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  ٦٢/٦ج   والستون  الثانية جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان ٩   من جدول األعمال المؤقت ٢-١٢البند 

  A62/6   
  
  
  

  )٢٠٠٥(تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية 
  
  

  تقرير من المديرة العامة
  
  
  

تقدم الدول األطراف في اللوائح الـصحية        أن   ٢-٦١ع ص جقررت جمعية الصحة العالمية في القرار         -١
إلى الجمعية عن تنفيذ هذه اللوائح، كما قـررت الجمعيـة أن             والمديرة العامة تقارير سنوية   ) ٢٠٠٥(الدولية  

 وصـفها فـي     وردإليها في دورتها الثانية والستين أول استعراض وتقييم لتطبيق المبادئ التوجيهية التي              يقدم
  .لمذكورة من اللوائح ا٢المرفق 

  
مـايو  / إلى جمعية الصحة في أيارالسابق  منذ تقديم التقرير     بها هذا التقرير األنشطة المضطلع      ويورد  -٢

 ويلخص التقريـر  ٢٠٠٧.٢التي حددت في عام و" العمل التي يتعين تنفيذهالمجاالت " وهو معد وفقاً  ٢٠٠٨،١
الدول األطراف فـي  بها  التنفيذ التي اضطلعت أيضاً المعلومات التي حصلت عليها المنظمة فيما يخص أنشطة      

وأحاط المجلس التنفيذي علماً بصيغة أولى من       . ٢٠٠٩مارس  / آذار إلى   ٢٠٠٧يونيو  /  حزيران ١٥ منالفترة  
  ٢٠٠٩.٣يناير / هذا التقرير في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة المنعقدة في كانون الثاني

  
 من المادة   ١الدول األطراف إلى جمعية الصحة العالمية طبقاً للفقرة         رير من   وتسهيالً لعملية تقديم التقا     -٣
طلبـت فيـه تقـديم      و ٢٠٠٨فبراير  /  في شهر شباط   وعممته من اللوائح الصحية، أعدت األمانة استبياناً        ٥٤

يـو  يون/  حزيـران  ١٥معلومات عن التقدم المحرز في تطبيق اللوائح الصحية منذ دخولها حيز النفاذ في يوم               
 ١٤٤عددها  و ولخصت األمانة المعلومات التي وردت من الدول األطراف التي أجابت على االستبيان           . ٢٠٠٧
مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية فـي تـشرين            إلى   األمانة تقريراً بها   وأرسلت   ،دولة
تفاصيل كاملـة عـن     ) ٪٩٧ (االستبيانالتي ردت على    وقدمت تقريباً جميع األطراف     . ٢٠٠٨أكتوبر  / األول

إنشاء وسيلة توفر تغطيـة     عن  ) ٪٨٩(كيفية االتصال بمراكز االتصال الوطنية، بينما أبلغت معظم األطراف          
 من الدول األطراف المبلغة أقامت قنـوات        ٪٨٣وبينت اإلجابات أن    .  العاجلة مع المنظمة   مستمرة لالتصاالت 

تكـراراً ذكـر    وغيرها من السلطات الوطنية المختصة، وورد مـراراً         اتصال بين مراكز االتصال الوطنية و     
الـسلطات  هويـة    من األطراف المجيبة     ٪٨٠ وحددت نسبة    .من الجهات المتعاونة   الزراعة بوصفها    وزارات

عـن اتخـاذه    ) ٪٧٣(وأبلغ ثالثة أرباع األطراف تقريباً      . المختصة بتطبيق التدابير الصحية في نقاط الدخول      
 من البلدان األطراف في وقت اإلبـالغ        ٪٢١وأشارت نسبة   .  الوعي باللوائح الصحية وفهمها    ذكاءإلإجراءات  
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تنفيـذاً  إلى أنها درست الحاجة المحتملة إلى توفير موارد مالية إضافية من أجل تنفيذ متطلبات اللوائح الصحية              
ة القائمة للوفاء بالتزاماته، في حين       اللوائح الوطني  تعديل من الجهات المجيبة عن نيته       ٪٦٨ وأعرب نحو    .وافياً

تطبيـق  على   صراحة   نصت من الجهات المجيبة عن مشاركتها في الترتيبات اإلقليمية التي           ٪٥٨أبلغت نسبة   
  .اللوائح الصحية

  
ولتحديث هذه المعلومات حتى تستخدم في جمعية الصحة العالمية الثانية والستين أرسل استبيان آخـر                 -٤

 وذلـك مـن     ٢٠٠٩فبرايـر   /  الوطنية الخاصة باللوائح الصحية الدولية في مطلع شباط        إلى مراكز االتصال  
ويتبـين مـن    . استيفائه مباشرة على اإلنترنت أو عن طريق البريد اإللكتروني أو فـي شـكله الـورقي                أجل

م  دولة طرفاً في جميع أقاليم المنظمـة بحلـول آخـر موعـد لتـسل               ٨٢ والواردة من    وداألولي للرد  التحليل
أن مراكز االتصال الوطنية الخاصة باللوائح الصحية الدوليـة اسـتمرت فـي إنـشاء الـصالت                  المداخالت

والزراعـة والمـصايد وصـحة الحيـوان        ) ٪٩١(وأن قطاعات السالمة الغذائيـة      ) ٪١٠٠(القطاعات   عبر
طـراف،  وأشارت جميـع الـدول األ     . هي، إلى جانب القطاع الصحي، أكثر الجهات المتعاونة ذكراً         )٪٨٢(

 دولة، إلى أن األنشطة قد اضطلع بها لتعزيز الوعي بمتطلبات اللـوائح حيـث يركـز هـذا              ٨٢عددها   البالغ
على راسمي السياسات وصـناع القـرار وذلـك بعـد العـاملين فـي القطـاع                 ) ٪٨٣(بنسبة عالية    النشاط
ل العـاملين فـي قطـاع       أما الجهات األخرى الرئيسية التي يركز عليها هذا النشاط فتـشم          . )٪٩١( الصحي
 غير أن العدد المحـدود مـن الـردود        ). ٪٧٦(والعاملين في مجال التأهب للطوارئ      ) ٪٨٠(الغذائية   السالمة

 وبـين أحـدث     ٢٠٠٨أتيحت لدى تقديم هذا التقرير يجعل من عقد أي مقارنة مفصلة بين نتـائج عـام                  التي
ألمانة حث الجهات المعنية على تقديم المزيد من        وستواصل ا . المعلومات في هذا الصدد أمراً تحف به الشكوك       

 تزمع األمانة إقامة نظام جديد      ٢٠٠٩وفي عام   . الردود بما يوفر تحليالً أوفى للوضع السائد على هذا األساس         
ومـن  . يستند إلى شبكة اإلنترنت لمساعدة الدول األطراف على اإلبالغ عن التقدم المحرز فيما يتعلق بالتنفيـذ       

ذا، أن يسهل على األمانة مهمة إبالغ جمعية الصحة سنوياً وذلك بالتمكين من استخالص حالـة                شأن نظام كه  
المؤشرات الرئيسية في الوقت المناسب دون أن يقتضي األمر االعتماد على استيفاء االسـتبيان علـى نحـو                  

  .متكرر
  

  الشراكة العالمية
  
 بعدة لغات لجميع الموظفين والـسلطات       املة متك تواصل األمانة إعداد مجموعات تدريبية إلكترونية     و  -٥

 أكثـر   اً تدريبي اًوتتضمن هذه المجموعات في جملة أمور معارف عامة عن اللوائح ونموذج          . الصحية الوطنية 
 على  ويجري العمل .  التخاذ القرارات  تقييم األحداث الصحية واإلخطار بها باستخدام المبادئ التوجيهية       لتحديداً  

وتشتمل الطبعة الثانية من .  والفعالللتنفيذ التامالمناسبة بالطريقة  اللوائح الوطنية تعديلن إعداد نموذج آخر بشأ
منظمة الطيـران المـدني      التي نقحتها  بصيغته   ٩ على المرفق    ٢٠٠٨اللوائح التي نشرت باإلنكليزية في عام       

 الموجهـة   وسائر بالغاتها ، وعلى تذييالت تتضمن قائمة بالدول األطراف وتحفظاتها         ٢٠٠٧ في عام    ١الدولي
 وهي متاحة على موقـع      ٢٠٠٩يناير  / وقد نشرت الصيغ األخرى بخمس لغات في كانون الثاني        . إلى المنظمة 

  .المنظمة على شبكة اإلنترنت
  
وتواظب المنظمة على إقامة عالقات عمل وثيقة مع سائر المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحـدة                 -٦

رها من الكيانات، بما فيها الرابطة الدولية لخطوط المالحة البحرية والرابطـة الدوليـة              والوكاالت الدولية وغي  
وتواصل المنظمة أيضاً التعويل .  والمركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها    لمالكي الناقالت المستقلين  
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نـذار بحـدوث الفاشـيات      الـشبكة العالميـة لإل    ن إلى   و بمن فيهم المنتم   ١بشكل كبير على شركائها التقنيين،    
دعم عملية التنفيـذ فيمـا      على   والوكاالت اإلنمائية    لتشجيع الجهات المانحة  جهود  الويتواصل بذل   . ومواجهتها

وكانـت  . اللوائح الـصحية  ب ١  في المرفق  بالصيغة الواردة  والتصدييخص تعزيز القدرات الوطنية للترصد      
 مصرف التنمية اآلسيوي واالتحـاد األوروبـي والـسوق          د مثل المنظمات اإلقليمية حليفاً قوياً في هذه الجهو      

ـ    يمكن أن واليزال استطالع األدوار التي     . المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي     وزارات الماليـة    ا تـضطلع به
  . جارياًتنفيذ اللوائحدعم لوالتجارة والمصارف المركزية 

  
  تعزيز القدرات الوطنية

  
وطنية في مجال ترصد األمراض واالستجابة لمقتضياتها، تواصل األمانة         فيما يتعلق بتعزيز القدرات ال      -٧

ستراتيجيات اإلقليمية التي تتبعها المنظمة فيما يخـص الـنظم          ال ا تكييفمن خالل مكاتبها اإلقليمية والقطرية      
فـي  ويواصل مكتب المنظمة    . متطلبات اللوائح الصحية  مع   ،الوطنية لترصد األمراض واالستجابة لمقتضياتها    

ليون المعني بالتأهب لألوبئة ومواجهتها على الصعيد الوطني تقديم المساعدة التقنية الالزمة لتقيـيم الهياكـل                
ظـم ضـمان جـودة خـدمات        نُ، واالرتقاء بمستوى     للترصد والموارد الوطنية القائمة، وإنشاء شبكات إقليمية     

 األوبئـة والمخـاطر    عـن    إلبالغ الميـداني  اكما يقدم المكتب المذكور الدعم للتدريب في مجال         . المختبرات
  .المحتملة

  
أهمية الممارسات المختبرية الجيدة وإدارة الجودة في معظـم الـنظم الـصحية             ب اهتمام خاص    وهناك  -٨

 بلداً بإقليم شرق المتوسط إجـراء       ٢١ بلداً باإلقليم األفريقي وفي      ٤٦ مختبراً مرجعياً في     ٧٦واصل  ي و .الهشة
 تتحـول   قدلضمان جودة اختبار األحياء المجهرية في إطار برامج مكافحة األمراض التي            التقييمات الخارجية   

 بين مختبرات محدودة الموارد ومؤسسات متخصصة في عموم         توأمةوتم إنشاء ثالثة عشر مشروع      . إلى أوبئة 
وبـرامج  تبـرات  لمخللبيولوجيـة  ا الـسالمة  علىوتشكل أيضاً برامج التدريب . األقاليم الستة التابعة للمنظمة   

إلـى  نقل المواد المعدية جزءاً من الجهود التي تبذلها المنظمة من أجل إعادة المختبرات              ل الترخيص المختبري 
 اإلقليم األفريقي وإقليم جنوب شرق آسيا وإقلـيم         في هذا المجال في   وأنشئت برامج   .  نظم الترصد الوطنية   لب

  .غرب المحيط الهادئ
  
سينات على مستوى التأهب لمواجهة األنفلـونزا علـى الـصعيد العـالمي،             وإلدخال المزيد من التح     -٩

وترصـدها   فـي المختبـر   المنظمة تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية في مجال تشخيص األنفلـونزا            تواصل
علـى تعيـين مراكـز    عن طريق العمل مع ثالثـة بلـدان   ، وذلك   لمواجهتها واالستجابة لمقتضياتها   والتأهب
 األنفلونزا، وعن طريق تأييد تعيين وإنـشاء سـبعة مراكـز            ة مع المنظمة تعييناً رسمياً لمكافحة     متعاون جديدة
 لتقويـة ، وعـن طريـق تقـديم الـدعم          ٢٠٠٧نـوفمبر   / جديدة لمكافحة األنفلونزا منذ تشرين الثاني      وطنية

ـ        ومـع االسـتمرار فـي     . التدريبوالمتعلقة بضمان الجودة     األنشطة التقييم  مـشروع المنظمـة المعنـي ب
 باسـتخدام تفاعـل     "A"لجودة من أجل الكشف عـن فيـروس األنفلـونزا مـن الـنمط الفرعـي                 ل الخارجي

 الختبار مستوى الكفاءة على جميع المراكـز        مجموعتي مستلزمات توزيع  م، كل عام،    ، ت المتسلسل البوليميراز
 اسـتخدام تفاعـل     والقادرة على ونزا  الوطنية لمكافحة األنفلونزا وغيرها من المختبرات الوطنية لمكافحة األنفل        

 الوطنية لمكافحة األنفلونزا    تنظيم دورات تدريبية تتالءم مع المراكز     تم   ٢٠٠٨في عام   و. المتسلسلالبوليميراز  
وعـالوة  . لجودةل متابعة لمشروع المنظمة المعني بالتقييم الخارجي        وذلك والشرق األوسط،     وآسيا في أفريقيا 
، تنظيم المزيد من الدورات التدريبية الراميـة إلـى تعزيـز القـدرات              ٢٠٠٩عام  سيتم، في أواخر     على ذلك 
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 عقدت في جميع األقاليم الستة التابعة للمنظمـة         السنتين الماضيتين خالل  و .المختبرية لصالح البلدان األفريقية   
أمـا  . المدني الدولي منظمة الطيران    قواعد تدريب عملية بشأن المناولة المأمونة للمواد المعدية بموجب          حلقات

والمعنية بالمراجع والبحـوث    منظمة  الالمراكز المتعاونة مع    فقد واصلت   السنوات القليلة الماضية    فيما يخص   
الوطنية لمكافحة  مراكز  على ال وتوزيعها بالمجان   نفلونزا  ألية لترصد ا  تشخيصالكواشف  العن األنفلونزا تحديث    

  .ااألنفلونز
  

قدراتها في مطارات وموانئ بحرية ومعابر برية       تقييم وتعزيز   لدول األطراف    الدعم لل  األمانةوقدمت    -١٠
السفن شروط اللوائح بشأن تفتيش تواصل المنظمة دعمها لتنفيذ واللوائح الصحية، ب ١ وذلك وفقاً للمرفق معينة،

 ٦٩ أدرجها   حرياً ب  ميناء ١٦٤٠ كان هناك أكثر من      ٢٠٠٩مارس  /  آذار ١ وفي.  السفن إصحاحصدار شهادات   وإ
.  بإصدار شهادات إصـحاح الـسفن      البحرية المصرح لها  بلداً في جميع األقاليم التابعة للمنظمة على قائمة الموانئ          

 مبادرات مشتركة في إطار االتفاق التعاوني لمكافحة انتشار األمراض منظمة الطيران المدني الدوليوأعدت بقيادة 
 ٥٠٠ والحلقات العملية التي حضرها أكثر مـن          من مشاورات الخبراء   سلسلةوبعد  . السارية من خالل السفر جواً    

 الدالئل اإلرشادية القائمة،    أقاليم المنظمة، تم إعداد وثائق تقنية كثيرة وتحديث       من جميع    بلداً   ٨٧ينتمون إلى   مشارك  
 وهيـأت . ترخيص الموانئ البحرية والمطارات والمعابر البريـة      ويتواصل إعداد دالئل إرشادية تقنية جديدة بشأن        

 اللوائح الـصحية علـى المـستوى        العتماد ثبات أدوات جديدة وبدء العمل بها لتنفيذ       فرصة  الالحلقات العملية   
  .العالمي

  
  توقي الطوارئ الصحية العمومية الدولية والتصدي لها

  
ية المعنية باللوائح الصحية الدولية ونقـاط االتـصال         مراكز االتصال الوطن  يتواصل استخدام شبكات      -١١

الصحة العموميـة   التعجيل بتبادل المعلومات عن     استخداماً فعاالً من أجل     والتابعة للمنظمة   المعنية بهذه اللوائح    
 اللوائح الصحية   لشؤون نقاط االتصال التابعة لها      وواظبت المنظمة على إتاحة   . بين المنظمة والدول األطراف   

يطلعون علـى الموقـع      الذين   المنتفعينواستمر في الزيادة عدد     .  واختبرت فعاليتها  المكاتب اإلقليمية الستة  في  
عدد الحسابات المسجلة في الموقـع      ؛ وأصبح   "معلومات عن األحداث التي تخص اللوائح الصحية      "اإللكتروني  

  . دولة طرفا١٥٧ً من حساباً ٦٣٨
  

، إلى اختبار إجراءاتها الخاصـة باإلنـذار        ٢٠٠٨يونيو  / زيران ح ١٢ و ١١وعمدت المنظمة، يومي      -١٢
واالستجابة في جميع أنحاء العالم عن طريق عملية األمن الصحي العمومي التي ساعدت على التعرف علـى                 

ورغم أن  . الفرص المتاحة لتحسين عمليتي اكتشاف طوارئ الصحة العمومية المحتملة أو الحقيقية ومواجهتها           
ومات وتوحيدها انطوت على بعض التحديات فقد وضع األساس الكفيل بتدفق المعلومات الحاسمة             معالجة المعل 

المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية    (في مجال الصحة العمومية بسرعة وتم الحفاظ على ذلك التدفق بين األمانة             
ما يتعلق باألمراض األربعة     وتم وضع تعاريف الحاالت في     . المشاركة األعضاءوبين الدول   ) والمكاتب القطرية 

الواجب اإلخطار عنها والمنصوص عليها في اللوائح على موقع المنظمة على اإلنترنت إلى جانب توجيهـات                
وتؤسس الوثيقة الخاصة بالتوجيه على . المنظمة المؤقتة فيما يخص استخدام المبادئ التوجيهية التخاذ القرارات

المتمرسين في مجال وضع وتطبيـق المبـادئ التوجيهيـة التخـاذ            مدخالت الخبراء وآراء موظفي المنظمة      
والغرض من تلك المبادئ التوجيهية، أساساً، هو مساعدة مراكز         .  من اللوائح  ٢القرارات والواردة في المرفق     

االتصال الوطنية الخاصة باللوائح وسائر المسؤولين في هذا الصدد على تقييم الحاجة إلى إبالغ المنظمة عـن                 
وقـد  . داث التي تدخل ضمن اللوائح وهي تشمل سيناريوهات الحاالت التي توضح تطبيق معايير التقيـيم              األح

 دولة طرفـاً    ١٣حضرها خبراء من    ) ٢٠٠٨أكتوبر  /  تشرين األول  ٢٢-٢٠جنيف،  (قدمت مشاورة للخبراء    
والتـي مـن المقـرر     (ومن جميع أقاليم المنظمة الستة، النصح فيما يتعلق بزيادة تحسين التوجيهات المؤقتـة         

كما أوصت تلك المشاورة باعتماد منهجيات الستعراض وتقييم طريقة استخدام          ) ٢٠٠٩في أواخر عام     إتاحتها
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جراء ثالثة تحليالت اثنان منها كمية والثالثة نوعية أوصي بإجراء دراسة لقواعـد             إوباإلضافة إلى   . ٢المرفق  
  .بيانات المنظمة كخطوة أولى

  
 عن  اإلخطارلتوصية التي صدرت عن مشاورة الخبراء، تولت األمانة استعراض عمليات           وتمشياً مع ا    -١٣

أحداث الصحة العمومية التي نمت إلى علم المنظمة أو التي تم تعريفها بها لمتابعتهـا واسـتعراض عمليـات                   
سنوات والذي  وكان نظام إدارة األحداث المطبق في المقر الرئيسي للمنظمة على مدى عدة             . تقييمها وحصائلها 

وتـم اسـتعراض كـل      . بدأ العمل به مؤخراً في بعض المكاتب اإلقليمية مصدر البيانات الرئيسي المـستخدم            
 ٢٠٠٧يونيو  /  حزيران ١٥األحداث التي أدرجت في النظام في الفترة الممتدة بين دخول اللوائح حيز النفاذ في               

ة التصديق على البيانات من خالل تحديد األحداث        ، وتولت المكاتب اإلقليمي   ٢٠٠٨ديسمبر  /  كانون األول  ٣١و
ومـن بـين األحـداث      . اإلضافية، مثالً، وسد الثغرات عندما تكون المعلومات المدرجة في النظـام مفقـودة            

 حدثاً والمدرجة في النظام تم تحديد مراكز االتـصال الوطنيـة الخاصـة بـاللوائح علـى                  ٦٨٤عددها   البالغ
ـ   مصادر المعلومات األول   أنها وتحديد المصادر الحكوميـة الرسـمية فيمـا        ) ٪١٩( حدثاً   ١٣٣ية فيما يتعلق ب

وفيما يتعلق باألحداث المائة والثالثة والثالثين التي قامـت مراكـز االتـصال             ). ٪٩(آخر   حدثاً   ٦٤بـ يتعلق
 تقيـيم    فـي  ٢إلى اإلبالغ عنها تبين أنه تم استخدام المبادئ التوجيهية الواردة في المرفـق              الوطنية بالمبادرة   

لـم  ) ٪٧١( من التقارير الصادرة عن مراكز االتـصال الوطنيـة           ٩٥وفي  ). ٪٣٣( مناسبة   ٤٤ في األحداث
أي اإلخطار وتقاسم المعلومات أو التشاور أو مـا إلـى ذلـك مـن               (تحديد طبيعة اإلبالغ بموجب اللوائح       يتم

ى أنها إخطـارات تـتم بموجـب        من حاالت اإلبالغ عل   ) ٪١١( فقط   ١٤كما تم التعرف على     ) اإلبالغ أنواع
وتشير هذه النتائج إلى أن مراكز االتصال الوطنية ال تعد بعد مصدراً رئيسياً مـن مـصادر إبـالغ                   . اللوائح

 مـن   ٢المنظمة بالمعلومات في مرحلة مبكرة بشأن األحداث وأنه ليس هناك أي دليل يؤكد استخدام المرفـق                 
وهذا التحليل يسلط قليالً من األضواء على عملية استخدام         . حداثاللوائح بشكل متكرر أو روتيني في تقييم األ       

 من قبل الدول األطراف، حيث يعد نظام إدارة األحداث أداة تـشغيلية ولـيس المـراد منـه جمـع      ٢المرفق  
المعلومات من النوع الضروري لفهم مدى االستخدام في الوقت الراهن أو أي عقبات تعترض سـبيل زيـادة                  

وتؤكد النتائج على أهمية إجراء المزيـد مـن         . ادئ التوجيهية التخاذ القرارات على نطاق أوسع      استخدام المب 
الدراسات كما أوصت بذلك مشاورة الخبراء حتى يتسنى وضع اإلجراءات الرامية إلى تحسين استخدام المرفق               

ة بشأن األحداث فـي      ويتسنى وضع األهداف المالئمة في هذا الصدد ولتسهيل تدفق المعلومات نحو المنظم            ٢
  .مراحل مبكرة

  
ويتواصل تحليل عملية تطبيق اللوائح الصحية على إدارة مخاطر صحية محددة فيما يتصل بالتهديـد                 -١٤

وحاالت العـدوى البـشرية بفيروسـات هـذه         بين الدواجن    الذي تشكله حالياً فاشيات أنفلونزا الطيور        الثابت
وقد دعت المنظمة إلى عقد مجموعـة       .  األنفلونزا ل حدوث جائحة بهذه   الحتمااألنفلونزا واالستعدادات الالزمة    

من المشاورات العالمية من أجل تحديث اإلرشادات المتعلقة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة واالسـتجابة               
  .وستُنشر قريباً هذه المشورة الجديدة على الدول األعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة. لمقتضياتها

  
تصدت المنظمة لعدة أحداث صحية عمومية طبقاً لما نصت         االستعراض،  هذا  وخالل الفترة المشمولة ب     -١٥

لوائح الصحية، بما في ذلك حاالت التسمم بالرصاص لدى األطفال والمقاومة الجديدة والواسعة النطـاق            عليه ال 
أما . اد للفيروسات ـلتاميفير المض ل أوسي ـلعام A (H1N1)التي تبديها فيروسات األنفلونزا الموسمية من النوع        

المخاطر الكيميائية واإلشعاعية التي تهدد الصحة العمومية، فقد عملت المنظمة على ضمان إحاطة             ب يتعلق   فيما
التأهب والمساعدة الطبيـة للطـوارئ اإلشـعاعية، وشـبكة          ، ومنها شبكة    شبكاتها المعنية بالتصدي للتهديدات   

، وشبكة مراكز مكافحة    (ChemiNet) في العالم    والتصدي لها ع األحداث الكيميائية    المنظمة المعنية باإلنذار بوقو   
 اللوائح  بالشروط الواردة في  ، إحاطة تامة    (BioDoseNet)السموم، والشبكة العالمية لقياس الجرعات البيولوجية       

ألحـداث الـصحية    الصحية وأدوارها في تحسين قدرات الترصد الوطنية وتقديم المساعدة في مجال اإلنذار با            
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واضطلعت المنظمة بأنشطة ترصد وتقيـيم فاشـيات المـرض          .  على المستوى الدولي   والتصدي لها وتقييمها  
التـصدي  الناجمة عن المواد الكيميائية وقدمت الدعم التقني للبلدان التي تواجه طوارئ كيميائية ونظمت بعثات            

  ابـتالع  والتي تبين الحقاً أنها ناجمة عن     (األسباب   مع إحدى فاشيات المرض المجهولة       للطوارئ للتعامل مثالً  
وعمـدت المنظمـة إلـى اسـتخدام منهـاج          . تسمم األطفال الجماعي بمادة الرصـاص     و) بروميد الصوديوم 

الطوارئ الصحية العمومية والتـصدي لهـا       المشترك الذي أعدته مؤخراً بشأن اإلنذار باحتمال حدوث          عملها
 "ConvEx-3" ، واسـمه  ٢٠٠٨لي على التصدي للطوارئ النووية فـي عـام          المشاركة في التمرين الدو    بغية

 وتـم تنظـيم مـشاورة للخبـراء حـول الحمـى             . دورياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية     تنظمه وتنسقه  والذي
الستعراض المعايير الخاصة بإدراج البلـدان      ) ٢٠٠٨سبتمبر  /  أيلول ٥ و ٤جنيف،  (والسفر الدولي    الصفراء

 مـن   ٧اطق في القائمة التي تضم البلدان التي تحدث فيها سراية الحمى الـصفراء طبقـاً للمرفـق                  أو المن  /و
كما تولى المشاركون استعراض المعايير التي تحكم تحديد قائمـة البلـدان            . أو شطبها من تلك القائمة     اللوائح،

وصـية باتخـاذ تـدابير      ية الحمى الصفراء والتي قـد تعمـد المنظمـة بالت          االمناطق التي تحدث فيها سر     أو
أما فيما يتعلـق    .  من اللوائح  ٥النواقل على متن وسائل النقل المغادرة، على النحو المبين في المرفق             لمكافحة

بالتوصية الصادرة عن المشاورة فقد أنشئ فريق عامل غير رسمي من الخبراء مهمته وضع خريطـة تبـين                  
خيراً قدم إلى جمعية الصحة تقرير منفصل عـن الـسالمة           وأ. المخاطر المحتملة فيما يتعلق بالحمى الصفراء     

  ١.الغذائية
  

  المسائل القانونية والرصد
  

 خبيراً ممن رشحتهم الدول األعضاء إلدراج       ٥٦المديرة العامة عمالً بمتطلبات اللوائح باختيار       قامت    -١٦
. رين إلى تلك القائمـة    آخ اً خبير ١١٧  إضافة أسماء  ، واقترحت مجال عمل  ٢١أسمائهم في قائمة الخبراء في      

التصدي لحاالت الطوارئ الصحية العمومية التي تـسبب قلقـاً           إجراءات إدارية لتمكين األمانة من       وتم وضع 
 واستمر تقديم المشورة والمعلومات بشأن اللوائح وسائر القضايا التنفيذية داخل المنظمـة إلـى الـدول                 .دولياً

  . أو الهيئات الدولية المختصةصة المختاألطراف والمنظمات الحكومية الدولية
  

في إنشاء مراكز اتصال وطنيـة، ورصـد        وتتولى األمانة رصد التقدم الذي أحرزته الدول األطراف           -١٧
وأوشـك علـى    . على موقع معلومات األحداث المبلّغ عنها بموجـب اللـوائح          بالغات الدول ومدى اطالعها   

طني في مجال تعزيز القدرات األساسية المنصوص عليهـا         إعداد المؤشرات الخاصة برصد التقدم الو      االنتهاء
  . من اللوائح١في الملحق 

  
  األنشطة اإلقليمية

  
 وتـم   .للمنظمـة إلـى الـدول األطـراف       التابعة   الدعم الذي قدمته المكاتب اإلقليمية والقطرية        ازداد  -١٨

 ونظمـت   .ومية في البلـدان    الصحة وسائر القطاعات الحك    وعي قطاع االضطالع باألنشطة الرامية إلى إذكاء      
وباالستعانة  استناداً إلى االستراتيجيات اإلقليمية القائمة        بشأن اللوائح واجتماعات وزيارات ميدانية     يةحلقات عمل 

الدولية والمطـارات   البحرية  الموانئ  ( القدرات في نقاط الدخول      أنشطة لتعزيز  بما في ذلك     بالشركاء التقنيين، 
  . أقاليم المنظمةفي جميع) والمعابر البرية

  

                                                           
  .٦٢/٢١الوثيقة ج     ١
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التبليغات العاجلة مع مراكز لتبادل التابعة للمنظمة اإلقليمية ر توافر نقاط االتصال اوعالوة على استمر    -١٩
مـزودة   للمنظمة غرف عمليات لحـاالت الطـوارئ          التابعة  جميع المكاتب اإلقليمية   أنشأتاالتصال الوطنية،   

  . األمن الصحي العموميموضع في أثناء تمرينبمرافق اتصال محسنة للغاية وقد وضعت جميعها 
  

 أصـحاب المـصلحة علـى        الجاري تنفيذها الحاجة إلى إذكاء الوعي بـين        شمل القضايا الرئيسية  تو  -٢٠
علـى   المكاتب اإلقليمية الحاجة إلى زيادة التركيز على حشد المـوارد و      وحددت. الصعيدين الوطني واإلقليمي  

  .العامة تعزيز القدرات دور البرامج الخاصة باألمراض في
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

 .بهذا التقريرجمعية الصحة مدعوة إلى أن تحيط علماً   -٢١
  
  
  

=     =     =  


