش
 االســـــتجابة، قدراتفيما يتعلق بهو عمومًا أفضـــــل من أدائها  ،يالعالمالصـــــعيد  على مشـــــتركةال خارجيةال تقييماتال

على في المتوســــــط قتها التي حقنتائج اقتصــــــرت فيها نســــــبة الوالتي  لها، واالســــــتجابة لطوارئالتأهب لمواجهة ا مثل
واســـطة االســـتعراضـــات الالحقة بتها صـــح من التحققيتواصـــل تائج علمًا بأنها نعلى الصـــعيد العالمي، تقريبًا ٪ ٥٥

ن أن تبيو . االســـــــتجابة قدراتفعالية وأفضـــــــل أداًء من  أكثر الكشـــــــف قدرات نثبت أت التي المحاكاة وتمارينللتنفيذ 
رتبطة متعدد القطاعات ألنها ممكونًا  تضــــماالســــتعراضــــات الالحقة للتنفيذ وتمارين المحاكاة عدد  نصــــف منأكثر 

الحمى ، مثل داء البروســــــــــــيالت أو حمى النيل الغربي أو حمى الوادي المتصــــــــــــدع أو باألحداث الحيوانية المنشــــــــــــأ

                                                            
ــتنادًا إلى تحليل المعلومات الواردة من    ١ ــ ــ ـــ ــ ، علمًا بأن ثالث ٢٠١٩كانون الثاني/ يناير  ٢٨لغاية يوم طرفًا  دولةً  ١٥١اسـ

 .دول أطراف قدمت تقارير في صيغة تّعذر إدراجها في هذا التحليل
ــتمل    ٢ ــ ــ ـــغيرة دها المنظمة من البلدان التي التي تحدالفئات األولية تشــ ــ ــياقات ُمحّددة على البلدان الجزرية الصـــ ـــ ــودها ســـ ــ تســــ

 والدول االتحادية والبلدان التي تدور فيها النزاعات واألراضي الواقعة ما وراء البحار.
  ).٢٠١٩آذار/ مارس  ٤، (تم االطالع في /https://extranet.who.int/spp متاحة في   ٣
) وتقييمها ٢٠٠٥إطار رصد اللوائح الصحية الدولية (   ٤
)https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276651/WHO-WHE-CPI-2018.51-eng.pdf?sequence=1? ،
 ).٢٠١٩  مارس آذار/ ١٣ فياالطالع  تم
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المتعلق بتقديم الدول ســــــتبيان االيتماشــــــى هذا االتجاه مع نتائج و يبوال أو داء الكلب. اإل الصــــــفراء أو مرض فيروس
ى الصـــــــعيد لع٪ ٦٠، والتي تبلغ نســـــــبتها في المتوســـــــط والتقييمات الخارجية المشـــــــتركة األطراف للتقارير الســـــــنوية

ألمراض المنصــوص عليها فيها بشــأن االلوائح الصــحية الدولية والقدرات العمل بموجب ســيق تن العالمي فيما يخص
الســـــــــالمة تحقيق فيما يتصـــــــــل بعند نقاط الدخول و المتوفرة القدرات ل تتخلالحظ وجود ثغرات الحيوانية المنشـــــــــأ. ويُ 

على ٪ ٤٩و ٤٥بين  نســــــبتها في المتوســــــطتراوحت قت نتائج والتي حق، اإلشــــــعاعيةطوارئ للتصــــــدي لاالكيميائية و 
والتقييمات  المتعلق بتقديم الدول األطراف للتقارير الســــــنويةســــــتبيان االكل من نتائج بالنســــــبة إلى  العالميالصــــــعيد 

  .الخارجية المشتركة
  

ترصد الرامية إلى تعزيز قدرات المختبرات والفي جهودها لدول األطراف ى الإواصلت األمانة تقديم الدعم و   -١١
ركزت و  ،بالمساعدة التقنية الدول الضعيفة والهشةزويد ، وتونشرهااإلرشادات والمواد واألدوات التقنية وضع بفضل 
في قدرات مضـــــــــمونة الجودة ٕاتاحة ، و بطريقة مأمونة ومناســـــــــبة التوقيتمع العينات ونقلها عملية جعلى  تهاأنشـــــــــط
عن أحداث نظم الترصــــــد من أجل اإلبكار في الكشــــــف ، وتعزيز مرافق آمنة ومأمونةبالتشــــــخيص المختبري مجال 

بشـــأن التأهب لمواجهة خطة اإلقليمية التنفيذ ســـياق بعض تلك األنشـــطة في تنفيذ وقد اضـــُطِلع ب ة.موميالصـــحة الع
  .اإلقليم األفريقيبيبوال اإلمرض فيروس 

  
  الصحية الدولية االمتثال للمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح

  
. أحكامهاما ينطبق عليها من جميع لز النفاذ أن تمتثل دول األطراف عقب دخول اللوائح حياليجب على   -١٢

الواردة تلك منصـــــــــــــــوص عليها في اللوائح، بما فيها متطلبات اللعديد من الالمتثال لعن امعلومات  الفرعهذا رد يو و 
مراكز االتصـــــــال ، وٕانشـــــــاء والتحقق منهااإلبالغ عن األحداث و األخرى، التدابير الصـــــــحية المتعلقة بمجاالت في ال

وقائمة أســـــــماء  ،بنقاط الدخول ةتعلقالمســـــــاســـــــية األحكام األ، و وصـــــــيانتهامعنية باللوائح الصـــــــحية الدولية الوطنية ال
  .الحمى الصفراءضد تطعيم والوائح الخبراء المعنيين بالل

  
  تدابير الصحية األخرىال
  

الُمّتخذ من ق في مجال رصـــد معدالت امتثال الدول األطراف بشـــأن على تطبيق نهج منســـت األمانة ظبوا  -١٣
اللوائح، وحرصــت على صــون قاعدة بيانات عن هذه التدابير. من  ٤٣خرى، وذلك وفقًا للمادة األصــحية ال تدابيرال
ت تدابير صـــــحية أخرى تداخلت خذات رات منســـــقة مع ســـــت دول أطرافحوا ٢٠١٨أقامت األمانة منذ أيار/ مايو و 

 القيود هارفعت دولتان من، وبناًء على ذلك، فقد األشــــــخاص وتنقالتهم على الصــــــعيد الدوليحركة كل كبير مع بشــــــ
  .المفروضة في هذا المضمار

  
 )٢٠١٨  حزيران/ يونيو –مايو أيار/ في والية كيراال بالهند (التي اندلعت فيروس نيباه بالنسبة إلى فاشية و   -١٤
فقد ، مع هذه الوالية يالتجار التبادل الســـــــــــــــفر أو حركة قيود على ز المنظمة أثناء اندالعها بفرض أية وعِ لم تُ ي توال

قامت . و تلك الوالية اســــتيراد الفواكه والخضــــروات منحاالت حظر مؤقتة على خمس دول أطراف فرضــــت أثناءها 
الحظر المفروضـــــــــــــة هذه، برفع حاالت  ،المنظمة اتصـــــــــــــاالت معهاأن أجرت  عدب ،دولتان من هذه الدول األطراف

في مجال الصــــحة العمومية، على أن  ظري اســــتندت إليه في فرض الحالذاألســــاس المنطقي منهما وقدمت واحدة 
  لحاالت الحظر التي فرضتها. هذا التقرير برفع الدول األطراف الثالث األخرىتدوين حتى وقت المنظمة لم تُبّلغ 

  
مراعاتها للتوصيات الصادرة عن لجنة الطوارئ بفرض أية قيود على حركة السفر عقب ز األمانة وعِ لم تُ و   -١٥

وتواصــل  .يبوالاإلمرض فيروس  فاشــيةعلى جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تندلع فيها حاليًا  أو التبادل التجاري
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يومًا على  ٢١ته صــحي مد حجرعلى فرض مل تإجراءات تشــخاذ اتتدوين هذا التقرير  في وقتدولة طرف واحدة 
، بمن فيهم اطيـــةجمهوريـــة الكونغو الـــديمقر بالمتضـــــــــــــــررة بهـــذا المرض منـــاطق الجميع المســـــــــــــــــافرين القـــادمين من 

  .مرضمكافحة التتعلق بأنشطة ضطلعون بتنفيذ اإلنساني والعاملون الصحيون المالعمل مجال المتطوعون في 
  

مومية. فيما يتعلق بأحداث الصــــحة الع اً منهجياألخرى رصــــدًا ســــتواصــــل األمانة رصــــد التدابير الصــــحية و   -١٦
لى الدول األطراف، ع هذه المعلوماتبعة في تقديم التقارير وعرض المتُنهج ي الصـــــــــــــــعلى تق األمانةكما تعكف 

إبالغ الدول ممارســات ســعيًا إلى تحســين . و ٤٣الدول بموجب المادة هذه تفاصــيل اإلجراءات التي تتخذها ها في بما
بشأن مبادئ توجيهية مسندة بالبّينات صياغة تواصل األمانة فإن األخرى، فعالية التدابير الصحية مدى األطراف ب

على النطاق  انتشـــــار األمراض المعديةتقليل معدالت الخروج/ الدخول في المســـــافرين في نقاط فعالية فحص مدى 
  .الدولي

  
  ق منهاوقوع األحداث والتحقاإلخطار ب

  
، يوروبالمكتب األاألمريكتين و ومكتب  فريقياألتب ، ومنها المكلمنظمةتابعة لشـــرعت عدة مكاتب إقليمية   -١٧
اللوائح فيما المنصــــــــــوص عليها في امتثال الدول األطراف لاللتزامات اتّباع طريقة منهجية في رصــــــــــد معدالت في 

المكتــب وواصــــــــــــــــل مثًال . وفي اإلبالغ عن معــدالت امتثــالهــا هــذه هــا،والتحقق منبوقوع األحــداث يتعلق بــاإلخطــار 
لنتائج مع الدول وتبادل ا من األحداثطلبات التحقق معدالت تلبية رصــــــــــــــــد  ٢٠٠٧منذ عام اإلقليمي لألمريكتين 

الدول األطراف نســبة تلبية  ٢٠١٨في عام بلغت . و ٢٠١٤منذ عام تقريرًا ســنويًا عن ذلك ، ونشــر األطراف المعنية
بالنســـبة إلى ) ٤٧/٧٠٪ (٦٧، حســـبما تقتضـــيه اللوائح، ســـاعة ٢٤غضـــون  فيالوقت المناســـب و ب طلبات التحققل
) ١١/١٣٪ (٨٤إقليم األمريكتين و) بالنســـــــــــــــبة إلى تلك الواقعة ب١٤/٣٥٪ (٤٠و ١الواقعة باإلقليم األفريقيلدول ا

  باإلقليم األوروبي.منها الواقعة بالنسبة إلى الدول 
  

الوفــاء مجــال في بــالــدعم الــدول األطراف تزويــد لإرشـــــــــــــــــاديــة ثــائق وأدوات على إعــداد و األمــانــة عكف وت  -١٨
االتصــــال مراكز وظائف نفيذ حداث بموجب اللوائح وتاألبالعاجلة اإلخطارات توجيه بشــــأن  بااللتزامات ذات الصــــلة

ونموذج اختبار الكفاءة  هذه اللوائح من تنفيذ، والتي تشــمل الشــوط الحاســم الوطنية المعنية باللوائح الصــحية الدولية
متعددة األطراف  ٢مجموعة أدوات المكتب اإلقليمي لألمريكتين أعدو ؛ لمساعدة في تنفيذهااوتزويد الدول األطراف ب

  .اللوائح الصحية الدوليةالمعنية ب مراكز االتصال الوطنيةبين عمل ال حلقاتلتعزيز عقد 
  

  مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية 
 
مراكز االتصـــال الوطنية المعنية باللوائح التواصـــل على مدار الســـاعة مع إمكانية تســـهيل واصـــلت األمانة   -١٩

مراكز عددها  ٢٠١٨كدت في عام . وأاللوائحتلك المعنية بو التابعة للمنظمة نقاط االتصـــــــــــــــال الصـــــــــــــــحية الدولية و 
حســــــــبما  تلكمعلومات االتصــــــــال بها، أو حّدثت معلوماتها هذه  مراكز االتصــــــــال الوطنيةمن ٪) ٧٩(مركزًا   ١٥٤

المعّينين من المســـتفيدين من قائمتها بأســـماء  ٪)٥٦(مراكز أخرى منها  ١١٠تقتضـــيه اللوائح المذكورة، فيما أكدت 
                                                            

 بناًء على أحداث معروفة التواريخ حاليًا.   ١
ـــــحة للبلدان    ٢ ــ ــ ـــ ــ ـــال متعدّ . مجموعة أدوات األمريكيةمنظمة الصــ ـــ ــ ــ ـــ ــ دة األطراف لتعزيز عقد حلقات العمل بين مراكز االتصـ

  الرابط اإللكتروني التالي: الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، انظر 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13846:multilateral-ihr-nfp-
strengthening-workshop-toolkit&Itemid=42465&lang=en   

 ).٢٠١٩  مارس آذار/ ٤ فياالطالع  تم(
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عدد هؤالء المســـتفيدين  ، بلغ٢٠١٨بحلول نهاية عام المتعلقة باألحداث، أو حّدثت قائمتها هذه. و معلومات الموقع 
. مســـــــتفيدين آخرين إتاحة الموقع أمامأو آخر فيدًا جديدًا مســـــــت ١٥٣ إيجادمســـــــتفيدًا باالقتران مع  ٨٤٨من الموقع 

المتعلقة معلومات الموقع من مراكز االتصـــــــــــــال الوطنية المعنية باللوائح الصـــــــــــــحية الدولية اســـــــــــــتفادة  خصفيما يو 
٪) مرة واحدة على األقل في ٨٢(مركزًا منها  ١٩٦من أصــــــــــــــــل مركزًا  ١٦٠الموقع أمام  هذا ُأِتيح، فقد باألحداث

  أحداث الصحة العمومية وطوارئها الجارية.معلومات عن أحدث العلى  هامن أجل حصول ٢٠١٨  عام
  

التصـــال الوطنية المعنية باللوائح الخاصـــة بمراكز اشـــبكة المعارف العالمية عملها بشـــأن اســـتهلت األمانة و   -٢٠
اإلقليم بللمراكز الوطنية الموجودة الشـــبكة وأنشـــأت هذه ، كليهما واإلقليميالصـــحية الدولية على الصـــعيدين العالمي 

ظب تواو جنوب شــــــرق آســــــيا. اإلقليم األوروبي وٕاقليم بلموجودة تلك اإنشــــــائها ليتواصــــــل النقاش حول فيما ، األفريقي
تركز على إلكترونية  ودورات تعلم، بما يشــــمل ابتكار أدوات وتحديثهابرامج تعلم وموارد تدريب وضــــع على األمانة 
بفضــل  كل هذه المواردوتُتاح ســائر أصــحاب المصــلحة. االتصــال الوطنية المعنية باللوائح الصــحية الدولية و مراكز 
  ١.ألمن الصحيفي مجال اتعلم المنصة 

  
 اللوائح، فإن األمانة عاكفة علىالمقطوعة بموجب  هاتحســـــــــــــــين وفائها بالتزاماتودعمًا للدول األطراف في   -٢١

. أداء مهامهاما يتعلق بفيواحتياجاتها الوطنية المعنية باللوائح الصـــــــــــــــحية الدولية خبرات مراكز االتصــــــــــــــــال تقييم 
بفضــــــل  هذه المراكز المقدم إلىها دعمزيادة فعالية ها الرامية إلى جهودالتقييم في هذا بنتائج  األمانة ســــــترشــــــدوســــــت

  على قدم وساق. يجري التحقق من صحتهالتدريب، وبفضل إطار لتقييم الكفاءات أدوات تحديث اإلرشادات و 
  

المعنية باللوائح مع مراكز االتصـــــــــال الوطنية  ٢٠١٨في عام المكاتب اإلقليمية اجتماعات ت بعض وعقد  -٢٢
الممارسين على  تشكيل أوساطو كتسبة والخبرات المستخلصة عبر الموتبادل البهدف توفير التدريب  الصحية الدولية

بتنفيذ  ٢٠١٨في كانون األول/ ديســـــــــمبر واضـــــــــطلع المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهاديء المســـــــــتوى اإلقليمي. 
االتصـــال قدرات الختبار بلدًا ومنطقة  ٢٩) الذي شــارك فيه Crystalكريســتل (االفتراضــي الســنوي  تمرين المحاكاة

. اللوائحتلك المعنية بو نقاط االتصال التابعة للمنظمة مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية و بين 
أول تمرين مشــــترك له بشــــأن الكشــــف عن  ٢٠١٨ذ في تشــــرين الثاني/ نوفمبر المكتب اإلقليمي ألوروبا، فقد نفا أم
أجل من  المعنية باللوائح الصـــــــحية الدوليةمراكز االتصـــــــال الوطنية كزًا من ر م ٢٧حداث وتقييمها، وشـــــــارك فيه األ
بين القطاعات العمل وتنســـــــــــيق بشـــــــــــأنها عن األحداث والتواصـــــــــــل  المتعلقة باإلخطارجراءات اإلتطبيق مارســـــــــــة م
  اإلقليم األوروبي.هذا التمرين ممارسة سنوية في ر أن يصبح من المقر . و مخاطر الطوارئاإلبالغ بو 
  

قدرات االتصال بين مراكز االتصال ل ٢٠٠٧سنوية منذ عام أجرى المكتب اإلقليمي لألمريكتين اختبارات و   -٢٣
، وأخرى كل ســــنتين اللوائحتلك المعنية بو نقاط االتصــــال التابعة للمنظمة الوطنية المعنية باللوائح الصــــحية الدولية و 

في  االتصـــاللقدرات بواســـطة البريد اإللكتروني  نجاحباللت تكلاختبارات  ٢٠١٨وُأجِريت في عام . ٢٠١٠منذ عام 
في الفصـــــــــــــــلين األول والثاني على التوالي، فيما ُأجِريت  ٪)٩٤(دولة طرفًا أخرى  ٣٣وفي  ٪)٨٩(دولة طرفًا  ٣٥

الفترتين نفســـــــيهما ب ٪)٩٤(دولة طرفًا أخرى  ٣٣وفي  ٪)٩١(دولة طرفًا  ٣٢في  أخرى بواســـــــطة الهاتفاختبارات 
  األعوام السابقة.بمع البيانات الُمالحظة متوائمة معدالت النجاح العالية  ، علمًا بأنالتواليعلى 

  
  نقاط الدخول

 
أخرى غير ســـــاحلية ســـــاحلية و دولة طرفًا  ١٥٢من أصـــــل دول  ١٠٨ دول عددها ٢٠٠٧منذ عام  واظبت  -٢٤

بإصـــدار الشـــهادات الصـــحية للســـفن صـــة المرخالموانئ أســـماء ن يبتقائمة بالمنظمة تزويد  لىع موانئ داخليةلديها 

                                                            
 ).٢٠١٩آذار/ مارس  ٤، (تم االطالع في /https://extranet.who.int/hslp متاح في   ١
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الشـــــــهادات هذه بعض ووفقًا لما تفيد به تقارير وردت من بعض الدول األطراف، فإن اللوائح. حســـــــب ما تقتضـــــــيه 
من   ٣  في المرفقاآلخر ال يطابق النموذج الوارد بذلك؛ وبعضها صة مرخموانئ غير زالت تصدر عن ماالصحية 
الشـــــــهادات مختلف تفتيش الســـــــفن وفهم وظيفة  ل المعارف والقدرات في مجالثغرات تتخلناهيك عن وجود  اللوائح؛

دعمها للدول األطراف عن طريق إتاحة األمانة ســــعيًا إلى تقويم مواطن الضــــعف هذه، تواصــــل و . الصــــادرة بشــــأنها
د تزو   . كمابشأنها يةصح فضًال عن تدريبها وجهًا لوجه على تفتيش السفن وٕاصدار شهاداتإلكترونية أمامها، دورة 

ص في حالة  الشـــهادات الصـــحية مواجهتها لمشـــاكل فيما يتعلق بإصـــدار األمانة البلدان بالدعم على أســـاس مخصـــّ
  للسفن.

  
تعزيز صــــــــبو إلى بلوغ هدف مؤداه التي ت موانئ والمطارات والمعابر البريةعدد أعضــــــــاء شــــــــبكة اليتزايد و   -٢٥

لتي تؤثر على نقاط الدخول مومية اأحداث الصـــــــــحة العلمواجهة تبادل المعلومات والمعارف بشـــــــــأن التأهب عملية 
مهنيًا من  ٦١٥حتى اآلن  المهنيينمن الشـــــــــبكة هذه ء أعضـــــــــا، حيث بلغ مجموع عدد واالســـــــــتجابة لتلك األحداث

وكان محور الطيران المدني الدولي، تدريبيتان بالتعاون مع منظمة حلقتا عمل  ٢٠١٨في عام ُعِقدت . و بلداً  ١٢٢
مهنيًا صــــــــحيًا  ٨٣حلقتي العمل هاتين  حضــــــــرو في مجال الطيران؛ مومية على إدارة أحداث الصــــــــحة العتركيزهما 
تعزيز إلكترونية رامية إلى ثالث دورات مواضــــــــــــــيعية ُأِعّدت و بلدًا.  ٣١الطيران من معنيين بشــــــــــــــؤون من الوآخرين 

تواصــــــل مســــــتوى الل تعظيماً تعداد إلدارتها عمليًا ســــــواالنقاط الدخول في التأهب لمواجهة أحداث الصــــــحة العمومية 
إرشـــادات وضـــع مع الشـــركاء في في العمل ك التشـــار  على قدم وســـاق جري حالياً يو  .العالميعلى الصـــعيد بشـــأنها 

ّتباع والتعاون عبر الحدود بابرية المعابر الباللوائح الصـــحية الدولية المنصـــوص عليها في قدرات التقنية بشـــأن بناء 
  .المخاطرإدارة على نهج قائم 

  
  قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية

 
 اللوائحهذه المدير العام بموجب ها أعدقائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصـــــــحية الدولية التي حاليًا تضـــــــم   -٢٦

ســتأثر وي، على طلب الدول األطراف المدير العام بناءً نهم خبيرًا ممن عي ٨٨منهم خبيرًا،  ٤٤٣مجموعه  ماأســماء 
(نصــــفهم تقريبًا من ) ٪٣٥(خبيرًا  ١٥٤حيث يبلغ عدد خبرائه فيها  قائمةالفي اإلقليم األوروبي بأعلى نســــبة تمثيل 

ثم إقليم غرب المحيط ) (نصـــــــــــــــفهم تقريبــًا من بلــد واحــد)، ومن ٪٢٣)، يليــه إقليم األمريكتين (ال غير ة بلــدانثالثــ
التي يقل فيها إلى أدناه مســتوى تمثيلها في هذه القائمة،  األقاليم  أمابلدان).  ثلثيهم تقريبًا من ثالثة) (٪١٥الهادئ (

أســـــماء وتضـــــم القائمة  .)٪٧( آســـــياشـــــرق جنوب وٕاقليم  )٪٨وٕاقليم شـــــرق المتوســـــط ( )٪١١(ي اإلقليم األفريقي هف
علم األوبئة ومكافحة النواقل ومكافحة العدوى ها ومن ،مجاًال من مجاالت الخبرة ٨١في صـــــــين صـــــــمن المتخخبراء 
الجماهيرية ونقاط الحمى الفيروســــــــية النزفية والتجمعات أنواع الســــــــفر والتواصــــــــل بشــــــــأن المخاطر و شــــــــؤون وطب 
في بنشـــــــــــاط األمانة واظب وت ، ويقتصـــــــــــر عدد النســـــــــــاء الُمدرجات في قائمة الخبراء هذه على الثُلث تقريبًا.الدخول
األقل تمثيًال والبلدان من األقاليم آخرين إليها على تحســـــــــين التوازن بين الجنســـــــــين في القائمة وضـــــــــم خبراء ها عمل

ٕاعداد قليل من الخبراء، مثل الخدمات اللوجســـــــــــــــتية والدعم الميداني و  ددمشـــــــــــــــمولة بعوفي مجاالت الخبرة الفيها، 
ت الدول األطراف ومن شـــــأن األمانة أن ترّحب بطلبا ذج الرياضـــــية واألنثروبولوجيا الطبية والعلوم االجتماعية.االنم

بصـــدد تعيين الخبراء في قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصـــحية الدولية، وخصـــوصـــًا منها تلك المنقوصـــة التمثيل 
 حاليًا في هذه القائمة.

 
  الحمى الصفراء

  
دولة  ٨٦دول أطراف وأراضـــــــــــــــي من وراء البحار عددها  ٢٠١٩كانون الثاني/ يناير  ٢٨يوم حتى ت رد  -٢٧
عن من أجل جمع معلومات  الدوليعلى الصــــعيد على االســــتبيان الســــنوي المتعلق بالســــفر والصــــحة أرضــــًا  ٢٧و
أفادت منذ تطعيم المســـــافرين الدوليين ضـــــد الحمى الصـــــفراء. و فيما يخص التي تفرضـــــها الدول األطراف  شـــــروطال
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ها تطالب المسافرين الوافدين إليها بإبراز شهادة أنبأرضًا  ١٩دول أطراف و ١٠٤دول وأراضي عددها  ٢٠١٥  عام
الشــهادات دت أنها تقبل حاليًا أكأرضــًا  ١٩دولة طرفًا و ٩٩ها . ويوجد من بينضــد الحمى الصــفراء همتطعيمتثبت 

بوصـــــفها شـــــهادات  معتمدة من المنظمة،لقاحات الدولية الصـــــادرة بشـــــأن التطعيم ضـــــد الحمى الصـــــفراء باســـــتعمال 
 ابصيغته اللوائحمن  ٧ق المرفبالضرورة طابق ينبغي أن تشهادات ألنها ، الُمطّعم بها الشخص عمرصالحة طوال 

  .)٢٠٠٥بشأن تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ( )٢٠١٤( ١٣-٦٧ع  ص  جلقرار المعدلة بموجب ا
  

  لدول األطراف في تنفيذ اللوائح لاألمانة دعماً التي تضطلع بها نشطة األ 
 
قـــدرتهـــا على التـــأهـــب لمواجهـــة جميع لتعزيز الالزم دعم الـــبـــالـــدول األطراف على تزويـــد  األمـــانـــةت دأبـــ  -٢٨

بلدان  ٢٠١٨ُزوِّدت في عام ها. و تنفيذو وضــــــــع خطط مســــــــندة بالبّينات على قطرية ت أنشــــــــطتها الركز و ، المخاطر
بلدًا  ١٦ارتكز إليها والتي مومية، ة العحمخاطر الصـــــها فيما يتعلق ببياناتميدان وضـــــع في بالدعم بلدًا  ١٩عددها 

 لمواجهة المخاطر الوشـــــــيكةتأهب الفي مجال ته ابلدًا آخر في توســـــــيع نطاق قدر  ١٦؛ ووضـــــــع خطط للطوارئفي 
أتاحت الخطط . و الصـــــــــــحية ذات األولوية هاالســـــــــــالمة في مرافقمعنية ببرامج أخرى نفذت أربعة بلدان فيما ؛ الوقوع

ضــــــــــمن نطاق ها األكثر إلحاحًا حتياجاتاتحديد للبلدان المســــــــــندة بالبّينات المجال أمام المخاطر و اإدارة المســــــــــتنيرة ب
المنطوية على الطوارئ لمواجهة لتأهب ًا لعزيز ة تولويخذة على ســـــــــــبيل األاإلجراءات المتوتحديد  ،نظمها الصـــــــــــحية
  .واالستجابة لها واالستعداد إلدارتها عملياً مخاطر شاملة 

  
خطط عمله الوطنية بشـــــــأن التأهب لمواجهة الطوارئ  ٢٠١٨بلدًا في عام  ٢٧وضـــــــع األمانة، من بدعم و   -٢٩

وضــع خطط ومجموعة أدوات لنب مع إرشــادات إلى ججنبًا  ١ت األمانة إطارا،ً عدّ النهائية. وأفي صــيغتها الصــحية 
لهــا.  االســـــــــــــــتجــابــةلمواجهــة الطوارئ و التــأهــب هــا على تعزيز قــدراتمجــال لبلــدان في  لدعمــاً  هــاوتنفيــذعمــل وطنيــة 

مراكز إلطالع  إقليميةعمل توجيهية حلقة  ٢٠١٨في تموز/ يوليو المكتب اإلقليمي لجنوب شـــــــــــــــرق آســـــــــــــــيا   عقدو 
  .اإلطار ومجموعة األدواتعلى منظمة الاالتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية وموظفي 

  
التي الثغرات تجســـــــير بشـــــــأن  وطنيةات عمل حلقمعًا منظمة والمنظمة العالمية لصـــــــحة الحيوان أعّدت الو   -٣٠

إيتاء مسار فيما يتعلق بالمنظمة العالمية لصحة الحيوان أداء بشأن ) و ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (تتخّلل تنفيذ 
وثيق دعم البلدان في ت لمن أج عمل حلقة ١١ حلقات عمل منها عدد ٢٠١٨في عام ُعِقدت الخدمات البيطرية. و 

أصـــــــــحاب بين تلك لعمل اجمعت حلقات و خدمات صـــــــــحة اإلنســـــــــان. التعاون بين خدمات صـــــــــحة الحيوان و عرى 
خريطة طريق رســم لكليهما المحلي من القطاعين المســتوى المركزي واإلقليمي و ين المســتويعلى المصــلحة الوطنيين 

هذه  والكشــف عن األمراض الحيوانية المنشــأ والطوارئ المتعلقة بســالمة األغذيةمن فاشــيات لوقاية بشــأن ا مشــتركة
أولويات في ما يلزم إدراجه من تائج حلقات العمل لتحديد ن نقد اســـــــــتُِفيد مو الفاشـــــــــيات والطوارئ واالســـــــــتجابة لها. 

  .الطوارئ الصحيةبشأن التأهب لمواجهة خطط العمل الوطنية 
 
في تشــــــرين تنفيذ اللوائح. وُعِقد تعزيز بشــــــأن شــــــراكاتها وثيق عرى جهودها الرامية إلى توواصــــــلت األمانة   -٣١

تعزيز عن طريق المســــــتقبل في الصــــــحة العالمية صــــــة بالمتربمخاطر الإدارة بشــــــأن اجتماع  ٢٠١٧األول/ أكتوبر 
أكثر من  )، وحضــر االجتماع٢٠١٧أكتوبر تشــرين األول/  ٢٦-٢٤رتا، اخدمات الصــحة المدنية والعســكرية (جاك

 .ومنظمة دولية وشــــــــــــــركاء ومانحين بلداً  ٤٤ألمن من او مومية لصــــــــــــــحة العاعي اقط ممثًال من الممثلين عن ١٦٠
                                                            

ــحية الدولية (تعزيز    ١ ــحي،): خطة العمل الوطنية ٢٠٠٥األمن الصـــــحي عن طريق تنفيذ اللوائح الصـــ ــأن األمن الصـــ  بشـــ
ـــة على  ـــاحـــ ــالي: ُمتـــ ــ  /https://www.who.int/ihr/procedures/health-security-national-action-plan/enالرابط اإللكتروني التــ

 ).٢٠١٩  مارس آذار/ ٤ فياالطالع   تم(
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قطاعي األمن والصــــــحة المدنية  التعاون بينبشــــــأن الســــــبل الكفيلة بتوثيق عرى مبادئ توجيهية وضــــــع على واتُِّفق 
تســـريع وتيرة تعزيز األمن الصـــحي العالمي و شـــأن بأعضـــاء مجموعة العشـــرين قطعه يتماشـــى مع االلتزام الذي   بما

  .تنفيذ اللوائح
  

مومية الطوارئ في مجال الصــــــــــــــحة العمواجهة بشــــــــــــــأن التأهب ليع المســــــــــــــتوى رف اً مؤتمر عقدت المنظمة و   -٣٢
بعة في أداء المتدة القطاعات على النهج المتعدّ زت فيه رك) ٢٠١٨كانون األول/ ديســـــــــمبر  ٤و ٣، فرنســـــــــا  ،ليون(

حضـــــر المؤتمر أكثر و . المناطق الحضـــــريةبة يمة العمو طوارئ الصـــــحمواجهة التأهب لميدان في دور قيادي فعال 
وكذلك ممثلون عن ، رؤســــــــاء البلديات وزعماء المناطق الحضــــــــريةزراء الصــــــــحة و و ن فيهم ، بممشــــــــارك ٢٠٠من 
أثناء انعقاد أصــــــدروه  ١في بيان مشــــــتركدعا المشــــــاركون . و ن المعنيينيوالشــــــركاء الدوليالمعنية لمنظمات الدولية ا
الطوارئ الصــــحية، مواجهة التأهب لبشــــأن لعمل بوصــــفه عام ا ٢٠١٩عام  ســــميةوشــــركائها إلى تمنظمة مؤتمر الال
لمواجهة لتأهب لعراه ومواصـــــــــــــــلة توثيق متعدد القطاعات التعاون زيادة إمكانية التنبؤ بالالتزامهم بأعربوا فيه عن و 

التي اآلثار الســـــلبية إلى أدنى حد من تقليل المن أجل وذلك ، مومية واالســـــتجابة لهاالطوارئ في مجال الصـــــحة الع
  .والنقل الجوي الدولي والسياحة العالميةمومية العالطوارئ الصحية على الصحة تخلفها 

  
في بالدعم الدول األطراف على تزويد  ٢٠١٨عام في التابعة للمنظمة والقطرية المكاتب اإلقليمية دأبت و   -٣٣
وقامت بعض طوارئ الصحة العمومية. مواجهة تنفيذ اللوائح وتعزيز القدرات في مجال التأهب لوتيرة تسريع يدان م

ن مستوى التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية، وذلك يالمكاتب اإلقليمية بوضع خطط عمل إقليمية لتحس
العمل العام العالمي وبرنامج مســــتواهما هذا بما يتماشــــى مع الخطة االســــتراتيجية العالمية الخمســــية بشــــأن تحســــين 

تحســـــــين رامية إلى لارفيع المســـــــتوى بشـــــــأن تنفيذ خطة العمل ُعِقد اجتماع وزاري . و ٢٠٢٣-٢٠١٩الثالث عشـــــــر، 
شـــــــباط/  ١٤-١٢، ، تركيااألوروبي (اســـــــطنبولاإلقليم بمومية لصـــــــحة العمســـــــتوى التأهب واالســـــــتجابة في مجال ا

اســـــترشـــــادًا باســـــتراتيجية اإلقليمية تنفيذًا كامًال. و  عملالخطة تنفيذ اللتزام بالتشـــــجيع على امن أجل )، ٢٠١٩ فبراير
غرب إقليمي الدول األطراف في مومية، حّدثت الصـــحة العوطوارئ  بشـــأن األمراض الناشـــئةآســـيا والمحيط الهادئ 

  .تلك الخططبوضع ت قام، أو المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا خطط عملها الوطنية بشأن األمن الصحي
  

في  االســـــــــــتجابة لهاالعالمية لإلنذار بحدوث الفاشـــــــــــيات و للشـــــــــــبكة التابع  التدريبركن اســـــــــــتهل أيضـــــــــــًا و   -٣٤
الشــــبكة شــــعب االســــتجابة للفاشــــيات في التدريب المتقدم) لرؤســــاء من المســــتوى الثالث (عملية وضــــع  ٢٠١٨  عام

 بدأو اإلقليم األفريقي؛ ب لدول األطرافلاالســـتجابة للفاشـــيات على م دورات تدريبية ، ونظّ شـــؤونها الميدانيين منســـقيو 
على مكافحة األوبئة في الميدان. كما عقد شـــــــــــركاء الشـــــــــــبكة  يةتدريببرامج تنفيذ مقترنة ب عمل تدريبيةبعقد حلقات 

  .دمج البحوث في أنشطة االستجابةبشأن عمل حلقة 
  
  ستنتاجاتاال
 
ة التأهب لمواجهة طوارئ الصــــــحجال م فيتقدمًا مشــــــجعًا عمومًا  ٢٠١٨الدول األطراف في عام  أحرزت  -٣٥
إنجازات جديرة ها العديد منقت . وحق)٢٠٠٥( اللوائح الصــــــــــــــحية الدوليةتنفيذ واالســــــــــــــتجابة لها في إطار مومية الع

، صــــــــون تلك القدراتالصــــــــحية الدولية و  في اللوائحالمنصــــــــوص عليها بناء القدرات األســــــــاســــــــية ميدان بالثناء في 
زالت وائح الصحية الدولية. على أنه مااللبموجب  العملتنسيق المختبرات و قدرات و ترصد فيما يتعلق بالوخصوصًا 

لديها نظم صــــــحية التي  اً ضــــــعفكثر قدرات البلدان األوالســــــيما فيما يخص ، ل هذا المجالتتخلة واســــــعهناك ثغرات 
المنطوية الدول األطراف على إدارة الطوارئ الصحية  ات، وكذلك قدر مناطق المتأثرة بالنزاعات وتلك الهشةلاو هزيلة 

                                                            
 ).٢٠١٩ آذار/ مارس ٤، (تم االطالع في https://reg.unog.ch/event/25908/material/42/0.pdf متاح في   ١
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عن قدرات  ةشــــفافبطريقة الوقت المناســــب و ب اإلبالغعن في هذا الســــياق ى ، ال ُيســــتغنعليهمخاطر شــــاملة. و على 
جهودًا والمنظمة وأصحاب المصلحة جميعهم يلزم أن تبذل الدول األطراف باألحداث. و والمعلومات المتعلقة  انالبلد

وكذلك  لمنظمة بما يقع من أحداث،األطراف لالدول  في إخطارمشــــــــتركة بشــــــــأن الُمالحظ من حاالت تأخير كثيرة 
بموجب اللوائح المعنية المقطوعة ء بااللتزامات  للوفااً ضــــــمان، وذلك األحداثتلك لطلبات التحقق من  تهابشــــــأن تلبي

ألحداث الصــــــحة التوقيت  ةســــــتجابات فعالة ومناســــــباتوجيه كفل بالتالي تلكشــــــف عن األحداث في مراحل مبكرة لو 
مع الدول األطراف ورصـــــــــــــــد توثيق عرى عملها الوقت نفســـــــــــــــه ب دوليًا. وســـــــــــــــتواصـــــــــــــــل المنظمة مومية المهمةالع
ية عمومأحداث الصــــــــــــحة الأثناء وقوع كبرى  يالتجار التبادل الســــــــــــفر و على حركة قيود تفرضــــــــــــه البلدان من  قد  ما
 ،نهاية المطافب ،تخفيفالاللوائح و المنصـــــــــوص عليها في لمتطلبات لضـــــــــمان االمتثال وذلك بقصـــــــــد ، طوارئها  أو
  المتأثرة بالفاشيات المندلعة فيها.البلدان التي تشهدها اآلثار االقتصادية السلبية حدة   من
 
طوارئ الصــحة التأهب لمواجهة ميدان  فياللوائح بموجب الالزمة القدرات وصــون طوير تكتســي عملية تو   -٣٦

الصـــــــــمود في وجه قدرة النظم الوطنية على بينما تعتمد واالســـــــــتجابة لها وٕادارة المخاطر أهمية قصـــــــــوى، العمومية 
 اً لــدول األطراف تقييمــأن تجري اينبغي  عليــه،متينــة. و نظم صـــــــــــــــحيــة لالبلــدان امتالك على اعتمــادًا كبيرًا الطوارئ 
قدراتها  تعزيزى لالرامية إ جهودها، وأن تواصــــــــــــــــل تنفيذ اللوائحالتي تدعم حاليًا الزخم والمبادرات القائمة  لمعدالت

  .اوتعزيزه ةالصحينظمها في سياق تطوير وصونها األساسية 
  
  

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  

  جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -٣٧
  
  

=     =     =  


