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ي وفيما يتعلق بتنفيذ اللوائح في نقاط الدخول، تم إرسال البعثات لتقييم القـدرات الُقطريـة فـي اإلقلـيم األفريقـ  -٤
وٕاقليم شرق المتوسط وٕاقليم غرب المحيط الهادئ. وُأجريت المشاورات واجتماعات التدريب وحلقات العمل لمواصـلة 
تنميــة الكفــاءات ووضــع اإلرشــادات. وغطــت هــذه الجهــود التــي تضــمنت تــوفير مجموعــات األدوات، تفتــيش الســفن، 

  ى متن السفن وأثناء السفر جوًا.التي تحدث علوٕاصدار الشهادات الصحية للسفن، وٕادارة أحداث الصحة العمومية 
  
وفـــي مجـــال تعزيـــز المختبـــرات، تضـــمنت أنشـــطة األمانـــة التنفيـــذ المشـــترك مـــع منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة   -٥

. ويسعى هذا المشروع إلى تعزيز القدرات المختبرية لكشف IDENTIFYوالمنظمة العالمية لصحة الحيوان لمشروع 
حة اإلنسـان والحيـوان فـي األقـاليم حيـث تبلـغ مخـاطر األمـراض البشـرية و/ أو الحيوانيـة مرضات التـي تتهـدد صـالمُ 

المستجدة أعلى المستويات، مثل حوض الكونغـو فـي وسـط أفريقيـا والبلـدان الواقعـة فـي جنـوب وجنـوب شـرق آسـيا. 
فير إطـار تنظيمـي مالئـم، ويتخذ بناء القدرات شكل الدعم المباشر لفرادى المؤسسات، والدعم المقدم للحكومـات لتـو 

والــدعم المقــدم لتطــوير وتعزيــز شــبكات المختبــرات داخــل قطــاع الصــحة العموميــة وقطــاع الصــحة الحيوانيــة وفيمــا 
بنــاء القــدرات فــي مجــال ترصــد  يبينهمــا. وفــي ســياق اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة، حظــ

أدنـاه). وفضـًال  ١٤و ١١الناميـة باهتمـام خـاص (انظـر أيضـًا التوصـيتين  األنفلـونزا والقـدرات المختبريـة فـي البلـدان
عن ذلك، يستمر تقديم الدعم لتنفيذ ُنظم إدارة المخاطر البيولوجية في المختبرات على الصعيد الوطني، بطـرق مـن 

بشــأن القــدرات  بينهــا تــدريب المــدربين. وفــي اآلونــة األخيــرة، عقــد فــي إقلــيم شــرق المتوســط اجتماعــان دون إقليميــين
  ). ٢٠٠٥المختبرية، وذلك تماشيًا مع متطلبات اللوائح الصحية الدولية (

  
وفي مجـال تنفيـذ اللـوائح فـي التشـريعات الوطنيـة علـى وجـه التحديـد، قـدمت األمانـة دعمهـا خـالل األشـهر   -٦

ٕاقلـيم األمـريكتين واإلقلـيم االثني عشر الماضية وأقامت ست حلقات عمل دون إقليمية شـارك فيهـا اإلقلـيم األفريقـي و 
لبلـدان األدوات واإلرشـادات الضـرورية لتقيـيم ل كـي تقـدماألوروبي وٕاقليم شرق المتوسط. وقد صـممت حلقـات العمـل 

لزيادة تيسير التنفيذ الكامل والفعـال للـوائح. وقُـدم الـدعم فـي هـذا  ، ومراجعتها عند اللزوم،التشريعات الوطنية القائمة
غيرهــا مــن وســائل االتصــال، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل الل البعثــات الخاصــة ببلــدان معينــة و المجــال أيضــًا مــن خــ

عد، والجلسات التفاعلية المدعمة بتكنولوجيا المعلومات، والتبادالت الفردية مـع البلـدان االجتماعات التي تعقد عن بُ 
  بشأن قضايا قانونية محددة. 

  
العمل على استخدام التمرينـات المكتبيـة. وتسـهم سـيناريوهات واشتمل العديد من مبادرات التدريب وحلقات   -٧

الصــحة العموميــة التــي يــتم استكشــافها علــى هــذا النحــو فــي تنميــة كفــاءات المــوظفين ذات الصــلة مــن أجــل تنفيــذ 
ـــوائح، وتعـــزز فهـــم أدوار والتزامـــات المنظمـــة، واختبـــار الخطـــط واإلجـــراءات وتبـــادل  ،التعـــاون والتنســـيق دعـــمو  ،الل

ومات بين القطاعات والمستويات اإلدارية والمنظمـات والوكـاالت. وقـد ُأجريـت هـذه التمرينـات علـى الصـعيدين المعل
  الوطني واإلقليمي في عدد من أقاليم المنظمة.

) علـى تقيـيم خـارجي ٢٠٠٥اللوائح الصـحية الدوليـة (بـ الدورة التدريبية الخاصـةوفضًال عن ذلك، حصلت   -٨
وتسـتمر فـي إثـارة قـدر كبيـر مـن االهتمـام بـين مهنيـي الصـحة العموميـة  ٢٠١٢سـبتمبر  مستقل إيجـابي فـي أيلـول/

. ويجري اآلن تكييف الدورة لكي تالئم السياق اإلقليمي، بما في ذلك من خـالل ترجمـة المـواد الوطنيعلى الصعيد 
  الرئيسية للدورة إلى اللغة الروسية.

  
عاونها مع غيرها من المنظمات والوكاالت الدولية مـن أجـل واستمرت األمانة في تعزيز صالتها وتكثيف ت  -٩
) تحســــين االســــتجابة لمقتضــــيات الصــــحة ٢(و) تســــريع إرســــاء القــــدرات األساســــية التــــي تــــنص عليهــــا اللــــوائح، ١(

العمومية.  ويشمل هذا التعاون العمل مع كل مما يلي: منظمة الطيران المدني الدولي، والسيما من خـالل الترتيـب 
يــة اســتجابة التعــاون ي مــن أجــل منــع انتشــار األمــراض الســارية مــن خــالل الســفر جــوًا؛ والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرِّ

لمقتضيات اآلثار التي خلفتها الحادثة التي وقعـت فـي محطـة فوكوشـيما النوويـة فـي اليابـان؛ وغيرهـا مـن المبـادرات 
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لتـدخالت السـلوكية واالجتماعيـة. واسـتمرت األمانـة المشتركة بما في ذلك مبادرة مشتركة مع اليونيسيف في مجـال ا
لهـذه  تعزيـزاً في تقديم دعم كبير لتعزيز القـدرات الوطنيـة األساسـية التـي تـنص عليهـا اللـوائح وتقييمهـا وتخطيطهـا. و 

رق الجهود التي شاركت فيها الدول األطراف في اإلقليم األفريقي وٕاقليم جنوب شرق آسيا واإلقليم األوروبي وٕاقليم ش
المتوســــط، أجــــرت األمانــــة تقييمــــًا للبعثــــات ومراجعــــات مكتبيــــة لتحديــــد الثغــــرات وتيســــير عمــــل البلــــدان مــــن أجــــل 

  ) وتنفيذ هذه الخطط خالل الثنائية القادمة.٢صياغة خطط العمل، ( )١(
  

تمثـل  واستمرت مبادرات التعاون دون اإلقليمية، بما في ذلك شبكات الترصـد وآليـات التكامـل االقتصـادي،  -١٠
تلبي متطلبات القدرات األساسية لكي تالئم السياق الخاص بمجموعات لشركاء مهمين في تصميم النهوج خصيصًا 

  معينة من الدول األطراف، على سبيل المثال الدول الواقعة في إقليم المحيط الهادئ.
  

ة ألصـحاب المصـلحة فـي ومن أجل خلق زخم جديـد ألنشـطة التنفيـذ، عقـدت األمانـة االجتماعـات اإلقليميـ  -١١
أصــحاب  -هــذه االجتماعــات المشــاركين علــى الصــعيد دون اإلقليمــي واإلقليمــي والعــالمي  ضــمأقــاليم المنظمــة. وت

مـــن أجـــل دعـــم تنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة  -المصـــلحة والشـــركاء والجهـــات المانحـــة التقليديـــة وغيـــر التقليديـــة 
ات والتحديات. وتلقي االجتماعات الضوء على العمل المهم الـذي ُنفِّـذ )، وتوفير منبر لتبادل تفاصيل الخبر ٢٠٠٥(

واإلنجـازات التـي ُســجلت منـذ بــدء نفـاذ اللــوائح والمجـاالت المعينـة ذات األولويــة لتعزيـز القــدرات الوطنيـة األساســية. 
يين في تحسين القـدرات وتسهم االجتماعات أيضًا في تعزيز أدوار ومسؤوليات الشركاء الوطنيين واإلقليميين والعالم

األساسية والحفاظ عليها، وفي تقديم الدعم التقني والمالي وتعزيـز التعـاون متعـدد القطاعـات داخـل البلـدان والتعـاون 
الشــركاء  خــرائط فيمــا بينهــا. وفــي أثنــاء االجتماعــات تــم رســم خــرائط الثغــرات وجوانــب الضــعف واألولويــات، وكــذلك

. وُتعـد االجتماعـات فرصـة لمزيـد مـن الـدعوة إلـى تعزيـز القـدرات التـي تـنص عليهـا الحاليين ودعم الشـبكات القائمـة
اللــوائح وحشــد الــدعم التقنــي والثنــائي والتمــويلي. ومــن المقــرر عقــد اجتماعــات أصــحاب المصــلحة قبــل نهايــة عــام 

 ٢٠١٣ي بدايـة عـام باستثناء اجتماعين اثنين.  وُيعتزم عقد اجتماع الدول األطراف في اإلقلـيم األوروبـي فـ ٢٠١٢
لكي يتزامن مع اجتمـاع آخـر ذي صـلة ينظمـه االتحـاد األوروبـي. ومـن شـأن مثـل هـذا التنسـيق أن يزيـد مـن تعزيـز 

الوفورات التـي تتحقـق بـلمنظمـة والـدول األطـراف يزود اومنظمة الصحة العالمية وأن  التعاون بين االتحاد األوروبي
  من الكفاءة.

  
   ومات األحداث التابع للمنظمة)(تحسين موقع معل ٢التوصية 

  
 ١٥بــدأ تشــغيل موقــع معلومــات األحــداث لمراكــز االتصــال الوطنيــة المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة فــي   -١٢

، أوصــت لجنــة المراجعــة بــأن تحســن األمانــة الموقــع اإللكترونــي الخــاص ٢وفــي التوصــية  .٢٠٠٧حزيــران/ يونيــو 
ًا رســـميًا للمعلومـــات الوبائيـــة الدوليـــة الموثوقـــة والمحدَّثـــة التـــي يســـهل بالمعلومـــات عـــن األحـــداث كـــي يصـــبح مصـــدر 

االطالع عليها. وقد رأت لجنة المراجعة أنه ينبغي أن تتمكن الدول األطراف من التعويل على هذا الموقـع باعتبـاره 
عمــًال بتوصــيات المصــدر الرئيســي للمعلومــات عــن الحالــة الوبائيــة، وعــن تقيــيم المخــاطر، وعــن تــدابير التصــدي. و 

لجنــة المراجعــة ونتــائج اســتطالع آراء مســتخدمي موقــع معلومــات األحــداث، وضــعت األمانــة معــايير إعــادة تصــميم 
فـــــي الوقـــــت  ١الموقـــــع بهـــــدف إتاحـــــة تبـــــادل المعلومـــــات التـــــي تتســـــم بمزيـــــد مـــــن الشـــــمول فيمـــــا يتعلـــــق باألحـــــداث

. وسيستند الموقع ٢٠١٣ه في الربع األول من عام ويجري اآلن العمل إلعداد الموقع ومن المقرر إصدار   .المناسب
الجديد إلى تكنولوجيا محدثة، تتيح تكييفه بمزيد من السهولة لمواءمة المتطلبات المستقبلية. وسيكون الموقع الجديد 

د بقــــدرات بحــــث قويــــة وســــيمكِّ  ن المنظمــــة مــــن توســــيع نطــــاق المعلومــــات المتاحــــة أســــهل فــــي اســــتخدامه، وســــيزوَّ
ــــالزم إلدخــــال  بشــــأن أحــــداث الصــــحة العموميــــة الجاريــــة.للمســــتخدمين  ــــدة األســــاس ال ــــا الجدي وستضــــع التكنولوجي

خصائص جديدة بسـرعة فـي الحـاالت المتطـورة. وبعـد إطـالق الموقـع ستسـعى األمانـة إلـى الحصـول علـى تعليقـات 
                                                 

  .٦٥/١٧انظر الوثيقة ج    ١



           EB132/15    ١٣٢/١٥م ت

4 

بـالتزامن مـع سـعيها إلـى  وتعمـل األمانـة   مستخدمي الموقع بانتظام، لتسترشد بهـا فـي مراحـل التحسـين المسـتقبلية.
تحديث التكنولوجيا على زيادة حجم المعلومات المتعلقة باألحداث التـي تعمـد إلـى توصـيلها مـن خـالل الموقـع. وتـم 
تحسين عملية تقـدير المخـاطر وتوحيـدها لضـمان إمكانيـة المحافظـة علـى الجـودة العاليـة للمنتجـات المعلوماتيـة مـع 

  ث الصحة العمومية الوخيمة.مرور الوقت وعلى صعيد جميع أحدا
  

  (تعزيز القرارات المسندة بالبّينات بشأن السفر والتجارة الدوليين)  ٣التوصية 
 

، شاركت منظمة الصحة العالمية في إعداد وٕاجراء مسح لتـدابير ٢٠١٠ عام وبداية ٢٠٠٩في نهاية عام   -١٣
. وقـــد ٢٠٠٩ (H1N1)المبكـــرة مـــن الجائحـــة الصـــحة العموميـــة التـــي اُتخـــذت علـــى الحـــدود الدوليـــة خـــالل المراحـــل 

  ٢٠١٠.١في أيار/ مايو  لمنظمة الصحة العالمية السجل الوبائي األسبوعيُنشرت النتائج وتحليلها في 
  

بعــد االســتعراض الشــامل لألدلــة الحاليــة واألدلــة التاريخيــة فــي المنــاطق المعرضــة لمخــاطر ســراية الحمــى و   -١٤
غيــر رســمي تحــت قيــادة منظمــة الصــحة العالميــة، ُشــجعت البلــدان حيــث تظــل  الــذي أجــراه فريــق عامــلو الصــفراء، 

البيِّنات الحالية موضع شك على تصميم وتنفيذ دراسات جديدة لتحديد مستوى المخاطر علـى نحـو أفضـل، وزودت 
المسـتخدمة بالدعم الالزم لذلك. ونشرت األمانة المبادئ التوجيهيـة بشـأن اختبـار فعاليـة منتجـات المبيـدات الحشـرية 

  بهدف مواءمة إجراءات االختبار إلتاحة إجراء مقارنات موضوعية بين المنتجات المختلفة.  ٢في الطائرات،
  

، قامــــت األمانــــة برصــــد التقــــارير عــــن ٢٠٠٩ (H1N1)واســــتنادًا إلــــى الخبــــرات المكتســــبة خــــالل الجائحــــة   -١٥
ارئ الصحة العمومية الكبرى، بمـا فـي ذلـك كـل ممـا التدابير الخاصة بالسفر والتجارة المطبقة في أثناء أحداث وطو 

، ٢٠١١التـي تعرضـت لهـا أوروبـا فـي عـام  اإلشـريكية القولونيـةيلي: حالة الطـوارئ النوويـة فـي فوكوشـيما، وفاشـية 
. وفـي عـدد قليـل مـن الحـاالت ٢٠١٢وبعض فاشيات الحميات النزفية الفيروسية التي تعرضت لها أفريقيا في عـام 

التدابير المبلغ عنها مفرطة، اتصلت األمانة بالسلطات الوطنية للتأكد مـن تنفيـذ هـذه التـدابير وطلـب حيث اعتُبرت 
إعــادة النظــر فيهــا حســب االقتضــاء. وتعمــل األمانــة اآلن علــى إعــداد اإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة لرصــد التــدابير 

دة أولــى الدوليــة الخاصــة بالســفر والتجــارة فــي أثنــاء أحــداث وطــوارئ الصــحة ال عموميــة. مــن المتوقــع أن تتــاح مســوَّ
  . ٢٠١٣لإلجراءات في بداية عام 

  
  (ضمان تزويد جميع مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح بالسلطة والموارد الضرورية) ٤التوصية 

  
الدولية خلصت لجنة المراجعة في تقريرها إلى أن بعض مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية   -١٦

تفتقر إلى سلطة تبليغ منظمة الصحة العالمية عن المعلومات المتعلقة بطوارئ الصحة العمومية على نحو مناسب 
التوقيت؛ ووجهت توصيتها بتعزيز دور مراكـز االتصـال إلـى الـدول األطـراف فـي المقـام األول. وتنفـذ األمانـة عـددًا 

حــول اتبــاع هــذه التوصــية. ومــن أجــل إذكــاء الــوعي واإلدراك مــن األنشــطة لتكمــل مــا تقــوم بــه الــدول وتــدعمها فــي 
لدور الحاسم األهميـة الـذي يضـطلع بـه مركـز االتصـال فـي الـبالد، ُيعتـزم إنتـاج فـيلم فيـديو قصـير ونشـرة مصـممة ا

من أجل الموظفين رفيعي المستوى والقطاعـات الحكوميـة بخـالف قطـاع الصـحة، لتوضـيح وظيفـة مراكـز االتصـال 
                                                 

١    Public health measures taken at international borders during early stages of pandemic influenza 
(H1N1) 2009: preliminary results. Weekly Epidemiological Record 2010; 85:186-194. التـالي الـرابط علـى متـاح :

http://www.who.int/wer/2010/wer8521.pdf )٢٠١٢ نوفمبر/ الثاني تشرين ٢٧ في عليه االطالع تم.(  
٢   Guidelines for testing the efficacy of insecticide products used in aircraft. Geneva, World Health 

Organization, 2012.                                                                                                                                              
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معنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة والنتــائج التــي توصــلت إليهــا لجنــة المراجعــة. واســتنادًا إلــى النتــائج التــي الوطنيــة ال
توصلت إليها الدراسات الخارجية التي أجريت على عملية تقيـيم أحـداث الصـحة العموميـة والتبليـغ عنهـا مـن جانـب 

ترنت يتناول تقييم التبليغ في ظل اللوائح الصحية مراكز االتصال، يجري اآلن إعداد برنامج تعليمي على شبكة اإلن
). وســيدعو البرنــامج التعليمــي مراكــز االتصــال إلــى تطبيــق خطــوات عمليــة التقيــيم علــى عــدد مــن ٢٠٠٥الدوليــة (

سيناريوهات األحداث الوهمية. وستزود مراكز االتصـال بعـد ذلـك باإلجابـات التـي يقترحهـا فريـق مـن الخبـراء وشـرح 
وتتــاح لهــا فــرص المناقشــة. وســوف تُنشــر ســيناريوهات جديــدة علــى فتــرات منتظمــة وبصــفة مســتمرة.  هــذه اإلجابــات

وأخيرًا ُيعتزم عقد مشاورة تقنية بشأن التبليغ عن األحداث، والتحقـق مـن المعلومـات عـن األحـداث وتبادلهـا فـي ظـل 
  رير لجنة المراجعة.اللوائح بهدف تنقيح إرشادات المنظمة لمعالجة الشواغل التي ُأثيرت في تق

  
  (تعزيز القدرة الداخلية للمنظمة على التصدي المستمر)   ٥التوصية 

 
اكتســـب عمـــل األمانـــة علـــى وضـــع إطـــار االســـتجابة الطارئـــة زخمـــًا بفضـــل المجلـــس التنفيـــذي فـــي كـــانون   -١٧

لمنظمــة فــي ويوضــح اإلطــار أدوار ومســؤوليات ا ٢٠١٢.١وجمعيــة الصــحة فــي أيــار/ مــايو  ٢٠١٢الثــاني/ ينــاير 
االســتجابة للطــوارئ مــن أجــل تحقيــق نهــج مشــترك لعمــل المنظمــة علــى صــعيد حــاالت الطــوارئ كافــة بمــا فــي ذلــك 
الكوارث الطبيعية والنزاعـات وفاشـيات المـرض وتلـوث الغـذاء وانسـكاب المـواد الكيميائيـة وحـوادث اإلشـعاع النـووي. 

   ٢ن أجل تنفيذ هذه التوصية.ويوفر اإلطار أيضًا هيكًال شامًال لسياسات المنظمة م
  

، أعادت األمانة تنظيم هياكلها فيما يتعلق بالوظائف الرئيسـية المتعلقـة ٢٠١١وفي كانون األول/ ديسمبر   -١٨
) والـــدعم التقنـــي الكتســـاب القـــدرات ٢) عمليـــات اإلنـــذار واالســـتجابة؛ (١بـــاللوائح فـــي المقـــر الرئيســـي، أال وهـــي: (

) وتقــدير ورصــد التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ اللــوائح وتطبيقهــا. وتحــافظ ٣نفيــذ اللــوائح؛ (الوطنيــة األساســية الالزمــة لت
األفرقة التقنية المسؤولة عن تنفيذ هذه الوظـائف علـى قـدرة المقـر الرئيسـي علـى الكشـف عـن المخـاطر التـي تمثلهـا 

معلومـــات عنهـــا وحشـــد األوبئـــة وغيرهـــا مـــن المخـــاطر علـــى الصـــحة العموميـــة، وتقيـــيم هـــذه المخـــاطر، وٕايصـــال ال
استجابة مالئمة. وتواصل هذه األفرقة التنسيق عـن كثـب مـع البـرامج التقنيـة بشـأن المخـاطر الصـحية المعينـة، بمـا 
فــي ذلــك األمــراض المعديــة واألمــراض الحيوانيــة المنشــأ واألخطــار التــي تهــدد ســالمة األغذيــة أو الصــحة البيئيــة. 

مسـتويات المنظمـة. وتـأتي هـذه الجهـود  جميـعيات مثل هذه المخاطر على وتتولى األمانة تنسيق االستجابة لمقتض
فــي شــكل دعــم تقــدير المخــاطر واالتصــاالت والعمليــات واللوجســتيات والــدعم التقنــي؛ حســب االقتضــاء، وقــد تشــمل 

  أيضًا التعاون مع الشركاء التقنيين من الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها.
  

  (تحسين الممارسات المتبعة في تعيين لجنة الطوارئ) ٦التوصية 
  

، قبــل تقــديم ٢٠١٠تــم تنقــيح سياســات األمانــة الخاصــة بتضــارب المصــالح لــدى الخبــراء فــي تمــوز/ يوليــو   -١٩
لجنـــة المراجعـــة للنتـــائج التـــي توصـــلت إليهـــا. ومـــن خـــالل الخبـــرة المكتســـبة مـــن تطبيـــق السياســـة المنقحـــة، ســـيجري 

لمزيــد مــن تعزيــز إجــراءات تعيــين أعضــاء لجــان الطــوارئ فــي و ســة لمزيــد مــن التحســين والتنقــيح. مراجعــة هــذه السيا
المســتقبل، تــم إعــداد نمــوذج جديــد للمعلومــات الشخصــية يتطلــب مــن الخبــراء الــذين ُينظــر فــي ضــمهم إلــى قائمــة 

لألمانة إجراء تقييم مبدئي )، باإلفصاح عن المعلومات التي تتيح ٢٠٠٥الخبراء الخاصة باللوائح الصحية الدولية (
رفيــع المســتوى لتضــارب المصــالح. وقــد طبــق هــذا المطلــب علــى جميــع المرشــحين الــذين ُينظــر فــي إدراج أســمائهم 

                                                 
  .٢٠-٦٥ع ص ج و ١٤ق ١٣٠ت م القرارين انظر    ١
  ".حاء" المرحلي التقرير ،١ إضافة ١٣٢/٤٢ت م الوثيقة أيضاً  انظر    ٢
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على القائمة، والذين ُأدرجت أسماؤهم بالفعل على هـذه القائمـة. وتتـولى األمانـة اسـتعراض جميـع نمـاذج المعلومـات 
حسب االقتضاء. وتضاف أي معلومات قد تمثل دليل على وجـود تضـارب فـي الشخصية واتخاذ إجراءات المتابعة 

المصالح إلى قاعدة البيانات الخاصة بالقائمة. ومن المهم التأكيد على أنه قبل تعيين أي خبير مـن الخبـراء الـواردة 
لمصـالح يراعـي أسماؤهم على القائمـة فـي أي مـن اللجـان فـي ظـل اللـوائح، يـتم إجـراء تقيـيم أدق تفصـيًال لتضـارب ا

  والية اللجنة المعنية. 
  

وقــد نقِّحــت القائمــة مــن أجــل توســيع نطــاق الخبــرات التــي يتمتــع بهــا أعضــاء لجــان الطــوارئ المســتقبلية.   -٢٠
ــم عــدد مــن الفئــات الموجــودة إلــى أكثــر مــن فئــة لزيــادة  وُأضــيف أحــد عشــر مجــاًال جديــدًا مــن مجــاالت الخبــرة وقسِّ

مجـاًال فـي عـام  ٧٦إلـى  ٢٠٠٩مجـاًال فـي عـام  ٥٣العدد اإلجمالي لمجاالت الخبرة مـن التحديد. ونتيجة لذلك زاد 
. وُحــدِّثت تفاصــيل المحــاور التقنيــة التــي تركــز عليهــا األمانــة فيمــا يتعلــق بفئــات الخبــرة المختلفــة، وتســتمر ٢٠١٢

تـــوازن التوزيـــع الجغرافـــي تســـمية الخبـــراء فـــي مجـــاالت الخبـــرة القائمـــة والمجـــاالت الجديـــدة. ويجـــري اآلن اســـتعراض 
على نحو منهجـي، مـا أدى إلـى إضـافة  والتوازن بين الجنسين فيما يتعلق بالخبراء المدرجين في كل فئة من الفئات

خبيـــر جديـــد منـــذ صـــدور توصـــيات لجنـــة  ٢٠٠تســـميات جديـــدة فـــي بعـــض الفئـــات. ونتيجـــة لـــذلك اقترحـــت أســـماء 
  المراجعة. 

  
   صة بالتأهب للجائحة) (تنقيح اإلرشادات الخا ٧التوصية 

 

تعكف األمانة في الوقت الحاضر علـى تنقـيح اإلرشـادات الخاصـة بالتأهـب لألنفلـونزا الجائحـة واالسـتجابة   -٢١
لمقتضـــياتها. وستســـتند اإلرشـــادات الجديـــدة إلـــى نهـــج متعـــدد القطاعـــات وشـــامل لجميـــع األخطـــار إلدارة المخـــاطر، 

ع طـــوارئ الصـــحة العموميـــة، مـــع االحتفـــاظ بخصوصـــيتها بالنســـبة وستشـــمل مكونـــات عامـــة أساســـية بالنســـبة لجميـــ
لألنفلونزا. وصدرت ورقة مناقشـة تتنـاول مراحـل األنفلـونزا الجائحـة لتبادلهـا مـع الـدول ألطـراف وأصـحاب المصـلحة 
اآلخــرين. وفضــًال عــن ذلــك، هنــاك ورقــة أخــرى متاحــة فــي الوقــت الحاضــر لتكــون بمثابــة األســاس الــذي يســتند إليــه 

وار مـــع أصـــحاب المصـــلحة حـــول العناصـــر األساســـية إلدارة مخـــاطر الطـــوارئ الصـــحية. وُأنشـــئ فريـــق متعـــدد الحـــ
التخصصـات فــي مجــال اإلدارة لمراقبــة المشــروع وضــمان مراعــاة اإلرشــادات للمســائل الشــاملة، وحفاظهــا علــى نهــج 

  الصحة.يشمل المجتمع ككل، وتعبيرها بصدق عن متطلبات القطاعات األخرى بخالف قطاع 
  

  (إعداد وتطبيق مقاييس لتقدير درجة الوخامة)  ٨التوصية 
 

وهو عنصر حاسم األهميـة مـن عناصـر تقيـيم المخـاطر الكليـة  -ُيعد قياس درجة وخامة جائحة األنفلونزا   -٢٢
مــة مــن االعتبــارات المهمــة بالنســبة لألمانــة والــدول األعضــاء فــي المنظمــة عنــد التخطــيط للجائحــة القاد -للجائحــة 

واالستجابة لمقتضياتها. وعند إعادة النظر فـي نهـج قيـاس وخامـة الجائحـة، أخـذت المنظمـة الـدروس المسـتفادة فـي 
في االعتبار. وواجهت المنظمة العديد من التحديات في محاولة تقـدير حـدة  ٢٠٠٩في عام  (H1N1)أثناء جائحة 

) غياب البيانات التي يعول عليها في ١أال وهي: (الجائحة على الصعيد العالمي. وُحددت أربع صعوبات رئيسية، 
) ليس لدى ٢أثناء األسابيع األربعة إلى الستة األولى، حتى في البلدان التي لديها هياكل أساسية صحية متطورة؛ (

وارد؛ جميع البلدان ُنظم وطنية لترصد المختبرات والمرض فيما يتعلق باألنفلونزا، والسيما البلدان التي تفتقر إلى الم
) أثــرت العوامــل غيــر المتعلقــة بــالمرض فــي احتســاب متغيــرات المؤشــرات (علــى ســبيل المثــال تــأثرت معــدالت ٣(

) كانــــت ٤دخــــول المستشــــفيات بــــالبروتوكوالت الوطنيــــة، مــــا جعــــل مــــن الصــــعب عقــــد المقارنــــات بــــين البلــــدان)؛ (
لوفــاء باحتياجــات جهــات متعــددة مثــل االتصــاالت بشــأن وخامــة الجائحــة مــن بــين االعتبــارات الشــاملة حيــث لــزم ا
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الجمهـور العـام والعلمـاء وراســمي السياسـات. وقـد ُوضـع نهــج جديـد لتقـدير وخامـة الجائحــة فـي المسـتقبل، مـن أجــل 
تقديم أفضل وصف للحدث باستخدام المعلومات المتاحة الصادرة في الغالب عن أماكن مختلفة، وتقديم المعلومات 

ا اإلطــار الجديــد الخــاص هــذو ررة حتــى اآلن علــى االســتجابة للجائحــة عنــد حــدوثها. التــي ستســاعد البلــدان المتضــ
لالختبـار خـالل فاشـية  سـيطرح الذي يشـمل "سـلة مؤشـرات" وقائمـة متفـق عليهـا مـن مجموعـات البيانـات،و بالوخامة 

  األنفلونزا الموسمية في أماكن متنوعة قبل وضع صيغته النهائية.
  

  وثائق اإلرشادية) (تبسيط إدارة ال ٩التوصية 
 

تحـــدد لجنـــة مراجعـــة المبـــادئ التوجيهيـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة المعـــايير الخاصـــة بالوثـــائق اإلرشـــادية   -٢٣
وتــدعم األفرقــة التقنيــة فــي إعــداد هــذه الوثــائق، وتعمــل علــى ضــمان االتســاق علــى صــعيد المنظمــة، وتشــرف علــى 

يرين اتسع نطاق عضـوية اللجنـة مـن أجـل تعزيزهـا؛ وشـمل ذلـك إصدار الموافقة على الوثائق. وخالل العامين األخ
مشاركة المكاتـب اإلقليميـة للمنظمـة علـى نحـو مباشـر. وقـد أمكـن بفضـل ذلـك تنقـيح دليـل منظمـة الصـحة العالميـة 

ومن أجل تعزيز استخدام البيِّنات في وثائق المنظمة اإلرشادية، ُمنحـت  ١لوضع المبادئ التوجيهية وتحديثه ونشره.
وفيمـــا يتعلـــق ببـــث المنتجـــات  ٢شـــبكة كـــوكرين للتعـــاون حـــق إقامـــة عالقـــات رســـمية مـــع منظمـــة الصـــحة العالميـــة.

فريقـًا مخصصـًا تحـت قيـادة مـدير  ٢٠١١المعلوماتية في حاالت طوارئ الصحة العمومية، أنشأت األمانة في عـام 
تيـة ذات الصـلة فـي الوقـت المناسـب مـن إحدى المجالت الطبيـة مـن ذوي الخبـرة، لتيسـير إعـداد المنتجـات المعلوما

هذه البرامج في تخطيط المطبوعات وتحريرها والموافقة عليها، إلى ذات الصلة.  ويقدم الفريق دعمه  البرامج التقنية
  وسيكون عنصرًا من عناصر عمل األمانة في طوارئ الصحة العمومية.

  
  المنظمة) (وضع وتنفيذ سياسة اتصال استراتيجية على نطاق ١٠التوصية 

  
يجري اآلن بالتشاور مع مكاتب االتصال اإلقليمية، إعداد استراتيجية االتصاالت العالمية التي تستند إلـى   -٢٤

. وكـــذلك فـــإن اســـتراتيجيات االتصـــاالت اإلقليميـــة تمـــر ٢٠١٢نتـــائج اســـتطالع آراء أصـــحاب المصـــلحة فـــي عـــام 
ــــدمج هــــذه االســــتراتيجيات  فــــي االســــتراتيجية العالميــــة قبــــل بــــدء االســــتعراض بمختلــــف مراحــــل اإلعــــداد. وســــوف ُت

وفــي جانــب مــن إعــداد اإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة الخاصــة باتصــاالت الطــوارئ، أجــرت األمانــة تحلــيًال  النهــائي.
مقابلة مـع الخبـراء مـن داخـل المنظمـة وخارجهـا، مـن أجـل تحديـد الـدروس المسـتفادة  ٣٠نوعيًا يشمل ما يزيد على 

ـــد طـــرق ت دة أولـــى لإلجـــراءات وتحدي ـــاء الطـــوارئ المســـتقبلية. وقـــد تـــم اآلن إعـــداد مســـوَّ حســـين االتصـــاالت فـــي أثن
التشــغيلية الموحــدة. وتعمــل األمانــة مــع األفرقــة التقنيــة لضــمان مواءمتهــا مــع إطــار االســتجابة للطــوارئ. وفــي هــذا 

علـى جميـع االتصـاالت فـي حـاالت للتدريب المسبق لخبراء االتصـاالت  الطوارئالصدد، تم إنشاء شبكة اتصاالت 
الطوارئ، التي ُتجرى في مكاتب المنظمة وفي الميدان عند اللـزوم. وقـد بـدأ وضـع المعـايير الخاصـة بالمنظمـة مـن 
أجــل مواءمــة محتــوى االتصــاالت وشــكلها وأســلوبها علــى صــعيد المنظمــة، باســتطالع الــرأي الــذي ُأجــري فــي عــام 

ــــرة وســــوف يحظــــى المشــــروع باألولويــــة  ٢٠١٢ ــــي الفت ــــر شــــبكة ٢٠١٤-٢٠١٣ف . وفيمــــا يتعلــــق باالتصــــاالت عب
اإلنترنت، اتخذت المنظمة الخطوات لتعديل عملياتها لضمان تتبع تنقيح الصفحات على شبكة اإلنترنت علـى نحـو 

                                                 
. متــاح علـى الــرابط ٢٠١٢جنيـف، منظمــة الصـحة العالميـة،  ة لوضـع المبــادئ التوجيهيـة.دليـل منظمـة الصــحة العالميـ    ١

تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر  ٢٨(تـــم االطـــالع عليـــه فـــي  /http://www.who.int/kms/guidelines_review_committee/enالتـــالي: 
٢٠١٢.(  

  .١٦ق١٢٨ت م القرار    ٢
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أكثــر منهجيــة. وتتمثــل خاصــية جديــدة يجــري اآلن إدخالهــا، فــي وضــع عالمــة علــى الصــفحات التــي لــم تعــد ُتحــدَّث 
حيلــت إلــى المحفوظــات. وأخيــرًا، أنشــأ المقــر الرئيســي فريقــًا معنيــًا بوســائل التواصــل االجتمــاعي ليمثــل الخــط والتــي أُ 

  األمامي فيما يتعلق بجمع المعلومات وبثها وٕادارة السمعة. 
  

  (التشجيع على عقد اتفاقات مسبقة لتوزيع اللقاحات وتسليمها)  ١١التوصية 
  

مــديرة العامــة بــين جملــة أمــور تنفيــذ اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة إلــى ال ٥-٦٤ج ص عطلــب القــرار   -٢٥
. ومــن المقــرر تقــديم التقريــر األول إلــى جمعيــة فــي كــل ثنائيــةوتقــديم تقريــر عــن التقــدم الُمحــرز  ١األنفلــونزا الجائحــة

ثالثــين بعــد ، مــن خــالل المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة وال٢٠١٣الصــحة العالميــة السادســة والســتين فــي عــام 
  شمل المعلومات عن اتفاقات مسبقة لتوزيع اللقاحات وتسليمها. يو  ٢المائة.

  
  (إنشاء فريق احتياطي عالمي وأوسع نطاقًا للصحة العمومية) ١٢التوصية 

  
أقـــر تقريـــر لجنـــة المراجعـــة بـــأن الشـــبكة العالميـــة لإلنـــذار بحـــدوث الفاشـــيات ومواجهتهـــا ُتعـــد بمثابـــة اآلليـــة   -٢٦

التي تقدم األمانة من خاللهـا الـدعم إلـى الـدول األعضـاء فـي أثنـاء أحـداث الصـحة العموميـة، وأن الشـبكة  الرئيسية
ُتستخدم لتنسيق االستجابة الدولية مع المؤسسات التقنية. وأشـارت لجنـة المراجعـة أيضـًا إلـى أن العجـز المـزمن فـي 

ى نحــو مســتدام ألي طارئــة مــن طــوارئ الصــحة التمويــل يحــد بشــدة مــن قــدرة المنظمــة علــى التأهــب واالســتجابة علــ
العمومية. ونظرت اللجنة التوجيهيـة للشـبكة فـي توصـيات لجنـة المراجعـة وفـي نتـائج التقيـيم المسـتقل ألداء الشـبكة. 
وُأنشئت األفرقة العاملـة ألداء الوظـائف التاليـة: تعزيـز القـدرة علـى التنسـيق فـي األحـداث والطـوارئ الواسـعة النطـاق 

فـي  الـدول األعضـاء الـدعم مـن جانـب ابة لمقتضياتها؛ ودعم القيادة اإلقليمية والقدرة على االستجابة لطلـبواالستج
مجال التأهب للفاشيات والتصدي لها؛ وٕاعداد اإلجراءات الخاصة بأمراض ومخاطر معينة؛ ودعم التأهب والتدريب 

لـدورات التدريبيـة وحلقـات العمـل لتنميـة القـدرات على التصدي للفاشيات.  وعقدت المنظمة االجتماعات اإلقليميـة وا
اإلقليميــة علــى االســتجابة، وإلشــراك المزيــد مــن المؤسســات التقنيــة والشــركاء فــي الشــبكة العالميــة لإلنــذار بحــدوث 
ـــة واالســـتجابة  ـــيم أحـــداث الصـــحة العمومي الفاشـــيات ومواجهتهـــا. ومـــن أجـــل ضـــمان وجـــود الخبـــراء المناســـبين لتقي

تعزيــز االتصــاالت والتنســيق بــين الشــبكة وبــين الشــبكات التقنيــة. وتشــمل الشــبكات المعنيــة بــرامج  لمقتضــياتها، تــم
التــــدريب والشــــبكات الخاصــــة بعلــــم األوبئــــة الميــــداني، والشــــبكة العالميــــة للوقايــــة مــــن العــــدوى ومكافحتهــــا، وشــــبكة 

الميـة، وشـبكة إي بورتـوغيز، والشـبكة المختبرات المعنية بالمْمرضات المستجدة والخطرة التابعة لمنظمـة الصـحة الع
الدولية للسلطات المسؤولة عن سالمة األغذية، ومركز إدارة األزمات المتعلقة بصحة الحيوان المشترك بين منظمة 
األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان. وتولت منظمة الصـحة العالميـة تنسـيق الـدعم واالسـتعانة علـى 

لشــــركاء فــــي الشــــبكة العالميــــة لإلنــــذار بحـــدوث الفاشــــيات ومواجهتهــــا، فضــــًال عــــن الخبــــراء فــــي الصـــعيد الــــدولي با
االســتجابة للفاشــيات والطــوارئ الكبــرى، بمــا فــي ذلــك فاشــيات الحميــات النزفيــة الفيروســية وفاشــيات الكــوليرا وحمــى 

  الضنك الكبرى.
  
  
  
  

                                                 
  أيضًا. ١٤انظر التوصية    ١
  .١٣٢/١٧م تالوثيقة    ٢
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  لعمومية) (إنشاء صندوق احتياطي لمواجهة الطوارئ الصحية ا ١٣التوصية 
  

ص استجابة لهـذه التوصـية نفـذت األمانـة عمليـة رسـم خـرائط التمويـل االحتيـاطي القـائم فـي المنظمـة والخـا  -٢٧
لـدروس المسـتفادة فـي مجـال التمويـل. واسـتنادًا إلـى هـذا التقيـيم، ُعـرض اقتـراح ا بطوارئ الصحة العموميـة، وتحليـل

وكـان هـذا االقتـراح بشـأن  ٢٠١٢.١ائـة فـي كـانون الثـاني/ ينـاير على المجلس التنفيذي فـي دورتـه الثالثـين بعـد الم
لتعزيــز اســتجابة المنظمــة لمقتضــيات الفاشــيات وضــمان قــدرة أفرقــة االســتجابة علــى بــدء  يإنشــاء صــندوق احتيــاط

ـــدين عمومـــًا لفكـــرة إنشـــاء صـــندوق  ـــاء المناقشـــات كـــان أعضـــاء المجلـــس مؤي العمـــل علـــى وجـــه الســـرعة. وفـــي أثن
ترحوا النظـر فـي إنشـاء رصـيد احتيـاطي للفاشـيات فـي الميزانيـات البرمجيـة المسـتقبلية، بـدءًا بالميزانيـة ، واقياحتياط

  ٢٠١٥.٢-٢٠١٤البرمجية للفترة 
  

  (عقد اتفاق على تبادل الفيروسات والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى) ١٤التوصية 
  

، بشـأن التأهـب لألنفلـونزا الجائحـة: ٥-٦٤ص ع ج، اعتمدت جمعية الصـحة القـرار ٢٠١١في أيار/ مايو   -٢٨
تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى. وفي هذا القرار اعتمـدت جمعيـة الصـحة اإلطـار 

  الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة. 
  

  ها)  (المواظبة على تنفيذ برنامج شامل لبحوث األنفلونزا وتقييم ١٥التوصية 
  

باحثـًا ومانحـًا وموظفـًا فـي مجـال الصـحة العموميـة  ٩٠أكثـر مـن  وقام، ٢٠٠٩في تشرين الثاني/ نوفمبر   -٢٩
مع األمانة لوضع برنامج مقترح للبحث لكي تحسِّـن المعـارف  بتوحيد جهودهمبلدًا،  ٣٥ومجال رسم السياسات من 

ن األنفلـونزا ومكافحتهـا. ويتمحـور برنـامج البحـث هـذا المكتسبة صناعة قرارات الصحة العمومية من أجل الوقايـة مـ
) والحــد مــن ٢) الحــد مــن خطــر ظهــور األنفلــونزا الجائحــة؛ (١حــول احتياجــات الصــحة العموميــة الخمســة التاليــة: (

) وتقليـــل أثـــر األنفلـــونزا الموســـمية واألنفلـــونزا الجائحـــة إلـــى الحـــد األدنـــى؛ ٣انتشـــار األنفلـــونزا الوبائيـــة/ الجائحـــة؛ (
) وتعزيــز تطبيــق أدوات الصــحة العموميــة العصــرية. وفــي ٥وبلــوغ أقصــى فعاليــة لعــالج مرضــى األنفلــونزا؛ ( )٤(

) تجميــع المعــارف والتقــدم ١، ُأجــري اســتعراض للتقــدم الُمحــرز مــن أجــل مــا يلــي: (٢٠١١تشــرين الثــاني/ نــوفمبر 
أجل تحسين الوقاية من األنفلونزا ومكافحتها؛ من  ها) وتفسير المعارف أو تطبيق٢الُمحرز منذ استهالل البرنامج؛ (

) وٕالقــاء الضــوء علــى الثغــرات المتبقيــة وتنقــيح التوصــيات حســب االقتضــاء. وأجــرت عشــرون مجموعــة أكاديميــة ٣(
ورقـة  ٤٠٠٠استعراضًا للمؤلفات التي تتناول نخبة من مجـاالت البحـث الرئيسـية للبرنـامج. وقـد ُنشـر مـا يزيـد علـى 

  ، وبعض الثغرات التي تحددت في المرحلة المبكرة من الجائحة سيتم عما قريب سدها. ٢٠٠٩علمية منذ عام 
  

  رصد تنفيذ اللوائح
  

، اســـتمرت الـــدول األطـــراف فـــي تقـــديم المعلومـــات عـــن تنفيـــذ اللـــوائح، باســـتخدام كـــل مـــن ٢٠١٢فـــي عـــام   -٣٠
مانة واألدوات المتعلقة به استنادًا إلى إطار النموذج الخاص بتقديم التقرير السنوي للدول األطراف الذي اقترحته األ

مــن اللــوائح. وتشــمل عمليــة  ١لمتطلبــات القــدرات الوطنيــة الــواردة فــي الملحــق  تلبيــةً الرصــد الــذي وضــعته المنظمــة 
التبليــغ الســنوية تقيــيم مــدى اكتســاب ثمــان قــدرات أساســية، فضــًال عــن القــدرات فــي نقــاط الــدخول، والقــدرات الالزمــة 

                                                 
  .٦ إضافة ١٣٠/٥ت م الوثيقة انظر    ١
  .والتاسعة السابعة الجلستان المائة، بعد الثالثين دورته في التنفيذي للمجلس الموجز المحضر انظر    ٢
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ألربعة أنـواع مـن المخـاطر ذات الصـلة (المخـاطر حيوانيـة المنشـأ ومخـاطر السـالمة الغذائيـة والمخـاطر  لالستجابة
رسل إلى الدول األطـراف اسـتبيان للتقيـيم الـذاتي فـي الفتـرة مـن أُ  ٢٠١٢الكيميائية والمخاطر اإلشعاعية). وفي عام 

 ٪٥١ردًا علــى هــذا االســتبيان، مــا يمثــل  ٩٩، وقــد ورد حتــى اآلن ٢٠١٢آذار/ مــارس إلــى تشــرين الثــاني/ نــوفمبر 
دولة. ومن المتوقع أيضًا ورود المزيد من الردود، وسـوف ُتضـم هـذه الـردود  ١٩٥من الدول األطراف البالغ عددها 

إلى التقرير الذي سيقدم إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والستين. وأشارت البيانات إلى إحراز الـدول األطـراف 
س به في عدد من القدرات األساسية، والسيما القدرات التي تتعلـق بالترصـد (حيـث يصـل متوسـط المعـدل تقدم ال بأ

٪). ومــن ناحيــة أخــرى أبلغــت الــدول ٨١٪)، واألحــداث الحيوانيــة المصــدر (٧٨٪)، واالســتجابة (٨١العــالمي إلــى 
٪)، ٥٤لمعــدل العــالمي إلــى األطــراف عــن قــدرات ضــعيفة نســبيًا فــي مجــال المــوارد البشــرية (حيــث يصــل متوســط ا

٪). ويبــين ملحــق هــذه الوثيقــة معــدل القــدرات حســب إقلــيم ٥٣٪)، واألحــداث اإلشــعاعية (٥٣واألحــداث الكيميائيــة (
  قبل وضع الصيغة النهائية لهذا التقرير.  ٢٠١٢المنظمة لجميع الدول األطراف التي قدمت استبيانًا كامًال في عام 

  
ن األجل األول المحدد إلرسـاء القـدرات الوطنيـة األساسـية لضـمان ترصـد الصـحة وكما سيرد فيما يلي، كا  -٣١

العموميــة واالســتجابة لمقتضــياتها فــي جميــع أنحــاء األراضــي الوطنيــة وقــدرات الصــحة العموميــة فــي نقــاط الــدخول 
دول على  ١٠٦الدول األطراف. ومنذ ذلك الحين، حصلت  بالنسبة لمعظم ٢٠١٢حزيران/ يونيو  ١٥المعينة، هو 

، تعكـف األمانـة فـي ٢٣-٦٥ج ص عتمديد لفترة عامين. وفي هذا السياق، وبموجب الفقرات ذات الصلة في القـرار 
القــدرات  إرســاءالوقــت الحاضــر علــى صــياغة وثيقــة لعــرض الخيــارات المختلفــة بشــأن رصــد تقــدم العمــل مــن أجــل 

. وتراعـي هـذه ٢٠١٤-٢٠١٣ت الصـلة خـالل الفتـرة األساسية التي تـنص عليهـا اللـوائح وتلبيـة متطلبـات التبليـغ ذا
الوثيقــة أن التبليــغ قــد يختلــف وفقــًا لمــا إذا كانــت الدولــة الطــرف قــد حصــلت علــى فتــرة تمديــد أم ال. وســيجري تبــادل 
الوثيقـــة مـــع مراكـــز االتصـــال الوطنيـــة المعنيـــة بـــاللوائح الصـــحية الدوليـــة لإلحاطـــة والتنفيـــذ. وســـوف تـــدخل خيـــارات 

  .٢٠١٣بات التبليغ حيز النفاذ في عام الرصد ومتطل
  

  ٢٠١٢ طلبات التمديد في عام
  

) باكتساب عـدد مـن القـدرات العمليـة وتعزيزهـا ٢٠٠٥تعهدت الدول األطراف في اللوائح الصحية الدولية (  -٣٢
ل من اللوائح، على أن يتم ذلك خالل خمس سنوات منذ دخـو  ١والحفاظ عليها، وهذه القدرات موضحة في الملحق 

بالنسـبة لمعظـم البلـدان. ويجـوز للـدول األطـراف التـي تعجـز  ٢٠٠٧حزيـران/ يونيـو  ١٥اللوائح حيز النفاذ، أي في 
عن استكمال هذا العمل بحلول ذلك الوقت، تمديد المهلـة لمـدة عـامين آخـرين عنـد تقـديم طلـب مشـفوع بخطـة تنفيـذ 

إلــى جميــع اج إلــى التمديــد، أرســلت األمانــة خطابــًا إلــى منظمــة الصــحة العالميــة. ومــن أجــل دعــم البلــدان التــي تحتــ
والقتـراح اإلجـراءات  ٢٠١٢، لتذكيرها باألجل المحدد في حزيـران/ يونيـو ٢٠١١/ سبتمبر الدول األطراف في أيلول

لتيســير اتخــاذ القــرار بشــأن تقــديم أي طلبــات الحقــة. وُأرســلت خطابــات التــذكير مــرة أخــرى فــي كــانون الثــاني/ ينــاير 
دول طـــرف قــــد حصـــلت علــــى تمديــــد  ١٠٧كانــــت  ٢٠١٢كــــانون األول/ ديســـمبر  ٣.  وفـــي ٢٠١٢مــــايو وأيـــار/ 

دولة طرفًا أخرى قد قدمت طلب تمديد ولكنها لم تكن قد قدمت بعد خطة التنفيـذ الالزمـة. ومـن  ١٢المهلة، وكانت 
ة علـى نحـو إيجـابي إلـى أنهـا دولـ ٤٠دولة، أشـارت  ٧٥بين الدول األطراف التي لم تطالب بالتمديد والبالغ عددها 

دولــة  ٣٥ليســت فــي حاجــة إلــى تمديــد الفتــرة الزمنيــة. وتعمــل األمانــة مــع الــدول األطــراف المتبقيــة والبــالغ عــددها 
  لضمان عدم ضياع فرصها في الحصول على التمديد نتيجة للسهو.
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  ٢٠١٤ معايير التمديد في
  

لطرف الفاعل ومتخذ القرار الرئيسي في عملية التمديد في على الرغم من أن الدول األطراف قامت بدور ا  -٣٣
) قــد أســندت أدوارًا محــددة للغايــة إلــى المــديرة العامــة فيمــا يتعلــق ٢٠٠٥، فــإن اللــوائح الصــحية الدوليــة (٢٠١٢عــام 

، . وتشمل هذه األدوار اتخـاذ القـرار بشـأن مـنح التمديـد فـي الوقـت الحاضـر٢٠١٤بمنح المزيد من التمديد في عام 
إلــى المــديرة  ٢٣-٦٥ص ع والحصــول علــى مشــورة لجنــة المراجعــة التــي ُأنشــئت فــي ظــل اللــوائح. ويطلــب القــرار ج

مـن قبـل المـدير العـام، (...) عنـد  ٢٠١٤العامة بين جملة أمور "وضع ونشر المعايير المزمع استخدامها في عـام 
هـذه المعـايير  علـى تعـرف الـدول األطـرافتأن  اتخاذ قرارات بشأن منح أّية تمديدات أخرى"، ومـن األهميـة بوضـوح

  .  ٢٠١٤وأن يتاح لها فرصة مناقشتها قبل تطبيقها في عام 
  

وقبـــل تقـــديم االقتراحـــات بشـــأن المعـــايير ذات الصـــلة والمفيـــدة، ينبغـــي أوًال النظـــر فـــي أهـــداف االلتزامـــات   -٣٤
الجــدول الزمنــي الــذي يصــاحبها. فــالغرض ) و ٢٠٠٥الخاصــة بالقــدرات التــي تــنص عليهــا اللــوائح الصــحية الدوليــة (

مــن هــذه األحكــام هــو ضــمان الحــد األدنــى مــن القــدرات لمنــع نطــاق مــن أحــداث الصــحة العموميــة والكشــف عنهــا 
في جميع بلدان وأراضي العالم. وال يتمثل الهدف في تحقيق أكبر قدر من التغطية السكانية فحسـب، والتصدي لها 

م وجود ثغرات كبيرة على الصعيد الوطني، حيث أن مثـل هـذه الثغـرات قـادرة علـى وٕانما يتمثل أيضًا في ضمان عد
تهديد األمـن الصـحي لبلـدان العـالم كافـة. وهـذا التـرابط بـين الـدول األطـراف يلقـي الضـوء علـى ضـرورة إبقـاء جميـع 

 مــن متطلبــاتاللبيــة الــدول األطــراف داخــل إطــار اللــوائح وتقــديم الــدعم والحــوافز إلــى البلــدان التــي لــم تــتمكن مــن ت
القدرات خالل اإلطار الزمني المتوقع. ومـع أخـذ ذلـك فـي االعتبـار، ينبغـي أال تفـرض المعـايير الموضـوعة عقبـات 
تحــول دون حصــول الــدول األطــراف علــى التمديــد؛ بــل ينبغــي أن تبــرر اســتمرار الجهــود التــي تبــذلها جميــع الــدول 

كيز الدعم على البلدان التي تواجه أكبـر قـدر مـن العقبـات فـي سـبيل األطراف واألطراف الدولية الفاعلة من أجل تر 
  تلبية متطلبات اللوائح التي تتعلق بالقدرات األساسية.  

  
وتجري األمانة عملية تشاور داخلية من أجل تحديـد المعـايير المالئمـة التـي سـتقدم بعـد ذلـك إلـى المجلـس   -٣٥

وسـتدعم هـذه المعـايير تحديـد العوامـل التـي حالـت  ١لهـذا التقريـر.التنفيذي لكي ينظر فيها، وسوف تـرد فـي إضـافة 
، كمــا ســتدعم اإلقــرار بــالجهود التــي بــذلتها جميــع البلــدان بحســن نيــة لتنفيــذ ٢٠١٤دون اكتســاب القــدرات حتــى عــام 

  اللوائح وبالتزام البلدان بأنشطة التنفيذ العالمية واإلقليمية.
  

لنهائية إلى جميـع الـدول األطـراف فـي تقريرهـا إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة وتعتزم األمانة تقديم المعايير ا  -٣٦
السادســة والســتين. وكجانــب مــن هــذا الجهــد ترحــب األمانــة بــأي إرشــادات يقــدمها المجلــس التنفيــذي بشــأن طبيعــة 

  المعايير المقترحة ومحتواها، وبشأن اإلجراءات الخاصة باستكمالها وتطبيقها.
  

  الخاتمة
  

يـــر لجنـــة المراجعـــة وتوصـــياتها دورًا مهمـــًا فـــي تشـــكيل عمـــل األمانـــة، فيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ اللـــوائح لعـــب تقر   -٣٧
ـــدان ٢٠٠٥الصـــحية الدوليـــة ( ـــوائح بالنســـبة للبل ـــونزا المســـتقبلية. وفـــي حـــين أن قيمـــة الل ) واالســـتعداد لجـــوائح األنفل

تحديـد  ما حـدث مـؤخرًا مـن الوخيمة، مثل وبالنسبة لألمانة تتضح باستمرار في أثناء إدارة أحداث الصحة العمومية
، ففــي الوقــت ذاتــه أبقــت عمليــات التمديــد االهتمــام الــدولي منصــبًا علــى إرســاء جديــد مــرض مــرتبط بفيــروس تــاجي

                                                 
  .١ إضافة ١٣٢/١٥ت م الوثيقة   ١
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يواجه التقدم السريع التحديات التي يطرحها قصـور  عندماالقدرات الوطنية.  وفي زمن األزمة االقتصادية الدولية، و 
البشرية والمالية، ينبغي أن تظل اللوائح محور االلتزام من أجل الحفاظ علـى أمـن الصـحة العموميـة الموارد التقنية و 

  العالمية وتحسينه.
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -٣٨
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  الملحق
  

  ٢٠١٢معدل القدرات لجميع الدول األطراف التي قدمت تقارير في عام . رصد القدرات الوطنية ):٢٠٠٥اللوائح الصحية العالمية ( الجدول:
  

  اإلقليم األفريقي
  

التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

 المختبرات
  نقاط 
  الدخول

مخاطر حيوانية 
 المنشأ

مخاطر السالمة 
 يةالغذائ

مخاطر 
 كيميائية

مخاطر 
 إشعاعية

ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  الجزائر
ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  أنغوال
ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  بنن

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  بوتسوانا

 ٨ ٨ ٢٧ ٥٦ ٩ ٧٦ ٢٠ ٤٣ ٣٠ ٥٨ ٦٠ ٥٣ ١٠٠ بوركينا فاسو

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢ام بيانات ع بوروندي

 ١٥ ١٥ ٤٧ ١٠٠ ٢٩ ٩٠ ١٠٠ ٨٦ ٦٠ ٦٣ ٧٥ ٢٦ ١٠٠ الكاميرون

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  الرأس األخضر

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  جمهورية أفريقيا الوسطى

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  تشاد

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  جزر القمر

 ٥٤ ٥٤ ٦٧ ٨٩ ٦٧ ٦٦ ٦٠ ٧١ ٧٠ ٧٧ ١٠٠ ٥٦ ٢٥ الكونغو

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   كوت ديفوار

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  جمهورية الكونغو الديمقراطية

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  غينيا االستوائية

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  إريتريا
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التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

مخاطر حيوانية 
 المنشأ

مخاطر السالمة 
 الغذائية

مخاطر 
 كيميائية

مخاطر 
 إشعاعية

 ٦٩ ٦٩ ٧٣ ١٠٠ ٣٦ ١٠٠ ١٠٠ ٨٦ ١٠٠ ٥٨ ٨٥ ٨٣ ١٠٠  إثيوبيا

 حة بعدليست متا ٢٠١٢بيانات عام  غابون

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  غامبيا

 ٣١ ٣١ ٤٧ ٧٨ ٣١ ٥١ ٤٠ ٤٣ ٥٠ ٦٥ ٨٠ ٥٣ ٥٠  غانا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  غينيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  بيساو –غينيا 

 ٤٦ ٤٦ ٨٠ ٨٩ ٥٥ ٦٥ ٤٠ ٥٧ ٧٠ ٧٧ ٧٥ ٩٠ ٥٠  كينيا

 بعدليست متاحة  ٢٠١٢بيانات عام  ليسوتو

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  ليبيريا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  مدغشقر

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  مالوي

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  مالي

 ٤٦ ٤٦ ١٣ ١٠٠ ٣ ٣٥ صفر صفر صفر ٦ ٣٥ ٢٠ صفر  موريتانيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  موريشيوس

 ٨ ٨ ٢٠ ٣٣ ٨٥ ٩١ ١٠٠ ٤٣ ٣٠ ٩٤ ٧٠ ٨٣ صفر  امبيقموز 

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  ناميبيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  النيجر

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  نيجيريا

ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  رواندا
 صفر صفر ٢٧ ٥٦ ١٢ ٢٢ صفر ١٤ صفر ٣٤ ٥٥ ٣٦ صفر  سان تومي وبرينسيبي

  ٣١ ٣١ ٤٠ ٢٢ ٣٩ ٦٦ صفر صفر ٣٠ ٣٥ ٧٠ ٥٣ صفر السنغال
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التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

مخاطر حيوانية 
 المنشأ

مخاطر السالمة 
 الغذائية

مخاطر 
 كيميائية

مخاطر 
 إشعاعية

 ٤٦ ٤٦ ٥٣ ٧٨ ٤٠ ٨٦ ٤٠ صفر صفر ٧١ ٩٥ ٢٠ صفر سيشيل

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   سيراليون

 ٩٢ ٩٢ ٦٠ ١٠٠ ٣٣ ٩٠ ٤٠ ١٠٠ ٨٠ ٩٤ ٥٠ ٧٣ ٧٥  جنوب أفريقيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢م بيانات عا  سوازيلند

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   توغو

 ٨ ٨ ٥٣ ٦٧ صفر ٨٦ ٤٠ ٧١ ٦٠ ٥٨ ٧٥ ٧٠ ٢٥ أوغندا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  جمهورية تنزانيا المتحدة

 ٧٧ ٧٧ ٩٣ ١٠٠ ٢٤ ٩٦ ٨٠ ٧١ ١٠٠ ٩٤ ٩٥ ٨٣ صفر زامبيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام  زمبابوي

 ٣٦ ٣٨ ٥٠ ٧٦ ٣٣ ٧٣ ٤٧ ٤٩ ٤٩ ٦٣ ٧٣ ٥٧ ٣٨ موعالمج
  
  

  إقليم األمريكتين
 

التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

مخاطر حيوانية 
 المنشأ

مخاطر السالمة 
 الغذائية

مخاطر 
 كيميائية

مخاطر 
 إشعاعية

  ٦٢  ٦٢  ٨٠  ٨٩  ٧٧  ٦٦  ١٠٠  ٤٣  ٦٠  ٧٠  ٩٥  ٦٦  ١٠٠  ا وبربوداأنتيغو 

  ٦٩  ٦٩  ٦٠  ٦٧ غير متاح  ٧٣  ١٠٠  ٨٦  ١٠٠  ٨٣  ٨٠  ٧٣  ٥٠  األرجنتين

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   جزر البهاما

  ٥٤  ٥٤  ٩٣  ١٠٠  ٩٧  ٩٦  ٨٠  ٨٦  ٤٠  ٦٦  ٩٥  ٤٠  ٥٠  بربادوس

  ٨  ٨  ٦٧  ٧٨  ٥٨  ٧٧  ٤٠  ٧١  ١٠  ٧٦  ٨٥  ٣٦  ٢٥  بليز

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   يا المتعددة القومياتدولة بوليف

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   البرازيل

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٤  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٣  ١٠٠  كندا
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التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

مخاطر حيوانية 
 المنشأ

مخاطر السالمة 
 الغذائية

مخاطر 
 كيميائية

مخاطر 
 إشعاعية

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   شيلي

  ٦٢  ٦٢  ٨٠  ٣٣  ٩٧  ٩٠  ٨٠  ٨٦  ٥٠  ٦٥  ٧٠  ٧٣  ١٠٠  كولومبيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢م بيانات عا  كوستاريكا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   كوبا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   دومينيكا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   الجمهورية الدومينيكية

  ٣٨  ٣٨  ٦٠  ٥٦  ٤٥  ٣٥  ٢٠  ٤٣  ٢٠  ٤٧  ٣٥  ٥٦  صفر  إكوادور

  ٤٦  ٤٦  ٧٣  ٦٧  ٩٧  ١٠٠  ١٠٠  ٧١  ٥٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٠  ٧٥  السلفادور

  ٢٣  ٢٣  ٦٧  ١٠٠  ٦٤  ٤١  صفر  ٥٧  صفر  ٥٢  ٩٠  ٨٣  ٥٠  غرينادا

  ٦٢  ٦٢  ٤٧  ٨٩  ٣٨  ٩١  ١٠٠  ٨٦  ٢٠  ٧٦  ٨٥  ٦٦  ٧٥  غواتيماال

  ٦٢  ٦٢  ٦٧  ١٠٠  ٥٠  ١٠٠  ٨٠  ٧١  ٩٠  ٩٤  ٨٠  ٨٣  ١٠٠  غيانا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   هايتي

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   هندوراس

  ٥٤  ٥٤  ٩٣  ١٠٠  ٩١  ٩٠  صفر  ٨٦  ٩٠  ١٠٠  ١٠٠  ٧٣  ٥٠  جامايكا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   المكسيك

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   نيكاراغوا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   بنما

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   باراغواي

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   بيرو

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   سانت كيتس ونيفيس

  ١٥  ١٥  ٤٠  ٦٧  ١٢  ٤٣  ٢٠  ٢٩  ٥٠  ٦٥  ٨٠  ٧٣  صفر  سانت لوسيا

  صفر  صفر  ٤٠  ١٠٠  ٤١  ٨١  صفر  صفر  ١٠  ٦٠  ٧٥  ٤٦  صفر  سانت فنسنت وغرينادين

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   سورينام
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التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

مخاطر حيوانية 
 المنشأ

مخاطر السالمة 
 الغذائية

مخاطر 
 كيميائية

مخاطر 
 إشعاعية

  ٤٦ ٤٦  ٨٧ ٨٩ ٧٤ ٧٧ صفر ٧١  ٥٠ ٧٦ ٨٠ ٥٦ ٥٠  ترينيداد وتوباغو

ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   يكيةالواليات المتحدة األمر 
ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   أوروغواي

ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   جمهورية فنزويال البوليفارية
 ٣٢ ٤٧ ٧٠ ٨٢ ٦٧ ٧٧ ٥٥ ٦٦ ٤٩ ٧٥ ٨٣ ٦٦ ٥٥ المجموع

ركة لبلدان المخروط الجنوبي ثم قامت بعد ذلك بنقل البيانات من األفرع ذات الصلة إلى النموذج كانت األرجنتين قد قدمت تقريرها باستخدام األداة التي وضعتها السوق المشت
      الذي اقترحته منظمة الصحة العالمية وفقًا التفاقها مع فريق اتحاد أمم أمريكا الجنوبية العامل المعني بالترصد واالستجابة.

  إقليم جنوب شرق آسيا
 

التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدسيقالتنالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

مخاطر حيوانية 
 المنشأ

مخاطر السالمة 
 الغذائية

مخاطر 
 كيميائية

مخاطر 
 إشعاعية

ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   بنغالديش
ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   بوتان

مقراطية جمهورية كوريا الدي
  الشعبية

١٥ ١٥  ٦٠ ٧٨ ٢١ ٦٥ ٤٠ ٧١  ٦٠ ٦٥ ٧٠ ٤٦ ٢٥  

ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   الهند
  ٨٥ ٨٥  ٨٧ ١٠٠ ٧٧ ٩٦ ٨٠ ١٠٠  ٨٠ ٧٦ ٨٥ ٤٦ ١٠٠  إندونيسيا

ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   ملديف
  ٣٨ ٣٨  ١٠٠ ١٠٠ ٩١ ٧٠ ١٠٠ ١٠٠  ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٩٠ ٧٥  ميانمار

  صفر صفر  ٦٠ ٤٤ ٦٥ ٦٠ ٢٠ ٢٩  ٤٠ ٥٢ ٣٥ ٦٦ ٧٥  نيبال

  ٢٣ ٢٣  ٨٧ ١٠٠ ٨٨ ٧١ ٨٠ ٨٦  ٥٠ ٨٣ ١٠٠ ٦٣ ١٠٠  سري النكا

  ٣١ ٣١  ٩٣ ٨٩ ٧٤ ١٠٠ ٨٠ ٧١  ٩٠ ٩٤ ٨٥ ٩٠ ١٠٠  تايلند

  صفر صفر  ٩٣ ٦٧ ٥٨ ٣٧ ٤٠ ٥٧  ٢٠ ٥٨ ٥٠ ٤٦ ٥٠  ليشتي –تيمور 

 ٣٩ ٢٧ ٨٣ ٨٣ ٦٨ ٧١ ٦٣ ٧٣ ٦٣ ٧٥ ٧٥ ٦٤ ٧٥ المجموع
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  اإلقليم األوروبي
 

التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

مخاطر حيوانية 
 المنشأ

مخاطر السالمة 
 الغذائية

مخاطر 
 كيميائية

مخاطر 
 إشعاعية

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   ألبانيا

  صفر  صفر  ٧٣  ٤٤  صفر  ٢٥  صفر  ١٤  ٤٠  ٣٧  ٦٥  ٣٠  ٧٥  أندورا

  ٩٢  ٩٢  ٨٧  ١٠٠  ٩٧  ٧٥  ٨٠  ٨٦  ١٠٠  ٩٤  ٨٥  ٩٠  ٧٥  أرمينيا

  ٩٢  ٩٢  ١٠٠  ١٠٠  ٩١  ٩١  ٨٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٥  ٩٠  ٧٥  النمسا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   أذربيجان

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   بيالروس

  ٩٢  ٩٢  ١٠٠  ٨٩  ٧٠  ٩١  ٦٠  ١٠٠  ٥٠  ٧٢  ٦٥  ٨٠  ١٠٠  بلجيكا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   بوسنة والهرسكال

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   بلغاريا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   كرواتيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   قبرص

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٨  ١٠٠  ٦٠  ٨٦  ٩٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٣  ١٠٠  الجمهورية التشيكية

 يست متاحة بعدل ٢٠١٢بيانات عام   الدانمرك

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   إستونيا

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٧  ٩٦  ٨٠  ١٠٠  ٨٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  فنلندا

  ٩٢  ٩٢  ٩٣  ٧٨  ٢٢  ٩٦  ٦٠  ٨٦  ٨٠  ٩٤  ٩٥  ٦٣  ١٠٠  فرنسا

  ٦٢  ٦٢  ٦٧  ١٠٠  ٦٦  ٩١  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  جورجيا

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٢٧  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٠  ٩٤  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ألمانيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   اليونان

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   الكرسي الرسولي

  ٩٢  ٩٢  ٩٣  ١٠٠  ٩٢  ٩١  ٦٠  ٧١  ٦٠  ٦٥  ٨٠  ٥٠  ١٠٠  هنغاريا
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التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

مخاطر حيوانية 
 المنشأ

مخاطر السالمة 
 الغذائية

مخاطر 
 كيميائية

مخاطر 
 إشعاعية

  ٥٤  ٥٤  ١٠٠  ١٠٠  ٧٤  ٧٧  ٢٠  ٧١  ١٠٠  ٨٣  ٧٥  ١٠٠  ١٠٠  أيسلندا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   أيرلندا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢نات عام بيا  إسرائيل

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   إيطاليا

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٩  ٩٧  ٩٦  ١٠٠  ٤٣  ٩٠  ٧٦  ٧٠  ٥٣  ١٠٠  كازاخستان

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   قيرغيزستان

  ٩٢  ٩٢  ١٠٠  ١٠٠  ٥٩  ٩٦  ٢٠  ٧١  ١٠٠  ٩٤  ٨٠  ٦٦  ١٠٠  التفيا

 بعدليست متاحة  ٢٠١٢بيانات عام   ليختنشتاين

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٤  ٨٧  ٢٠  ١٠٠  ٧٠  ٥٥  ٨٥  ٨٣  ١٠٠  ليتوانيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   لكسمبرغ

  ٥٤  ٥٤  ١٠٠  ١٠٠  ٢٨  ٧٩  صفر  ٥٧  ٦٠  ٧١  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  مالطة

  ٦٩  ٦٩  ١٠٠  صفر  ٧٥  ٥٧  ٢٠  ٧١  ٦٠  ٨٣  ٧٠  ٦٣  ٧٥  موناكو

  ٣١  ٣١  ٨٠  ٥٦  ٩  ٧٧  ٢٠  ٥٧  ٧٠  ٥٩  ٧٥  ١٠٠  ٢٥  الجبل األسود

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٩  ٧٧  ٨٦  صفر  ٨٦  ٧٠  ٩٤  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  لنداهو 

  ٨٥  ٨٥  ١٠٠  ١٠٠  ٩٧  ١٠٠  ٤٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٥  ١٠٠  ١٠٠  النرويج

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   بولندا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   البرتغال

  ٦٩  ٦٩  ٦٧  ٨٩  ٨٥  ٦٦  ٢٠  ٥٧  ٤٠  ٨٨  ٩٥  ٨٣  ١٠٠  جمهورية مولدوفا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢نات عام بيا  رومانيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   االتحاد الروسي

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   سان مارينو

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   صربيا

  ٧٧  ٧٧  ١٠٠  ٨٩  ٩  ٨٦  ٤٠  ١٠٠  ٩٠  ٨٩  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  سلوفاكيا
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التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

مخاطر حيوانية 
 المنشأ

مخاطر السالمة 
 الغذائية

مخاطر 
 كيميائية

مخاطر 
 إشعاعية

  ٦٩  ٦٩  ٨٧  ١٠٠  ٤١  ٤٣  ٢٠  ١٤  ٤٠  ٥٥  ٨٥  ٣٠  ١٠٠  سلوفينيا

  ٩٢  ٩٢  ٩٣  ١٠٠  ٩٦  ٨١  ٦٠  ٤٣  ١٠٠  ٩٤  ٩٥  ٨٣  ١٠٠  أسبانيا

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٨  ١٠٠  ٨٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٥  ١٠٠  ١٠٠  السويد

  ١٠٠  ١٠٠  ٩٣  ١٠٠  ٢٢  ١٠٠  ٢٠  ٨٦  ١٠٠  ١٠٠  ٩٠  ١٠٠  ١٠٠  سويسرا

  ٧٧  ٧٧  ٨٠  ١٠٠  ٥  ٣٤  ٢٠  ١٠٠  ٩٠  ٨٣  ٩٥  ٩٠  ١٠٠  طاجيكستان

  جمهورية مقدونية 
 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   ابقةاليوغوسالفية الس   

  ٦٩  ٦٩  ٨٠  ٨٩  ٦٢  ١٠٠  ١٠٠  ٥٧  ٧٠  ٩٤  ٦٥  ١٠٠  ٧٥  تركيا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   تركمانستان

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   أوكرانيا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
  دراجه في التحليلقُدمت البيانات في شكل ال يمكن إ  وأيرلندا الشمالية   

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   أوزبكستان

 ٨٥ ٨٠ ٩٢ ٨٩ ٦٢ ٨٢ ٤٧ ٧٦ ٧٩ ٨٤ ٨٧ ٨٣ ٩٣ المجموع

  
  

  إقليم شرق المتوسط
 

التبليغ عن التأهباالستجابة الترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

مخاطر حيوانية 
 لمنشأا

مخاطر السالمة 
 الغذائية

مخاطر 
 كيميائية

مخاطر 
 إشعاعية

  صفر  صفر  ١٣  ٥٦  ٣  ٢٦  ٢٠  ٤٣  صفر  ٤٧  ٨٠  ٣٦  صفر  أفغانستان

  ٨٥  ٨٥  ٩٣  ٧٨  ١٠٠  ٨٦  ٢٠  ٨٦  ٧٠  ٩٤  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  البحرين

  ٨  ٨  ٦٧  ٥٦  ٥٠  ٢٩  ٦٠  ٥٧  صفر  ٥٢  ٤٥  ٣٦  ٥٠  جيبوتي

  ٧٧  ٧٧  ٧٣  ٨٩  ١٠٠  ٨٦  ٨٠  ٨٦  ٨٠  ٩٤  ٩٠  ٨٣  ٧٥  مصر
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التبليغ عن التأهباالستجابة الترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

مخاطر حيوانية 
 لمنشأا

مخاطر السالمة 
 الغذائية

مخاطر 
 كيميائية

مخاطر 
 إشعاعية

  ٧٧  ٧٧  ١٠٠  ١٠٠  ٩١  ١٠٠  ١٠٠  ٨٦  ٨٠  ٩٤  ١٠٠  ٩٠  ١٠٠  مهورية إيران اإلسالميةج

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   العراق

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   األردن

  صفر  صفر  ٨٠  ١٠٠  ٨٩  ١٠٠  ٦٠  ١٠٠  ٩٠  ٩٤  ٦٥  ١٠٠  ١٠٠  الكويت

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   لبنان

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   ليبيا

  ٣٨  ٣٨  ١٠٠  ١٠٠  ٨٣  ٨٦  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٥  ١٠٠  ١٠٠  المغرب

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   عمان

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   باكستان

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   قطر

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   المملكة العربية السعودية

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢انات عام بي  الصومال

  ١٥  ١٥  ٧  ١٠٠  ١٨  ٤٩  ٤٠  ١٤  ٦٠  ٦٤  ٨٥  ٥٦  صفر  السودان

  ٤٦  ٤٦  ٨٧  ٦٧  ٤٢  ٩٦  ٦٠  ٢٩  ٢٠  ٥٨  ٧٠  ٥٣  ٥٠  الجمهورية العربية السورية

  ٣١  ٣١  ٧٣  ٨٩  ٦٠  ٤٩  ٨٠  ٤٣  ٤٠  ٤٨  ٨٥  ١٠٠  ٧٥  تونس

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   اإلمارات العربية المتحدة

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢انات عام بي  اليمن

 ٥١ ٣٨ ٦٩ ٨٤ ٦٤ ٧١ ٦٢ ٦٤ ٥٤ ٧٤ ٨٢ ٧٥ ٦٥ المجموع
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  المحيط الهادئإقليم غرب 
 

التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

مخاطر حيوانية 
 المنشأ

مخاطر السالمة 
 الغذائية

مخاطر 
 كيميائية

مخاطر 
 إشعاعية

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٤  ٩٥  ١٠٠  ١٠٠  أستراليا

  ١٥  ١٥  ٩٣  ١٠٠  ٨١  ٧١  ٦٠  ٥٧  ٧٠  ٩٤  ٩٠  ٦٣  ٥٠  بروني دار السالم

  ١٥  ١٥  ٤٠  ٨٩  ٧٢  ٥٧  ٤٠  ٤٣  ٢٠  ٦٥  ٩٥  ٥٦  ٥٠  كمبوديا

  ٧٧  ٧٧  ٩٣  ٤٤  ٢٤  ٨٧  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٤  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  الصين

  ٧٧  ٧٧  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٦  ٦٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٠  ١٠٠  جزر كوك

  ٥٤  ٥٤  ٦٠  صفر  ٤٦  ٨٦  ٢٠  صفر  ٤٠  ٩٤  ٥٠  ٣٦  ٧٥  فيجي

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٤  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٧  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  اليابان

  صفر  صفر  ٨٠  ٨٩  ٢٤  ٥٦  صفر  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  كيريباتي

  جمهورية الو الديمقراطية 
  الشعبية   

  صفر  صفر  ٤٠  ٤٤  صفر  ٣١  ٦٠  ١٤  ١٠  ٤٠  ٧٥  ٣٦  ٥٠

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٧  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ماليزيا

  صفر  صفر  ٢٠  صفر  ١٢  ٣٧  ٤٠  ٨٦  ٩٠  ٩٤  ٧٥  ٦٠  ٧٥  جزر مارشال

  ٣٨  ٣٨  ٨٧  ٥٦  ٩١  ٧٣  ٢٠  ١٠٠  ٨٠  ٨٣  ٧٥  ٨٣  ١٠٠  واليات ميكرونيزيا الموحدة

  ٤٦  ٤٦  ٣٣  ١٠٠  ٩٧  ٧٣  ٤٠  ٧١  ٥٠  ٧٦  ٥٥  ١٠٠  ١٠٠  منغوليا

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   ناورو

  ٨٥  ٨٥  ١٠٠  ١٠٠  ٩٧  ٨٦  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٠  ١٠٠  نيوزيلندا

  ٨  ٨  ٥٣  ٦٧  ٧٢  ٦٧  صفر  ٥٧  ٤٠  ٧١  ٥٥  ٢٠  ٢٥  نيووي

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٨٠  ٩٦  ٨٠  ١٠٠  ٩٠  ١٠٠  ١٠٠  ٧٠  ١٠٠  باالو

  صفر  صفر  ٤٧  ٤٤  ٤١  ٦٦  ٤٠  ٨٦  ٥٠  ٧٦  ٨٠  ٧٣  صفر  بابوا غينيا الجديدة

  ١٠٠  ١٠٠  ٤٧  ٣٣  ٣١  ٥٧  ١٠٠  ٨٦  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٢٥  الفلبين

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  جمهورية كوريا
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التبليغ عن التأهباالستجابةالترصدالتنسيقالتشريعات الدولة الطرف
 المخاطر

الموارد 
 البشرية

نقاط المختبرات
  الدخول

مخاطر حيوانية 
 المنشأ

مخاطر السالمة 
 الغذائية

مخاطر 
 كيميائية

مخاطر 
 إشعاعية

  صفر  صفر  ٥٣  ٦٧  ٦٠  ٥٦  ٤٠  ٨٦  ٨٠  ٧٠  ٧٠  ٩٠  ٧٥  ساموا

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٩٧ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  سنغافورة

 ليست متاحة بعد ٢٠١٢بيانات عام   ر سليمانجز 

  ٨  ٨  ٤٠  ١٠٠  ١٨  ٢٥  ٨٠  ٧١  ١٠  ٧٧  ٦٥  ١٠٠  ١٠٠  تونغا

  ٨٥  ٨٥  ١٠٠  ٧٨  ١٠٠  ١٠٠  ٦٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  توفالو

  صفر  صفر  ٢٧  صفر  صفر  ٤٩  صفر  صفر  صفر  ٣٧  ٣٠  صفر  صفر  فانواتو

  ٤٦  ٤٦  ٨٧  ١٠٠  ٨٤  ٥٦  ٦٠  ١٤  ٧٠  ٩٤  ٦٠  ٤٦  ٥٠  فييت نام

 ٤٦ ٥٠ ٧٢ ٧٢ ٦٥ ٧٣ ٦٠ ٧٥ ٧٢ ٨٦ ٨٣ ٧٧ ٧٥ وعالمجم

 ٥٣ ٥٣ ٧٤ ٨١ ٦٠ ٧٥ ٥٤ ٦٨ ٦٤ ٧٨ ٨١ ٧٢ ٧٠ المجموع العالمي
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