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 التأهب والترصد واالستجابة
  

تعزيــز القــدرات الوطنيــة فــي مجــال إدارة الطــوارئ الصــحية والكــوارث وتعزيــز مرونــة   دال:
  )١٠-٦٤ج ص ع(القرار الُنظم الصحية 

  
الــدول األعضــاء بــين جملــة أمــور،  ١٠-٦٤ج ص عالميــة جمعيــة الصــحة الع قــرار ، حــث٢٠١١فــي عــام   -١

علـــى تعزيــــز بــــرامج التصــــدي لجميــــع أخطــــار الطــــوارئ الصــــحية وٕادارة مخــــاطر الكــــوارث الصــــحية؛ وناشــــد الــــدول 
األعضــاء والجهــات المانحــة وشــركاء التعــاون أن يخصصــوا مــوارد كافيــة لهــذا الغــرض، وطالــب المــديرة العامــة بــين 

  ز قدرة منظمة الصحة العالمية على تقديم اإلرشاد والدعم التقني الالزمين.  جملة أمور، بضمان تعزي
  
استمرت الدول األعضـاء فـي تعزيـز قـدراتها الوطنيـة علـى إدارة المخـاطر الصـحية التـي  ٢٠١١ومنذ عام   -٢

الت ) ومــن خــالل بــرامج محــددة فــي المجــا٢٠٠٥تنشــأ فــي حــاالت الطــوارئ، مــن خــالل اللــوائح الصــحية الدوليــة (
التاليـــة: األخطـــار الطبيعيـــة، واألمـــراض الســـارية، والســـالمة الكيميائيـــة، والســـالمة الغذائيـــة، واإلشـــعاع، والتجمعـــات 

خططـًا  هـا قـد أعـدتأنعـن دولـة عضـوًا  ١٣٠، أبلـغ مـا يزيـد علـى ٢٠١١البشرية، وتقلب المناخ وتغيره. وفي عـام 
تشــرين  ١نشــطة للحــد مــن ضــعف المرافــق الصــحية. وفــي  لــديها بــرامجعــن أن بلــدًا  ٤٦ولتأهــب للطــوارئ، ل وطنيــة

وفقـــًا  قـــد أرســـت )٢٠٠٥مـــن الـــدول األطـــراف فـــي اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة ( ٤٠ كـــان،  ٢٠١٢الثـــاني/ نـــوفمبر 
    ١.لمعلوماتنا، القدرات األساسية الالزمة

  
لجــان اإلقليميــة ، كانــت إدارة مخــاطر الطــوارئ الصــحية والكــوارث علــى جــدول أعمــال ال٢٠١٢وفــي عــام   -٣

ألفريقيــا واألمــريكتين وجنــوب شــرق آســيا؛ وقــد اعتمــدت اللجنــة اإلقليميــة ألفريقيــا قــرارًا بشــأن االســتراتيجية اإلقليميــة 
وفضًال عن ذلك، تنفذ جميع أقاليم المنظمة استراتيجيات لتنمية القدرات الوطنية  ٢األفريقية إلدارة مخاطر الكوارث.

، ستنشـر منظمـة الصـحة العالميـة تقريـرًا ٢٠١٣مثلهـا الطـوارئ علـى الصـحة. وفـي عـام على إدارة المخـاطر التـي ت
  عن وضع القدرات الوطنية على إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث. عالمياً 

  
 ٪٥التأهب يتلقى أقل مـن  ٣فمازال ،ورغم استمرار تراكم البيِّنات التي تدعم االستثمار في الوقاية والتأهب  -٤

وفــي البلــدان العشــرين التــي تتلقــى أكبــر قــدر مــن المســاعدة اإلنســانية، ُيخصــص  ٤يــل األنشــطة اإلنســانية.مــن تمو 
سـنت فقـط. وقـد اتضـح أثـر ضـعف االسـتثمارات  ٦٢ هذه البلدان دوالر أمريكي تحصل عليه ١٠٠للتأهب من كل 

مــت المشــكلة فــي الســاحل بســبب فــي أزمــات الغــذاء التــي حــدثت مــؤخرًا فــي القــرن األفريقــي وفــي الســاحل؛ وقــد تفاق
  ه.طالبمن م ٪٢١ضعف تمويل قطاع الصحة، الذي ال يحصل سوى على 

  

                                                           
  .١٣٢/١٥م تانظر الوثيقة     ١
إلقلـيم جنـوب  SEA/RC65/9إلقليم األمـريكتين، والوثيقـة  CSP28.R19القرار و لإلقليم األفريقي  AFR/62/R1القرار  انظر    ٢

  شرق آسيا،.
٣    Natural hazards, unnatural disasters: the economics of effective prevention. ،البنـك الـدولي واألمـم المتحـدة .

  ٢٠١٠واشنطن العاصمة، 
المكلف به من أجل فريق العمـل للجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الوكـاالت بشـأن تمويـل التأهـب.  الثاني انظر تقرير التتبع    ٤

-http://www.devinit.org/wp-content/uploads/Emergency-preparedness-study-trackingمتـــــــــاح علـــــــــى الـــــــــرابط التـــــــــالي: 

report-2-for-FAO-on-behalf-of-the-IASC.doc  ٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٢(تم االطالع عليه في   .(  
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وقـــدمت األمانـــة الـــدعم للـــدول األعضـــاء فـــي جميـــع األقـــاليم فـــي تقـــدير القـــدرة الوطنيـــة علـــى إدارة مخـــاطر   -٥
مأمونيــة المستشــفيات فــي  لألنشــطة الراميــة إلــى زيــادةالطــوارئ الصــحية وخطــط العمــل المتعلقــة بهــا، وقــدمت الــدعم 

وتــم إعــداد أطــالس األخطــار اإلقليميــة لكــل مــن اإلقلــيم األفريقــي واإلقلــيم األوروبــي وٕاقلــيم شــرق  بلــدًا. ٤٠أكثــر مــن 
المتوسط من أجل تيسـير تقـدير المخـاطر علـى الصـعيد الُقطـري. ويجـري اآلن دمـج التقييمـات مثـل التقيـيم الخـاص 

الجفاف في القرن األفريقي، في النهوج اإلقليمية والوطنية إلدارة الطوارئ الصـحية. والتقييم الخاص ب ١بزلزال هايتي
، ألقـى المنتـدى ٢٠١١وتواصل المنظمة الـدعوة إلـى عقـد المنتـديات الصـحية الشـاملة لقطاعـات متعـددة. وفـي عـام 

وتم دمج الصحة فـي المستشفيات كمجال عمل ذي أولوية،  ةيالعالمي للحد من أخطار الكوارث الضوء على مأمون
، ٢٠١٢االستراتيجيات اإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث في أفريقيا والـدول العربيـة وآسـيا واألمـريكتين. وفـي عـام 

ُأضـــيفت إدارة مخـــاطر الطـــوارئ الصـــحية إلـــى التقـــارير التـــي قـــدمتها المنظمـــة إلـــى مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة للتنميـــة 
) وٕالى المنظمة العالمية ٢٠١٢حزيران / يونيو  ٢٢–٢٠انيرو، البرازيل، (ريو دي ج ٢٠المستدامة، ومؤتمر ريو +

  لألرصاد الجوية وٕالى آلية نظام معلومات الخدمات المناخية.
  
وييسر عمل األمانـة المسـتمر بشـأن برنـامج إصـالح المنظمـة تعزيـز التعـاون بشـأن إدارة مخـاطر الطـوارئ   -٦

فـة وفيمـا بينهـا فيمـا يتعلـق بجميـع األخطـار وبالمجـاالت التقنيـة مثـل الصحية والكوارث داخل مسـتويات المنظمـة كا
الصحة النفسية واإلعاقة والصحة اإلنجابية. وتجري مواءمة أنشطة تنمية القدرات المتعلقة باللوائح الصحية الدوليـة 

ي. واألهـم مـن ) وبإدارة جميع مخاطر الطوارئ الصحية، على نحو متزايد على الصعيدين اإلقليمـي والُقطـر ٢٠٠٥(
ذلك، يجري إعداد إطار جديد إلدارة جميع مخاطر الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، ليكون بمثابة قاعدة 

) تحديد أولويـات ٢) تقديم اإلرشاد بشأن السياسات والتقديرات والتخطيط واإلعداد والتنفيذ ذي الصلة، (١لما يلي: (
القــدرات واألنشــطة فــي مجــال إدارة مخــاطر الطــوارئ علــى الصــعيدين ) رصــد ٣عمــل المنظمــة فــي هــذا المجــال، (

  الوطني والدولي.
  
وينبغي استمرار العمل إلرساء الشراكات المعنية بإدارة مخاطر الطوارئ الصحية على الصـعيدين الـوطني   -٧

موميـــة ضـــمان االعتـــراف بـــإدارة مخـــاطر الطـــوارئ الصـــحية كوظيفـــة أساســـية مـــن وظـــائف الصـــحة العلوالـــدولي؛ و 
لتصدي لنقص الخبرات في هذا المجال؛ لودمجها في سياسات وخطط إدارة مخاطر الطوارئ المتعددة القطاعات؛ و 

  زيادة االستثمار في تنمية القدرات األساسية الضرورية في جميع البلدان.لو 
  
  

  )١٩-٦١ج ص عالقرار و  ٥ق١٢٤م تالقرار (تغير المناخ والصحة   هاء:
  
لتأكيـــد علـــى أهميـــة الصـــحة فـــي مـــن أجـــل ا عملـــت األمانـــة مـــع الـــدول األعضـــاء وعي:الـــدعوة وٕاذكـــاء الـــ  -٨

ــر المنــاخ والتنميــة المســتدامة. وأصــدرت األمانــة بالتعــاون مــع المنظمــة العالميــة لألرصــاد  السياســات الخاصــة بتغيُّ
يـة لألرصـاد الجويـة فـي الجوية "أطلـس الصـحة والمنـاخ"، الـذي أطلقتـه المـديرة العامـة واألمـين العـام للمنظمـة العالم

). وكـذلك فقـد نشـرت ٢٠١٢تشرين األول/ أكتوبر  ٣١-٢٩ ،المؤتمر االستثنائي الذي عقدته هذه المنظمة (جنيف
الصحة البشرية واتفاقيات ريو:  -كوكبنا، صحتنا، مستقبلنا " بعنوانورقة مناقشة  ٢٠١٢األمانة في حزيران/ يونيو 

 بتنسـيقالمنظمـة مـؤخرًا  وقامـتبالتعـاون مـع أمانـات االتفاقيـات المعنيـة.  التنوع البيولوجي وتغيُّر المناخ والتصـحر"
  يُّر المناخ.الصحة وتغ بشأنعلى شبكة اإلنترنت عالمية سداسية األطراف من المؤتمرات التي تعقد سلسلة 

 

                                                           
١ Health response to the earthquake in Haiti: January 2010: Lessons to be learned for the next massive sudden-onset disaster 

  .٢٠١١منظمة الصحة للبلدان األمريكية، واشنطن العاصمة، 
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سـاهمت منظمـة الصـحة العالميـة إقامة شراكات مع منظمات منظومـة األمـم المتحـدة واألطـراف األخـرى.   -٩
بمنظـــور الصـــحة فـــي عمـــل هيئـــات األمـــم المتحـــدة التاليـــة المعنيـــة بتغيُّـــر المنـــاخ:  مجلـــس الرؤســـاء التنفيـــذيين فـــي 

التابعـة لـه، ومـؤتمر األطـراف فـي  ة المستوى المعنية بالبرامجواللجنة الرفيعمنظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق 
وفريـق العمـل التـابع  ،اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ واالجتماعات السياساتية والتقنية المتعلقة بـه

يـق الخبـراء المعنـي بأقــل للجنـة الرفيعـة المسـتوى المعنيـة بـالبرامج. وتعمـل المنظمـة مـع أمانـة االتفاقيـة اإلطاريـة وفر 
البلــدان نمـــوًا إلعـــداد اإلرشـــادات الجديــدة لوضـــع العناصـــر الخاصـــة بالصـــحة فــي خطـــط التكيُّـــف الوطنيـــة. وقامـــت 
األمانة بتحديث دراسة عن بصمة الكربون أجرتها بعض مكاتب منظمة الصحة العالميـة المختـارة فـي إطـار مبـادرة 

  الزرقاء". األمم المتحدة المعنونة "خضرنة المنظمة
 
األمانــة بكتابــة واســتعراض تقريــر التقيــيم الخــامس  موظفــويســهم  تعزيــز ودعــم اســتحداث البّينــات العلميــة.  -١٠

للفريـــق الحكـــومي الـــدولي المعنـــي بتغيُّـــر المنـــاخ. وتواصـــل األمانـــة العمـــل علـــى تحديـــد الفوائـــد الصـــحية المحتملـــة 
ت االحتباس الحراري، وٕاصـدار تقـارير حديثـة عـن قطـاع الصـحة لالستراتيجيات الرامية إلى الحد من انبعاثات غازا

الذي ُيعد أحد الملوثات المهمة وعامل قوي من عوامل و  ١(في مرحلة اإلعداد) وآثار الكربون األسود على الصحة،
االحتبـــاس الحـــراري. وتعاونـــت منظمـــة الصـــحة العالميـــة مـــع المنظمـــة العالميـــة لألرصـــاد الجويـــة علـــى الصـــعيدين 

  ٢مي واإلقليمي لتصميم خطة التنفيذ المتعلقة بالصحة لإلطار العالمي الجديد الخاص بالخدمات المناخية.العال
  

حـددت  تعزيز الُنظم الصحية لحماية السكان من اآلثار الضاّرة التي يخّلفها تغيُّـر المنـاخ علـى الصـحة.  -١١
فـي إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا، وتولـت رصـد ودعـم تنفيـذ  األمانة إطارًا تشغيليًا جديدًا لحماية الصحة من تغيُّر المناخ

األطــر القائمــة فــي أقــاليم المنظمــة الخمســة األخــرى. واســتكملت األمانــة عمليــات تقيــيم ســرعة التــأّثر الصــحي ومــا 
بلدًا على صعيد األقاليم كافة. كما استكملت العام  ٣٠يترتب عليه من االحتياجات في مجال التكيُّف في أكثر من 

ر المناخ (البلدان المشمولة هـي من مشروع تجريبي عالمي يشمل سبعة بلدان ويتناول تكيف الصحة مع تغيُّ  الثاني
بربادوس وبوتان والصين وفيجي واألردن وكينيا وأوزبكستان)، والعام الثالث واألخير للمشروعات اإلقليمية في آسـيا 

ـــدان المشـــمولة بالمشـــروع هـــي أ ـــا الشـــرقية (البل لبانيـــا وكازاخســـتان وقيرغيزســـتان واالتحـــاد الروســـي الوســـطى وأوروب
اليوغوســالفية الســابقة وأوزبكســتان)، ولمشــاريع أفرقــة األمــم المتحــدة الُقطريــة، فــي  ةوجمهوريــة مقدونيــوطاجيكســتان 

الصـــين واألردن والفلبـــين. وكـــذلك فقـــد دخلـــت المشـــاريع بشـــأن تغيُّـــر المنـــاخ واألمـــراض المعديـــة عامهـــا الثـــاني فـــي 
ا ومنغوليا وبابوا غينيا الجديدة. وتدعم األمانة هذه األنشطة من خالل برنامج بناء القدرات الذي يشمل مـواد كمبودي

التدريب وقاعدة بيانات للخبـرات الوطنيـة، واإلرشـاد بشـأن الوصـول إلـى مصـادر التمويـل، ومركـزًا للمعلومـات بشـأن 
  مشاريع تكييف ُنظم الصحة العمومية القائمة. 

  
  التقدماستمرار 

  
ط لعقد اجتماع رفيع المستوى على هـامش المـؤتمر الثـامن عشـر لألطـراف فـي اتفاقيـة األمـم المتحـدة يخطَّ   -١٢

تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر إلـــى  ٢٦اإلطاريـــة بشـــأن تغّيـــر المنـــاخ (مـــن المقـــرر أن ينعقـــد فـــي الدوحـــة فـــي الفتـــرة مـــن 
بـــات المؤسســـية المحتمـــل اتخاذهـــا لتوســـيع نطـــاق ) ســـتجري خاللـــه مناقشـــة الترتي٢٠١٢كـــانون األول/ ديســـمبر  ٧

  .هذه المشاركة مشاركة األطراف الفاعلة في مجال تغيُّر المناخ والصحة، وتعميق
 

                                                           
١    Janssen NAH, Gerlofx-Nijland ME, Lanki T et al. Health effects of carbon black. Copenhagen, WHO 

Regional Office for Europe, 2012.                                                                                                                                

٢     http://www.wmo.int/pages/gfcs/index_en.php  
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ولما كان ينبغي تنفيذ خطة عمل المنظمة الحالية بشأن تغيُّر المناخ والصحة  فـي اإلطـار الزمنـي للخطـة   -١٣
، قـــد ترغـــب الـــدول األعضـــاء فـــي النظـــر فـــي تمديـــد اإلطـــار ٢٠١٣-٢٠٠٨االســـتراتيجية المتوســـطة األجـــل للفتـــرة 

  الزمني لخطة العمل ومتطلبات اإلبالغ.
  

  األمراض السارية
  

  )١٧-٦٤ج ص ع(القرار  المالريا  واو:
  

رصدت المنظمـة عـن كثـب التقـدم الُمحـرز فيمـا يتعلـق بقـرارات جمعيـة الصـحة واللجـان اإلقليميـة، بمـا فـي   -١٤
جيات اإلقليميــــة القائمــــة، وٕانجــــاز األهــــداف الخاصــــة بالمالريــــا والعمــــل علــــى وقــــف اســــتخدام ذلــــك تنفيــــذ االســــتراتي

  رتيميسينين.المعالجات الفموية األحادية التي ال تحتوي إّال على مادة اآل
 

أســفرت الجهــود الدوليــة غيــر المســبوقة مــن أجــل مكافحــة  التقــدم العــالمي فــي الحــد مــن عــبء المــرض.  -١٥
 ٢٠٠٠فــي الفتــرة بــين عــامي  ٪٢٥ع فــي معــدل الوفيــات علــى الصــعيد العــالمي تجــاوزت نســبته المالريــا، عــن تراجــ

في اإلقلـيم األفريقـي الـذي يعـاني مـن أكبـر عـبء مـن المـرض.  ٪٣٣. وفي الفترة نفسها بلغت هذه النسبة ٢٠١٠و
 المالريـا فـي العـالم مـن، انخفض العدد الُمقدَّر للوفيات السنوية الناجمـة عـن ٢٠١٠و ٢٠٠٤وفي الفترة بين عامي 

بلـدًا وٕاقليمـًا، والفجـوة الكبيـرة فـي تمويـل  ٩٩وفاة. علـى أن سـريان المالريـا يسـتمر فـي  ٦٥٥ ٠٠٠ إلى ٨١٠ ٠٠٠
أنشـــطة الوقايـــة مـــن المالريـــا ومكافحتهـــا والـــتخلص منهـــا، والمقاومـــة الناشـــئة لألدويـــة والمبيـــدات الحشـــرية، يهـــددان 

مليــون شــخص معرضــًا لإلصــابة بالمالريــا،  ٣٣٠٠كــان نحــو  ٢٠١٠وفــي عــام  إمكانيــة إحــراز المزيــد مــن التقــدم.
، والسـيما بـين األطفـال دون الخامسـة مـن الكبـرى من حاالت الوفاة تحـدث فـي أفريقيـا جنـوب الصـحراء ٪٩١وكان 

  العمر. 
 

ال ، أنشـــأت المـــديرة العامـــة اللجنـــة االستشـــارية فـــي مجـــ٢٠١١. فـــي عـــام تعزيـــز عمليـــة رســـم السياســـات  -١٦
السياســات الخاصــة بالمالريــا، وهــي فريــق استشــاري مســتقل، وقــد عقــدت أول اجتماعاتهــا فــي كــانون الثــاني / ينــاير 

. وبفضــل إنشــاء هــذه اللجنــة تمكنــت األمانــة مــن تعزيــز عمليــة رســم السياســات لمكافحــة المالريــا والــتخلص ٢٠١٢
وطلبـت اللجنـة فـي اجتماعهـا المنعقـد فـي أيلـول/  منها، وجعلها أكثر شفافية واستجابة الحتياجات الدول األعضـاء.

ترمـي  ٢٠٢٥-٢٠١٦من البرنامج العالمي لمكافحة المالريا، إعداد استراتيجية تقنية عالميـة للفتـرة  ٢٠١٢سبتمبر 
  إلى مكافحة المالريا والتخلص منها.

  
عــددًا مــن االســتراتيجيات أصــدرت منظمــة الصــحة العالميــة  إعــداد اإلرشــادات التقنيــة المســندة بالبيِّنــات.  -١٧

بمــا فــي ذلــك: الخطــة العالميــة إلدارة مقاومــة المبيــدات الحشــرية فــي نواقــل المالريــا؛ والتوصــية  الجديــدة والسياســات
باســتخدام الوقايــة الكيميائيــة الموســمية فــي المواقــع حيــث يشــتد ســريان  المتصــوِّرات المنجليــةبشــأن مكافحــة مالريــا 

احل دون اإلقليميـة فـي أفريقيـا؛ وبيـان موقـف بشـأن دور عمليـات إبـادة اليرقـات فـي فـي منطقـة السـ موسـمياً المرض 
. وفــي نيســان/ أبريــل ٢٠١٢، وقــد صــدرت جميعهــا فــي عــام الكبــرى مكافحــة المالريــا فــي أفريقيــا جنــوب الصــحراء

 ا، فضــًال عــن، أطلقــت المــديرة العامــة عــددًا مــن أدلــة الترصــد الجديــدة بشــأن مكافحــة المالريــا والــتخلص منهــ٢٠١٢
التوسع في إجراء اختبارات تشخيص المالريا وعالجها وترصدها.  على للحث T3: Test. Treat. Trackمبادرة  

وعلــــى الصــــعيدين اإلقليمــــي والُقطــــري قــــدمت األمانــــة دعمهــــا للــــدول األعضــــاء فــــي تنفيــــذ بــــرامج مكافحــــة المالريــــا 
نية وتحديث السياسات واالسـتراتيجيات الوطنيـة لمكافحـة والتخلص منها، بما في ذلك إجراء استعراض البرامج الوط
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يســـرت المنظمـــة  ٢٠١٢و ٢٠١١المالريـــا، وســـاعدت فـــي تعبئـــة المـــوارد والتنســـيق بـــين الشـــركاء. وخـــالل عـــامي 
بلدًا. وأصدرت كذلك اإلرشادات التقنية الخاصة بأقاليم معينة، بما في  ٢٧استعراض البرامج الخاصة بالمالريا في 

  جديد لإلقليم األفريقي يتناول وضع الخطط االستراتيجية الوطنية بشأن مكافحة المالريا. ذلك دليل 
 

التقريـر الخـاص بالمالريـا فـي العـالم احتـوى  رصد االتجاهات في مجال مكافحة المالريا والـتخلص منهـا.  -١٨
ليم المنظمـة ومـوجزات ، علـى أحـدث البيانـات المتاحـة مـن أقـا٢٠١١الذي ُنشـر فـي كـانون األول/ ديسـمبر  ٢٠١١

، أجــرت المنظمــة تنقيحــًا ٢٠١١لجميــع البلــدان واألقــاليم حيــث يســتمر ســريان المالريــا. وفــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر 
أعــاله)، فــي أعقــاب التنقــيح الــذي ُأجــري داخــل  ١٥(انظــر الفقــرة  ٢٠١٠-٢٠٠٠لتقــدير عــبء المالريــا فــي الفتــرة 

  ة لألمم المتحدة لتقدير وفيات األطفال وترتيب أسباب الوفاة. المنظومة المشتركة بين الوكاالت التابع
 

مـت األمانـة عـددًا مـن الـدورات التدريبيـة الدوليـة نظ تعزيز قدرات الموارد البشرية ودعـم نقـل التكنولوجيـا.  -١٩
واإلقليميــة بشـــأن مكافحـــة المالريــا، تناولـــت نطاقـــًا مـــن الموضــوعات مثـــل تخطـــيط البــرامج وٕادارتهـــا ورصـــد مقاومـــة 
األدويـــة، وأصـــدرت سلســـلة مـــن المـــواد التدريبيـــة واألدلـــة الجديـــدة. وأصـــدرت كـــذلك المبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن نقـــل 

، وعقدت حلقات دراسية تقنية في عدد من أقاليم المنظمة ١ي مجال صناعة المستحضرات الصيدالنيةالتكنولوجيا ف
يــدز والعــدوى بفيروسـه والســل والمالريــا. وواصـلت األمانــة مــن حضـرها المهتمــون مـن مصــنعي األدويــة المضـادة لأل

تقـدمًا كبيـرًا فـي  هـؤالء ، وقـد أحـرزخالل برنامج االختبار المسـبق لصـالحية األدويـة تقـديم الـدعم التقنـي للمصـنعين
إجــراءات تعاونيــة الختبــار  تعاونيــاً أطلقــت األمانــة مشــروعًا  ٢٠١٢تلبيــة متطلبــات االختبــار. وفــي حزيــران/ يونيــو 

جديــدة لتبــادل حصــائل التقــديرات والتحريــات التــي تنظمهــا المنظمــة، مــع الســلطات الوطنيــة المهتمــة المعنيــة بتنظــيم 
  مليات التسجيل الوطني لمضادات المالريا واألدوية األخرى التي اختبرت صالحيتها مسبقًا. األدوية، ولتسريع ع

 
ـــدات الحشـــرية.  -٢٠ بلـــدًا  ٦٤شـــفت فـــي نظـــرًا ألن مقاومـــة البعـــوض للمبيـــدات قـــد اكتُ  مكافحـــة مقاومـــة المبي

 ١٣٠مت أكثــر مــن ، عقــدت األمانــة مشــاورة واســعة النطــاق ضــ١٧-٦٤ج ص عواســتجابًة للطلــب الــوارد فــي القــرار 
مــن أصــحاب المصــلحة مــن الجهــات المعنيــة بمكافحــة المالريــا فــي العــالم، لتكــون أساســًا تســتند إليــه عمليــة وضــع 
الخطـــة العالميـــة إلدارة مقاومـــة المبيـــدات الحشـــرية فـــي نواقـــل المالريـــا، وقـــد صـــدرت هـــذه الخطـــة فـــي أيـــار/ مـــايو 

المانحة وهيئات منظومة األمم المتحدة، فضًال عن الشـركاء . وتدعو الخطة العالمية الحكومات والمنظمات ٢٠١٢
في مجال البحث ودوائر الصناعة إلى تنفيذ اسـتراتيجية مـن خمسـة أركـان للتصـدي لهـذا الخطـر المتنـامي، بمـا فـي 

  ة. ذلك من خالل إعداد أدوات مبتكرة لمكافحة النواقل، وتخطيط وتنفيذ استراتيجيات إلدارة مقاومة المبيدات الحشري
 

تـدعو منظمـة الصـحة العالميـة إلـى تنفيـذ الخطـة العالميـة الحتـواء مقاومـة  احتواء مقاومة اآلرتيميسينين.  -٢١
لوضـع مقاومـة  منـتظم إصـدار تحـديث المنظمـة ، وتتـولى٢٠١١اآلرتيميسينين التي أطلقتها المديرة العامة فـي عـام 

. ودعمــت األمانــة جهــود االحتــواء فــي أربعــة مــن البلــدان اآلرتيميســينين فــي منطقــة الميكونــغ الكبــرى دون اإلقليميــة
نـام) ودعـت إلـى اسـتجابة إقليميـة منسـقة مـن أجـل  يـتينـد وفالحاضـر (كمبوديـا وميانمـار وتايل المتضررة في الوقت

ية من مساعدتها التقن األمانة زيادة الجهود الرامية إلى التصدي لمقاومة األدوية المضادة للمالريا. وكذلك فقد زادت
المقدمة للبلدان التي تتوطنها المالريا في اإلقليم األفريقي وغيره من األقاليم، من أجـل تحسـين رصـد فعاليـة األدويـة 

   المضادة للمالريا.
 

                                                           
 ).٧(الملحق  ٢٠١١، ٩٦١سلسلة التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية، رقم     ١  
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فـي أيلـول/ علـى الصـعيد الُقطـري.  المعالجة التوليفيـة القائمـة علـى مـادة اآلرتيميسـينينالحد من نقص   -٢٢
التـي قـد تـؤدي حة العالميـة فرقـة عمـل مشـتركة بـين الوكـاالت لتحديـد األسـباب ، أنشأت منظمة الص٢٠١١سبتمبر 

نفاد مخزون المعالجة التوليفية القائمة على مادة اآلرتيميسينين في القطاع العام وتعزيز اإلجراءات الرامية إلـى إلى 
قائمة علـى مـادة اآلرتيميسـينين الحد من هذا النقص. وأجرت فرقة العمل رصدًا فصليًا لمخزون المعالجة التوليفية ال

على الصعيد المركزي للتنبؤ باإلمدادات خالل فترات الستة أشهر التالية، مـع أخـذ المسـتويات المتوقعـة لالسـتهالك 
التشـــخيص  ات، بـــدأت فرقـــة العمـــل فـــي رصـــد مخـــزون اختبـــار ٢٠١٢والطلبـــات فـــي االعتبـــار. وفـــي شـــباط/ فبرايـــر 

يانـــات مـــن البلـــدان والمشـــترين والمصـــنعين، أكـــدت فرقـــة العمـــل مخـــاطر نفـــاد الســـريع أيضـــًا. ومـــن خـــالل تثليـــث الب
اإلمــــدادات، وســــاعدت وزارات الصــــحة علــــى تالفــــي نفــــاد المخــــزون فــــي مناســــبات عــــدة. ويشــــهد عــــدد اختبــــارات 
التشــخيص الســريعة التــي تلبــي متطلبــات األداء للمنظمــة والتــي يــتم شــراؤها مــن أجــل القطــاع العــام، زيــادة مســتمرة، 

  ذلك وفقًا لتوصيات المنظمة بشأن اإلتاحة الشاملة الختبار التشخيص للمرضى المشتبه في إصابتهم بالمالريا.و 
  
  

  )١٦-٦٤ج ص ع(القرار  استئصال داء التنينات  :زاي
  

  لطلـــــب الـــــوارد فـــــي القـــــرار اســـــتجابة ل داء التنينـــــاتحدثـــــة عـــــن استئصـــــال هـــــذا التقريـــــر معلومـــــات مبـــــّين ي  -٢٣
  .في استئصاله إلبالغ عن التقدم المحرز سنوياً ا بشأن ١٦-٦٤ج ص ع

  
تشـرين  ٢٩(جنيـف، ة للجنة الدولية لإلشهاد على استئصال داء التنينات الثامنوجرى عقب انعقاد الجلسة   -٢٤

داء سـراية مـن وٕاقليمـًا ومنطقـة  بلداً  ١٩٢اإلشهاد على خلو  )،٢٠١١ديسمبر كانون األول/  ١إلى نوفمبر الثاني/ 
لـم ُيشـهد علـى خلوهـا مـن  دولـة عضـواً  ١٤كـان هنـاك  ٢٠١٢ينـاير ولغاية األول من كانون الثاني/ . فيها التنينات

 فـيهـي (تشـاد وٕاثيوبيـا ومـالي وجنـوب السـودان) وسـتة بلـدان األربعـة الموطونـة بالـداء بلـدان الداء، وهي كالتالي: ال
ــا وكينيــا والنيجــر و الســابقة لإلشــهاد مرحلــة ال عــن أيــة  لــم تبلــغأخــرى نيجيريــا والســودان) وأربعــة (كــوت ديفــوار وغان

 والصــومالالديمقراطيــة  جمهوريــة الكونغــوو  (أنغــوالمعلومــات محدثــة عــن انتشــار المــرض بحســب التسلســل الزمنــي 
تزال الفي البلدان األربعة التي ته وقف سرايمتمثًال في داء الماثل أمام  استئصال الالتحدي ويظل وجنوب أفريقيا). 

  .بهموطونة 
  

األشـهر وقـد ُأبِلـغ فـي . هاستئصـالمـن أجـل تقـدم إحـراز داء التنينـات الموطونـة بـواصلت الـدول األعضـاء و   -٢٥
(تشـاد وٕاثيوبيـا ومـالي ة بلـدان أربعـلإلصـابة بالـداء فـي حالة جديدة  ٤٩٩عن وقوع  ٢٠١٢الثمانية األولى من عام 

  .٢٠١١من عام نفسها لفترة ا عليه خالل عّما كان٪ ٤٩بمعدل قّلت نسبته بمقدار وجنوب السودان)، 
  

فـي جديـدة واطنـة حـاالت فـي البلـد مقترنـة بـاإلبالغ عـن سـبع  الثالثتدخل اليوم فاشية الداء عامها  .تشاد  -٢٦
لـم ُتحتـو إال حـالتين اثنتـين و  ؛٢٠١٢أغسـطس ر وآب/ ينـايالواقعة بين شهري كانون الثاني/ خالل الفترة سبع قرى 
، ٢٠١٢ / أغســطسآبشــهر بحلــول نهايــة راميــة إلــى وقــف ســراية الــداء. و يجــري تنفيــذ تــدابير الحــاالت. و مــن تلــك 

وقــوع عــن التــي أبلغــت الســبع مــن أصــل القــرى قــرى خضــع لترصــد ناشــط؛ علمــّا بــأن أربــع قريــة ت ٧٥٥ هنــاك كانــت
  شرب.مياه الًا إلمدادها بمحسن اً واحد اً مصدر  تمتلك ال ٢٠١٢في عام فيها لإلصابة بالداء حاالت 

  
لت حالتـان وافـدتان ثـالث قـرىواطنـة فـي سـت حـاالت وقـوع عـن  ٢٠١١عـام أبِلغ فـي  .إثيوبيا  -٢٧ مـن ، وُسـجِّ

فـإن سـراية المـرض آخـذة علـى مـا ، واطنـةالالسـت حـاالت ن التمكن مـن احتـواء الرغم اإلبالغ عوبجنوب السودان. 
 لغايـــة شـــهر آب/( ٢٠١٢حـــاالت فـــي عـــام ثـــالث ســـفر عـــن وقـــوع مـــا أم، منـــاطق الحرجيـــةاليبـــدو فـــي االستشـــراء ب

ــغ عــن احتــواء حــالتين اثنتــين منهــاثــالث قــرىفــي أغســطس)  التــي أبلغــت عــن  القــرى الــثالثبــين مــن و . ؛ وقــد ُأبِل
ميـاه الشـرب. وقـد تسـبب مصـدر محّسـن إلمـدادها بواحـدة لـيس لـديها أي يوجـد ، ٢٠١٢في عام المرضية حاالت ال
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فـي تقـع عبـر الحـدود إلـى مخيمـات فـي نـزوح النـاس  جنوب السـودانالواقعة بور في مقاطعة بيب مؤخراً انعدام األمن 
المنـاطق المتاخمـة لجنـوب الترصـد فـي تعزيـز تنينـات علـى داء الستئصال اإلثيوبي ال برنامجًا الحاليويعمل إثيوبيا. 
  السودان.

  
متفشــيًا. واعتبــارًا مــن كــانون ت داء التنينــايــزال فيــه الــذي الغــرب أفريقيــا هــو البلــد الوحيــد مــن بلــدان  مــالي  -٢٨

حاالت  تسعبفي ثالث قرى مقارنة مرضية أربع حاالت ُأبِلغ عن وقوع ، ٢٠١٢أغسطس آب/ حتى و يناير الثاني/ 
 كــل مــنفــي : حالــة واحــدة ، وذلــك علــى النحــو التــالي٢٠١١مــن عــام نفســها لفتــرة اي أربــع قــرى خــالل ُأبِلــغ عنهــا فــ

القـرى بين من لم ُيبّلغ إال عن احتواء حالة واحدة منها. و كيدال. و ان في منطقة ان اثنتسيغو وموبتي وحالتمنطقتي 
مصــدر محّســن إلمــدادها واحــدة لــيس لــديها أي يوجــد ، ٢٠١٢فــي عــام المرضــية حــاالت الالتــي أبلغــت عــن  الــثالث

(غـاو اثنتـين  فـي منطقتـينؤدي وظيفتـه كمـا ينبغـي البرنـامج الـوطني ال يـفـإن بسبب مخاوف أمنية، و  مياه الشرب.ب
المرضـيتين اللتـين من الحـالتين حتى التحقق عن تدخالت في منطقة كيدال أو ، وهو عاجز عن تنفيذ أية وتمبكتو)

و وموريتانيـــا صـــفـــي بوركينـــا فاالماليـــة الكائنـــة لالجئـــين ا مخيمـــاتأنشـــطة الترصـــد فـــي تكثيـــف جـــرى و ُأبِلـــغ عنهمـــا. 
أعضـاء وُأِعطيـت توجيهـات بشـأن ترصـد المـرض إلـى  نتشـار.المـرض مـن االسـتمرار فـي االمنـع من أجل والنيجر 

ُأبِلــغ ، ٢٠١٢ســبتمبر أيلــول/ فــي و وزارة الصــحة وشــركائها. بتنظــيم مــن إلــى شــمال البلــد الموفــدة البعثــات اإلنســانية 
  من مالي.وفدت على ما ُيزعم  ثالث حاالت في النيجرعن وقوع 

  
، الـذي أفـادت فيـه ٢٠١٢غ عنهـا فـي عـام لحـاالت المبلّـ٪ مـن جميـع ا٩٧ بنسـبة جنـوب السـودانواستأثر   -٢٩
، أي أقــل ممــا جديــدةمرضــية حالــة  ٤٨٥مــا مجموعــه ، بوقــوع التنينــاتموطونــة بــداء قريــة  ١٧٥قريــة، منهــا  ٢٥٠

أصـل هـذا العـدد  ومـن. ٪٦٦ وقد جرى احتواء تلـك الحـاالت بنسـبة٪؛ ٤٩بنسبة  ٢٠١١كان عليه عددها في عام 
ـــدة شـــرق كابويتـــا الواقعـــة فـــي واليـــة شـــرق  ،٢٠١٢ عـــام فـــي عنهـــا المبلـــغ جديـــدةال اإلجمـــالي للحـــاالت اســـتأثرت بل

بلــغ  ،٢٠١٢ وآب/ أغســطس الواقعــة بــين كــانون الثــاني/ ينــاير الفتــرة وخــالل). ٪٨١(حالــة  ٣٩٣االســتوائية بنحــو 
 مــن) ٪٢٨(قريــة  ٤٩ ميــاه الشــربعــدد القــرى التــي لــديها مصــدر واحــد أو أكثــر مــن المصــادر المحّســنة إلمــدادها ب

اقتصــر عــدد القــرى الموطونــة بالــداء الواقعــة فــي بلــدة شــرق كابويتــا التــي تمتعــت بســبل  فــي حــينقريــة،  ١٧٥أصــل 
  قرية. ٩٥أصل ٪) من ١٣(قرية  ١٢الوصول إلى مصادر مياه الشرب المحسنة على 

  
  

  )١-٦٠ج ص ع(القرار  استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري  حاء:
  

يلخــص هــذا التقريــر حصــيلة االجتمــاع الرابــع عشــر للجنــة االستشــارية التابعــة للمنظمــة والمعنيــة ببحــوث   -٣٠
) ويصـــــف األعمـــــال ذات الصـــــلة التـــــي ٢٠١٢أكتـــــوبر  تشـــــرين األول/ ١٧و ١٦فيـــــروس الجـــــدري (جنيـــــف، فـــــي 

 اضطلعت بها األمانة.
  

لبرنــامج المعتمــد للبحــوث الخاصــة بفيــروس وأحاطــت اللجنــة االستشــارية علمــًا بإنجــاز األعمــال فــي إطــار ا  -٣١
الجـــدري تحـــت إشـــرافها. ووافقـــت اللجنـــة الفرعيـــة العلميـــة التابعـــة لهـــا علـــى تســـعة مشـــاريع حتـــى اآلن خـــالل عـــام 

 وأخطرت اللجنة االستشارية بتجديد عضوية اللجنة الفرعية العلمية التابعة لها. ٢٠١٢.١
  

وعـــة الفيروســـات المحـــتفظ بهـــا فـــي المركـــزين المتعـــاونين مـــع وتلقـــت اللجنـــة االستشـــارية تقـــارير عـــن مجم  -٣٢
المنظمــة والمــرخص لهمــا بتخــزين فيروســات الجــدري أي المركــز الحكــومي لبحــوث الفيروســات والتكنولوجيــا الحيويــة 

                                                           
  قيد الطبع. ،لجنة االستشارية التابعة للمنظمة والمعنية ببحوث فيروس الجدريتقرير االجتماع الرابع عشر ل    ١
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(كولتســــوفو، االتحــــاد الروســــي) ومراكــــز مكافحــــة األمـــــراض والوقايــــة منهــــا (أتالنتــــا، جورجيــــا، الواليــــات المتحـــــدة 
 ة).األمريكي

  
وتلقت اللجنة االستشارية أيضًا المعلومات المستجدة عن اللقاحات المرشحة والعوامل المضادة للفيروسات   -٣٣

األقــرب إلــى التــرخيص فــي اســتخدامها مــن ثــالث شــركات للمستحضــرات الصــيدالنية. وشــملت المعلومــات المقدمــة 
نطــاق واســع. وقــّدرت الشــركات أنهــا ســتتمكن مــن  بيانــات عــن الفعاليــة والمأمونيــة واالســتقرار وقــدرة التصــنيع علــى

 الحصول على ترخيص في استخدام منتجاتها وعاملين مضادين للفيروسات ولقاح مرشح في غضون سنة واحدة.
  

وسيحدد كل من المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية مختبرات التشـخيص الراهنـة ذات القـدرات المناسـبة فـي   -٣٤
ختبــرات تشــخيص الجــدري وحــاالت العــدوى بالفيروســات الجدريــة األخــرى. ويجــري فــي إطــار عمليــة إنشــاء شــبكة م

علــى االختبــارات التشخيصــية الراهنــة تحســين اختبــار تشخيصــي خــاص بفيــروس الجــدري مــن  الوقــت الحــالي وبنــاءً 
 شأنه أن يميز فيروس الجدري عن سائر الفيروسات الجدرية.

  
وستنشــــر  ٢٠١٢فيروســــات الجــــدري للتفتــــيش خــــالل عــــام  المــــرخص لهمــــا بتخــــزين المســــتودعانوخضــــع   -٣٥

التقــارير الختاميــة عــن هــذه العمليــات التفتيشــية لفحــص الســالمة البيولوجيــة علــى موقــع المنظمــة اإللكترونــي. واتبــع 
للجنـة األوروبيـة لتوحيـد  CWA 15793:2011معيـار إدارة المخـاطر البيولوجيـة فـي المختبـرات  المستخدمبروتوكول ال

عنصـرًا مـن عناصـر إدارة المخـاطر البيولوجيـة فـي المختبـرات. وأكـدت زيـارات التفتـيش التـي  ١٦يس ويتناول المقاي
لفحص السالمة البيولوجية أن هذا النهج يسمح بتفتيش المستودعين على نحو فعال مما  ٢٠١٢أجريت خالل عام 

وسع تمشيًا مع أعلى مستويات السالمة يساعد على ضمان إنجاز هذا العمل الحيوي بشكل آمن وسالم للمجتمع األ
 البيولوجية واألمن البيولوجي.

  
ويتواصل العمل على إطار تشغيلي إلتاحة مخـزون المنظمـة االحتيـاطي مـن لقاحـات الجـدري المخصـص   -٣٦

لحاالت الطوارئ تصديًا لظهور حاالت الجدري. ويشمل اإلطار االعتبارات القانونية بشأن التبـرع بلقاحـات الجـدري 
ان المتبرعــة والبلــدان المســتفيدة والمتطلبــات اللوجســتية واســتمارة لطلــب وٕاجــراءات التشــغيل المعياريــة الخاصــة بالبلــد

اللقاحات مصحوبة بشروط التبرع بلقاحات الجدري واالسـتفادة منهـا. وقـد اسـتهلت األمانـة مناقشـات مـع المؤسسـات 
 التنظيمية الوطنية التابعة للبلدان المتبرعة بهدف وضع إطار تنظيمي خاص بلقاحات الجدري.

  
المعنيــة بحــاالت العــدوى بالفيروســات الجدريــة خــالل المخصصة تتطلــع األمانــة إلــى عقــد اجتمــاع للجنــة و   -٣٧

من أجل إعادة تقييم محتوى المخزون االحتياطي من لقاحات الجدري وحجمـه الالزمـين لـدعم عمليـات  ٢٠١٣عام 
  المنظمة الطارئة لمواجهة فاشية محتملة للجدري في المستقبل.
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