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 متهيد  
عندما ُأصيب الطفل إمييل وامونو من غينيا بداء إيبوال ومات وهـو يف ربيعـه الثـاين يف     

، مل ينتبه أحد سـاعتها إ  أن للـإ إمنـا كـان بدايـة سلسـلة       2013كانون األول/ديسمرب  28
شـص،، أحـداث بثـت حالـة      11 000من األحداث ستؤدي فيمـا بعـد إ  هـدك أكثـر مـن      

 امل، واستنفر هلا العامل جهودا كلفت بديني الدوالرات.  من اخلوف يف مجيع أحناء الع
ومل يكن داء إيبوال الذي انتشر يف غرب أفريقيا سوى واحـد مـن عـدة أوبشـة شـهدها       

القــرن ادــادي والعشــرون حــق امن. فقــد مــرت بنــا أربــع جــوائح كــربى، هــي داء متدزمــة    
لسـعودية ومجهوريـة كوريـا، ووبـاء     الشرو األوسط التنفسية الـذي تفشـى يف اململكـة العربيـة ا    

ــونزافــريوس  ــريو(، H1N1) اإلنفل ــور )  سوف ــونزا الطي ــة التنفســية ادــادة  H5N1إنفل (، واملتدزم
مـن أخطـار   الوخيمة. وهذه اجلوائح كلها عدمـات سـاطعة تعطـي فكـرة عمـا يتهـدد البشـرية        

 سببها األمراض املعدية.
الفريــق  2015تحــدة يف نيســان/أبريل ويف هــذا الســياو، أنشــأ األمــني العــام لألمــم امل  

الرفيع املستوى املعين باالسـتجابة العامليـة لألزمـات الصـحية ليقتـرر الفريـق توصـيات تفيـد يف         
تعزيز النظم الوطنية والدولية ملنع حدوث األزمات الصحية يف املستقبل والتصدي هلـا بفعاليـة،   

 لداء إيبوال.   آخذا بعني االعتبار الدروس املستفادة من جهود التصدي
وقد ركز الفريق اهتمامه على األزمات الصحية الناششة عن حـاالت تفشـي األمـراض     

املعدية اليت هتدد باالنتشار على الصعيد الدويل، سواء مـا كـان منـها جديـدا أو حـادا أو عائـدا       
ري بالغـة  إ  الظهور. واعترب الفريق املهمة املسندة إليه مهمة استشرافية يقتـرر مـن خدهلـا تـداب    

األمهيـــة تســـاعد يف عســـني العمـــل الرامـــي إ  منـــع انـــدالت األزمـــات الصـــحية يف املســـتقبل  
والتصــدي هلــا. وال ينبغــي قــراءة التقريــر وكأنــه انتقــاد ملــا بتــذل مــن جهــود يف التصــدي لوبــاء   
إيبوال، فهذا شأن يوجد من الدراسات األخرى ما هو أنسب من الناحية التقنيـة لتناولـه. ومـع    

إ، فقد أمعن الفريق النظر يف هذه الدراسات واختذ من اجلهود العامليـة الـيت بتـذلت ملواجهـة     لل
 تفشي داء إيبوال منطلقا ملداوالته.

وقد اتضح للفريـق، بعـد مشـاورات مكثفـة، أن اخلطـورة الشـديدة للجـوائح الصـحية          
قدرتـه علـى للـإ    الكربى غالبا ما ال تتقدر حـق قـدرها، وأن درجـة تأهـب العـامل للمواجهـة و      

على قدر من الضعف يترثى له. ومن احملتمل أن تتجاوز األوبشـة يف املسـتقبل وبـاء إيبـوال الـذي      
اجتار غرب أفريقيا سواء من حيث نطاو تفشيه أو مفعوله املدمر. فقد علـم الفريـق بانشـغال    
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دي حبيـاة  شديد أنه من غري املستبعد أن يظهر فريوس إنفلـونزا شـديد اإلمـراض بإمكانـه أن يـو     
 املديني يف وقت وجيز وحيدث خرابا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.

ولذلإ يوصي الفريق باختال سلسلة من التـدابري لتعزيـز اهلياكـل الصـحية العامليـة حـق        
 تكون أقدر على التصدي خلطر األوبشة.  

مهمـة   والفريق مقتنع أنه ال بديل للصحة العامليـة عـن قيـادة موحـدة تكـون هلـا مـوارد        
وتتو  عديد األولويات الصـحية العامليـة وتسـهر علـى تنفيـذها. ومنظمـة الصـحة العامليـة هـي          
اجلهة اليت ينبغي هلا أن تتو  هذا الدور القيـادي. ويدحـا الفريـق أن قـدرات منظمـة الصـحة       
 العاملية على مواجهة حاالت الطـوار  ال تـزال معدومـة حـق امن، وأن احملـاوالت الراميـة إ       
إصدر املنظمة باءت يف معظمها بالفشل. وإلا كانت املسـؤولية عـن تنفيـذ اإلصـدحات تقـع      
إ  حد بعيد على عاتق أمانة منظمة الصحة العاملية، فإن املنظمة ال تلقـى مـن الـدول األعضـاء     

، قالـت املـديرة العامـة للمنظمـة يف تقريـر إ  مجعيـة       2011فيها سوى دعم ضعيف. ففي عام 
ــل املنظمــة   الصــحة ال ــة عــن مســتقبل متوي ــة    ”عاملي ــة هــد نفســها مثقل إن منظمــة الصــحة العاملي

بااللتزامــات، مشــتتة اجلهــود، ويف حاجــة إ  إصــدحات. فمنهجيــة وضــع األولويــات ليســت  
وإلا مل تـنجح جهـود   “. على درجة كافية من االنتقائية وال هي لات توجه استراتيجي واضح

وبائية قادمة ستودي بآالف األروار اليت مـا كانـت لتـهلإ.     إصدر املنظمة، فإن أول جائحة
فلرمبا كانت هذه آخر فرصة لتمكني منظمة الصحة العاملية من امـتدك قـدرات فعالـة للتأهـب     
داالت الطوار  والتصدي هلا، مع ما يلزم لذلإ من قيـادة سياسـية. وإلا وقـع فشـل آخـر يف      

سسـية بديلـة   ظـر يف إمكانيـة اسـتحداث آليـات تصـد مؤ     القيام باملتعني، رمبا صار من الـدزم الن 
 تابعة لألمم املتحدة.

وما أكثر ما خييم اإلحساس بالرضا عن الذات وترك العمل بعـد أن متـر فتـرات الـذعر      
، علــى ســبيل 2009فهــا انتشــار األوبشــة. فوبــاء اإلنفلــونزا الــذي انتشــر يف عــام  العــام الــيت خيلَّ

ــع إ  إجــراء   ــال، دف ــى الصــعيد العــاملي، ولكــن معظــم     املث ــل ملــدى التأهــب عل اســتعراض ثاث
التوصــيات الــيت تضــمنها االســتعراض علــت حــربا علــى ورو. ولــو وجــدت تلــإ التوصــيات   

 نفيذ ألمكن إنقال آالف األروار يف غرب أفريقيا.  تطريقها إ  ال
ــا أن مننــع تكــرار هــذه املأســاة. وهــذا عمــل يتطلــب متاب      عــة ومــن حــق الضــحايا علين

سياســية دبوبــة ابتغــاء إقامــة هيكــل مــتني نتصــدى مــن خدلــه لألزمــات الصــحية. ومــن هــذا    
املنطلق، يقترر الفريق إنشاء جملس رفيـع املسـتوى معـين بأزمـات الصـحة العامـة علـى الصـعيد         
العاملي، كما يقترر عقد مؤمتر قمة بشأن أزمات الصحة العامة علـى الصـعيد العـاملي للحفـا      

 العمل ورصد التقدم احملرز يف تنفيذ اإلصدحات الدزمة.   على ادماس يف
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ويعرب الفريق عن امتنانه لألمني العام علـى مـا أبـداه مـن بعـد نظـر بسـعيه إ  إعـداد          
العامل لألزمات الصحية، ويأمل أن تساعد التوصيات الواردة يف هذا التقرير على تفـادي كـثري   

 من اخلسائر البشرية يف املستقبل.
 كيكوييت( جاكايا مريشو توقيع)

 مجهورية تزنانيا املتحدة
 الرئيس
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 موجز 
 إيبوال جائحة تدو ناقوس اخلطر  

مأسـاة إنسـانية أزهقـت آالف     2014يف عـام  لقد كانت جائحة إيبـوال الـيت تفشـت     
ــا     األروار وخلَّ ــاة مؤملــة وتركــت نــدوبا غــائرة يف مجاعــات بشــرية مــن ســكان غيني فــت معان

وســرياليون وليربيــا. إال أن مــا حــدث كــان باإلمكــان تفاديــه. فلقــد كــان ثكنــا عمــل الكــثري   
األزمــة صــيحة تنبيــه   لوقــف انتشــار الوبــاء وهــو ال يــزال يف بدايتــه. وامن كــب اعتبــار تلــإ   
 لتكثيف العمل على الصعيد العاملي ملنع األزمات الصحية يف املستقبل.

ولقد تبني من اإلخفاقات املتعددة اليت وقعت يف أثناء التصـدي لوبـاء إيبـوال أن العـامل      
ال يزال غري مهيأ للتصدي للتهديد الذي تشكله األوبشـة. فبسـبب االفتقـار إ  قـدرات الرصـد      

ة يف غرب أفريقيا عل الفريوس ينتشر أول األمر يف غفلة من الناس طيلة ثدثـة أشـهر.   األساسي
وعندما انكشف األمر، قلل اخلـرباء مـن شـأن الوبـاء واستصـغرته السـلطات. ومـع أن جهـات         
من قبيل منظمة أطباء بد حدود علت تطلق عذيرات من خطـورة الوضـع، بقيـت حكومـات     

ا ومنظمــة الصـحة العامليـة تؤكــد أن انتشـار الوبــاء سـيتتحكم فيــه     البلـدان الثدثـة األكثــر تضـرر   
قريبــا. ومل تعلــن منظمــة الصــحة العامليــة أن تفشــي وبــاء إيبــوال يشــكل حالــة طــوار  للصــحة 

شــص،، ليبــدأ حينــها  1 600العامـة مــثرية لدنشــغال الـدويل إال بعــد أن بلــب عــدد املصـابني    
 اهتمام العامل باملسألة.

وبـاء هتديـدا عامليـا، قـام العـامل حبشـد مـوارد وقـدرات مل يسـبق هلـا مثيـل،            وملا اعتتـرب ال  
وكان من للإ إيفاد وجود عسكري أجنيب وقرار األمني العام إنشاء أول بعثة لألمـم املتحـدة   

تلإ اجلهود أعاقهـا نقـ، األفـراد املـدربني مـن لوي       أن معنية حباالت الطوار  الصحية. غري
إ  البلــدان املتضــررة، وعــدم كفايــة املــوارد املاليــة، وقلــة املعرفــة    اخلــربة واملســتعدين للــذهاب

بأساليب التدخل الفعالة، وعدم مشـاركة اجملتمعـات احملليـة بفعاليـة، وسـوء التنسـيق. وكانـت        
 نتيجة هذا البطء والتصبط موت آالف البشر.

داء واليوم وبعد مرور أكثـر مـن سـنتني علـى أول وفـاة عـدث بسـبب الوبـاء، قتـل الـ           
ــن إصــابة    11 316 ــب ع ــاء أيضــا إ  خســائر   *شصصــا 28 638شصصــا، وُأبل . وأدى الوب

بليون دوالر، وهو ما عصـف بتقـدم ُأحـرز     2.2اقتصادية يف البلدان األكثر تضررا تقدر مببلب 
 بشق األنفس حنو عقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

 
 

ــات يف   *  ــة البيانـ ــاير   17حالـ ــانون الثاين/ينـ ــا يف  2016كـ ــع عليهـ ــاير   22. اطلـ ــانون الثاين/ينـ يف  2016كـ
www.who.int/csr/disease/ebola/en. 
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 عبء األمراض املعدية على الصعيد العاملي  
على العامل قرون وهو يتعرض للجائحات واألوبشة الـيت ختلـف يف كـثري مـن      لقد مرت 

بـأروار مـا يقـدر     H1N1 ، أودت جائحـة مـن إنفلـونزا   1918األحيان آثارا مدمرة. ففي عـام  
مليـون شـص،. واليـوم، ال يـزال عـدد مـن األمـراض املعديـة األخـرى يـودي حبيـاة             50بنحو 

( H5N1و  H1N1ت األخـرية لتفشـي داء اإلنفلـونزا )   املديني مـن البشـر. وقـد ثبـت مـن ادـاال      
ــنظم الصــحية      واملتدزمــة التنفســية ادــادة الوخيمــة ومتدزمــة الشــرو األوســط التنفســية أن ال
املتطــورة يف البلــدان املتقدمــة النمــو ميكــن أن تقــف هــي نفســها عــاجزة أمــام عهــور أمــراض     

 جديدة أو ناششة.
مر يف غـرب أفريقيـا، فهـو لـيس أعـق مـا عرفتـه        ومع أن فريوس إيبوال كان له أثـر مـد   

البشرية من مسببات األمراض. فقد أعهـرت ااكـاة بـالنمولل الرياضـي أعـدهتا مؤسسـة بيـل        
وميلندا غيتس أن سدلة فتاكة من فـريوس اإلنفلـونزا املنقـول بـاهلواء ميكـن أن يصـل إ  مجيـع        

ــون    ــية يف غضـ ــامل الرئيسـ ــم العـ ــن    60عواصـ ــر مـ ــل أكثـ ــا ويقتـ ــص، يف   33يومـ ــون شـ مليـ
 يوما. 250

وعلى الرغم من األخطار اجلسيمة اليت تشـكلها األوبشـة، فـإن مـا يتبـذل علـى الصـعيد         
العاملي من جهود للتأهب هلا علت غري كافية إ  حد يرثى له. فالصإ القانوين العـاملي الـذي   

ــوائح الصــحي        ــة، الل ــذار املبكــر والتصــدي لألوبش ــة اإلن ــرة مفاوضــات لكفال ــة كــان ة ة الدولي
األطــراف فيــه. وباملثــل،    196(، مل ينفــذه بالكامــل ســوى الثلــث مــن الــدول الـــ       2005)
تتصصــ، ســوى نســبة صــغرية مــن االســتثمار العــاملي يف جمــال البحــث والتطــوير للقاحــات   ال

والعدجات وعمليات التشصي، املتعلقة باألمراض املعدية الناششة اليت تؤثر على العـامل النـامي   
 م األول.يف املقا

 
 نداء للعمل  

ستظهر يف املستقبل هتديدات وبائية حيتمل أن يكون هلا آثـار مـدمرة. وبيـدنا أن  ـب      
للعمــل دون إبطــاء لنكــون قــادرين علــى التغلــب علــى التهديــدات املســتقبلية ومحايــة البشــرية،  

 واقتصادية.عللنا عرضة خلسارة مديني األروار وعمل آثار مدمرة اجتماعية وسياسية  وإال
توصـية ليتعمـل  ـا علـى الصـعد الـوطين واإلقليمـي والـدويل،          27ويقدم الفريق هاهنا  

تشـتمل علــى كــثري مــن التــدابري الــيت هتـم مجيــع مســتويات اإلدارة وتتطلــب التعــاون مــع مجيــع   
قطاعات اجملتمع. وهناك ثلة من التدابري امللموسة اليت ال ختلـو مـن تعقيـد ولكـن ميكـن اختالهـا       

را بالتعــاون بــني الشــركاء مــن ادكومــات واملؤسســات الدوليــة واجملتمــع املــدين والقطــات    فــو
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اخلاص، يف إطار من التآزر الذي يفرض نفسـه بإدـار متجـدد. وستفضـي هـذه التـدابري لات       
ــل      ــة الدزمــة إلدارة األزمــات الصــحية يف املســتقبل والتعجي ــاء القــدرات العاملي ــة إ  بن األولوي

 الفريق.بتنفيذ توصيات 
أوال، كب أن تقيم منظمة الصحة العاملية مركـزا جديـدا للتأهـب والتصـدي دـاالت       

الطوار  وأن تكفـل للعـامل قـدرة دائمـة متكنـه مـن التعـرف الفـوري علـى هتديـدات األمـراض            
ــادة         ــويل القي ــى ت ــة عل ــدرة حقيقي ــة الناشــشة والتصــدي هلــا. وكــب أن يكــون للمركــز ق املعدي

صـول علـى املـوارد البشـرية والتشـغيلية املتصصصـة الدزمـة لتنفيـذ أعمـال          والتوجيه، وعلى اد
التصدي للطوار  الصحية، وأن تكـون لـه القـدرة علـى تصـوير بيانـات الرصـد املتحقـق منـها          
وإتاحتــها يف الــزمن ادقيقــي. وينبغــي للمركــز أن يســتفيد مــن أفضــل التكنولوجيــات املتاحــة   

 ديد أي هتديد ناشئ وتعقبه والتصدي له بفعالية.جلعل اجملتمع العاملي قادرا على ع
ثانيــا، كــب أن تفــي مجيــع البلــدان مبجمــل االلتزامــات املترتبــة علــى اللــوائح الصــحية   

الدوليــة. وحيثمــا غابــت القــدرات لات الصــلة، ينبغــي تقــدل الــدعم الــدزم ل ســرات بتنفيــذ    
 ضـمن السـلطة املباشـرة لربسـاء     جمموعة أساسية من التدابري. وينبغـي أن تنـدرل هـذه التـدابري    

ادكومات، وأن تشمل إنشاء آليات للتأهـب لألوبشـة والتصـدي هلـا، مـع عديـد واضـح ملهـام         
القيــادة والتوجيــه يف هــذه امليــات، وتوعيــف وتــدريب مهنيــي الصــحة والعــاملني يف الصــحة   

 اجملتمعية، وإنشاء نظام رصد شامل يكون له خمترب وطين.
ة القدر الكايف من التمويل. وينبغـي تقـدل املسـاعدة إ  البلـدان الـيت      ثالثا، ينبغي إتاح 

عتال إ  املزيد من الدعم لكي تتمكن من االمتثال للوائح الصحية الدولية، وكـب يف الوقـت   
نفسه تزويد منظمة الصـحة العامليـة واملركـز اجلديـد للتأهـب دـاالت الطـوار  والتصـدي هلـا          

االحتياجات العاملية. وباإلضـافة إ  للـإ، ينبغـي إنشـاء صـندوو لـدعم       باملوارد الدزمة لتلبية 
 البحث والتطوير املتعلقني بلقاحات األمراض املعدية املهملة وعدجاهتا وعمليات تشصيصها.

ولضمان اختال جمموعة من التـدابري الرئيسـية، تـدعو توصـية عتـل مكانـة مركزيـة مـن          
عمل الفريق إ  إنشاء جملس رفيع املستوى معين بأزمات الصـحة العامـة علـى الصـعيد العـاملي      
يف إطار اجلمعية العامة ليتو  القيادة السياسية يف جمـال التأهـب علـى الصـعيد العـاملي، ورصـد       

ــذ اإلصــد  حات، واملســاعدة يف التحضــري ملــؤمتر قمــة بشــأن أزمــات الصــحة العامــة علــى     تنفي
 .  2018الصعيد العاملي يتعقد يف عام 

لقد كان تفشـي داء إيبـوال صـرخة دقـت نـاقوس اخلطـر. وكـب علـى قـادة العـامل أن            
 يتحركوا امن لتنفيذ التوصيات الواردة يف هذا التقرير.
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 فروت التقرير  
 (  4إ   1)التوصيات املستوى الوطين   

يقف اجملتمع احمللي يف اخلطـوط األماميـة يف أي جائحـة، والدولـة هـي اجلهـة الرئيسـية         
ــام        ــة والقي ــة يف حــال أي أزم ــذارات الدزم ــيت ينبغــي مســاءلتها عــن إصــدار اإلن املســؤولة وال

األساســية بالتصــدي هلــا. ويتطلــب املســتويان احمللــي والــوطين للصــحة العامليــة تنميــة القــدرات  
 الدزمة للقيام بفعالية بـأنشطة التأهب والتصدي.

ولقد تبني من جهـود التصـدي لـداء إيبـوال أن عـدم كفايـة تنفيـذ االلتزامـات الوطنيـة           
اليت تفرضها اللوائح الصحية الدولية، وضـعف الـنظم الصـحية، وعـديات ادوكمـة، وضـعف       

 ت الوطنية على وقف انتشار الفريوس.التعاون مع اجملتمعات احمللية، أعاقت قدرة السلطا
ولذلإ فإنه من الضروري اختال التدابري الرئيسـية التاليـة علـى الصـعيد الـوطيني تفعيـل        

القدرات األساسية املطلوبة يف اللوائح الصـحية الدوليـةو وتكـوين قـوى عاملـة فعالـة يف اجملـال        
تمعـات احملليـةو ومعاجلـة    الصحيو ومعاجلة عديات ادوكمةو والرفع من مستوى مشـاركة اجمل 

 اجلوانب اجلنسانية من األزمات الصحية.
 

 (5املستويان اإلقليمي ودون اإلقليمي )التوصية   
إلا كانت املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة قـد سـاعدت يف التصـدي ألزمـة إيبـوال        

تـأخري جهـود   بقدرات ابتكارية وخربات، فإن نق، التأهب والترتيبات املعدة سلفا سـاهم يف  
 التصدي وتعقيد عديات التنسيق.

وينبغي للمنظمات اإلقليمية أن تطور أو تعزز القدرات الدائمة الدزمـة للمسـاعدة يف    
الوقايــة مــن األزمــات الصــحية والتصــدي هلــا، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى اجملــاالت الــيت  

 ية.تستطيع أن تقدم فيها قيمة مضافة لات شأن يف جهود التصدي الوطن
 

 (9إ   6املستوى الدويل )التوصيات   
ــة        ــوال الضــوء أيضــا علــى بعــيف الثغــرات ادرجــة يف املنظوم لقــد ألقــت أزمــة داء إيب

الدولية للتصدي لألزمـات الصـحية. ويتشـار هنـا علـى وجـه اخلصـوص إ  ضـعف آليـة رصـد           
ب التقييمـات  االمتثال للوائح الصحية الدوليـة فيمـا تشـترطه مـن قـدرات أساسـية. ويـؤثر غيـا        

املســتقلة يف اجلهــود الدوليــة الراميــة إ  دعــم أكثــر البلــدان ضــعفا لكــي تكــون هلــا القــدرات     
الدزمة على التأهـب لألزمـات ورصـدها وكشـفها والتصـدي هلـا. وباإلضـافة إ  للـإ، فـإن          
عدم امتدك منظمة الصحة العاملية لقدرة قويـة علـى التصـدي وعـدم الوضـور بشـأن ترتيبـات        

ة والتنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت يف التعامــل مــع األزمــات الصــحية أدى إ  تــأخر    القيــاد
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التصدي مبا ينبغي من فعالية. وقد دفـع هـذا التـأخري األمـني العـام إ  اختـال قـرار غـري مسـبوو          
 بإنشاء أول بعثة لألمم املتحدة معنية حبالة من حاالت الطوار  الصحية.

عاجلـة هـذه الثغـرات وتعزيـز القـدرة العامليـة علـى كشـف         وينبغي اختال تدابري عاجلـة مل  
األزمــات الصــحية يف مراحلــها األو  والتصــدي هلــا بالســرعة الدزمــة. ولــذلإ يــتعني العمــل   
ــة فيمــا       ــال للــوائح الصــحية الدولي ــة االمتث بترتيــب أكثــر صــرامة يف االســتعراض الــدوري دال

ية ملنظمة الصحة العامليـة، وتعزيـز آليـات    تشترطه من قدرات أساسية، وتقوية القدرات التشغيل
 التنسيق التابعة للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت لتحسني التصدي لألزمات الصحية.

 
 (25إ   10املسائل الشاملة )التوصيات   
 التنمية والصحة  

ــامل، إال أن ســوء األحــوال         ــد يف الع ــر يف أي بل ــراض ميكــن أن تظه إن مســببات األم
املعيشية كعل البلدان النامية أشد ضعفا إزاء امثار النامجة عن تفشي األمراض املعديـة. فادالـة   
املتدنية لظروف النظافـة الصـحية ميكـن أن تزيـد مـن سـرعة انتشـار األمـراض، ف يـأ  ضـعف           

 النظم الصحية ليحد من القدرة على وقف انتشارها.
يـق أهـداف التنميـة املسـتدامة، وال سـيما      وحيث الفريق مجيع الدول األعضاء علـى عق  

يف جمال الصحة. ويشري إ  أن خطر األزمـات الصـحية الناشـشة مـن األمـراض املعديـة قـد ورد        
، وحيث الدول األعضـاء علـى جعـل عمليـة رصـد ومتابعـة األهـداف اإلمنائيـة         3-3يف اهلدف 

شـترطه مـن قـدرات أساسـية     لأللفية تأخذ يف ادسبان االمتثـال للـوائح الصـحية الدوليـة فيمـا ت     
باعتبار للإ عنصرا حامسا يف منع تفشي األمراض املعدية. ويوصي الفريق كـذلإ بـأن تعمـل    
منظمة الصحة العاملية بتعاون وثيق مـع اجلهـات الفاعلـة اإلمنائيـة لكفالـة التكامـل بـني الـربام          

 ة.اإلمنائية واجلهود الرامية إ  بناء نظم الرعاية الصحية والصحة العام
 

 البحث والتطوير  
ــة، مبــا يف للــإ اللقاحــات        ــة مضــادة لات فعالي ــار تــدابري طبي ــة أن تت مــن املهــم للغاي

والعدجات وعمليات التشصي،، للإ أ ا ضـرورية ملنـع تفشـي األمـراض املعديـة والتصـدي       
هلا. غري أن الضعف الشديد ال يـزال هـو مسـة االسـتثمار يف البحـث والتطـوير الطبـيني يف كـل         

بليـون دوالر هـو    214له صلة بـاألمراض الـيت يغلـب فيهـا أن تصـيب الفقـراء. فمـن مبلـب          ام
، ختصـ،  2010قيمة ما استتثمر يف البحـث والتنميـة الصـحيني علـى الصـعيد العـاملي يف عـام        

يف املائة لألمراض املهملة. وحـق عنـدما توجـد لقاحـات أو عدجـات، فهـي كـثريا         2أقل من 
 الضعيفة من السكان ادصول عليها أو ال تكون يف متناوهلا.ما يصعب على الفشات 
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وينبغــي التــدخل علــى صــعيد السياســات العامــة، مبــا يف للــإ زيــادة التمويــل العــام،      
 دف توجيه املزيد من املوارد صـوب البحـث والتطـوير يف جمـال األمـراض املهملـة ومسـببات        

يـة. ولـذلإ يوصـي الفريـق بـأن تشـرف       األمراض اخلطرة األخـرى، وال سـيما يف البلـدان النام   
منظمــة الصــحة العامليــة علــى إنشــاء صــندوو لــدعم البحــث والتطــوير يف لقاحــات األمــراض    
املعدية املهملة وعدجاهتـا وعمليـات تشصيصـها. وينبغـي أن تتحـدد األولويـات الـيت توجـه هلـا          

لصـحة العامليـة.   جهود البحث والتطوير وفق قائمة أولويات ملسببات األمراض تضعها منظمة ا
وباإلضافة إ  للإ، يدحا الفريق أنه ينبغي اختال املزيد من التدابري الدزمة جلعـل األدويـة يف   

 متناول اجلميع وبأسعار معقولة.
 

 التدابري االقتصادية واملالية  
إلا ُأريد إقامة هيكل عاملي للصحة يكون أكثر فعالية وأكثر تأهبـا للتصـدي لألزمـات     

ــة. والفريــق يــرى أن االســتثمارات ســتكون     الصــحية، فــد ــادة املــوارد املالي  بــد لــذلإ مــن زي
مطلوبة يف ثدثـة جمـاالت رئيسـية. أوال، مـن الضـروري حشـد التمويـل احمللـي والـدويل لـدعم           
تنفيذ اللوائح الصحية الدولية من جانب ما تشترطه من قدرات أساسية. وينبغي ألقـل البلـدان   

ــدان   ــى املســاعدة الدزمــة يف هــذا      منــوا ولغريهــا مــن البل الضــعيفة أن عصــل مــن الشــركاء عل
الصدد. ثانيا، ولتزويد منظمـة الصـحة العامليـة بقـدرة فعالـة علـى التأهـب العمليـا  والتصـدي          
داالت الطوار  ينبغي زيـادة التمويـل املصصـ، للمنظمـة عـن طريـق األنصـبة املقـررة بنسـبة          

من األموال االحتياطية دـاالت الطـوار . ثالثـا، مـن      يف املائة، إ  جانب إتاحة ما يكفي 10
الدزم إتاحة ما ال يقل عـن بليـون دوالر يف السـنة لـدعم البحـث والتطـوير املـتعلقني بالتـدابري         
الطبية املضادة ملسببات األمراض اليت يتحتمل كثريا أن تتسـبب يف أزمـات صـحية. ومـن شـأن      

ــادة التنســيق االســتراتيجي للمــوارد القائ   ــذه     زي ــهوض   ــدة للن ــل جدي ــوارد متوي ــة وإتاحــة م م
 األولويات أن يرفع من مستوى الفعالية وكعل العامل أكثر أمانا.

ويدحــا الفريــق أيضــا أن مــا يتفــرض يف أوقــات اجلــوائح مــن قيــود علــى املعــامدت      
التجاريــة والســفر تســبب يف أحيــان كــثرية خســائر اقتصــادية كــبرية للبلــدان املتضــررة وللعــامل  

ل. وهي أيضا عامل يدفع ادكومات إ  التكتم، وقـد تعرقـل جهـود التصـدي لألزمـات.      كك
ولذلإ يوصي الفريـق ببحـث التـدابري الـيت مـن شـأ ا التصفيـف إ  أد  حـد مـن اللجـوء إ            

 فرض تلإ القيود.
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 (27و  26املتابعة والتنفيذ )التوصيتان   
ــدويل يف         ــى املســتويات القطــري واإلقليمــي وال ــادة السياســية عل ــة القي إن عــدم كفاي

التأهب لألزمات الصحية والتصدي هلـا ميكـن أن حيـد مـن فعاليـة جهـود التصـدي ويؤخرهـا.         
ويرى الفريق أن ربساء الدول وادكومـات كـب علـيهم أن يعلنـوا يف وقـت مبكـر إجـراءات        

 حامسة تتعلق باألوبشة.  
علـــى للـــإ، تعثـــرت اـــاوالت ســـابقة إلصـــدر اهليكـــل العـــاملي للصـــحة    وعـــدوة 

 فشلت النعدام الدعم السياسي. أو
ويرى الفريق وهو موقن أن ةة حاجة إ  آلية سياسـية رفيعـة املسـتوى للحفـا  علـى       

ما هو قائم من محاس يف العمل، ولكفالة تنفيذ اإلصدحات ادامسة، وتقـدل الـدعم يف تنظـيم    
قمــة بشــأن أزمــات الصــحة العامــة علــى الصــعيد العــاملي. ولــذلإ يقتــرر الفريــق إنشــاء مــؤمتر 

 جملس رفيع املستوى معين بأزمات الصحة العامة على الصعيد العاملي.
 

 خدصة  
يعتقد الفريق موقنا أن توصياته، إن هي نتفـذت، ستسـاعد علـى تعزيـز اهليكـل العـاملي        

العامليـة. وباسـتنادها إ  امليـات القائمـة، سـتزيد توصـيات       للصحة عت قيادة منظمة الصـحة  
الفريــق مــن القــدرة العامليــة علــى رصــد املصــاطر وكشــف اجلــوائح يف بدايتــها وتفعيــل جهــود   
ــة إ          ــق الداعي ــا مقترحــات الفري ــة. وأم ــوارد الكافي ــة وامل ــة وبالســرعة الدزم التصــدي بفعالي

يتعلــق مبســببات األمــراض لات األولويــة     ختصــي، املــوارد الدزمــة للبحــث والتطــوير فيمــا     
 فستؤدي إ  إتاحة وفرة من اللقاحات والعدجات ادامسة مق ما اشتدت اداجة إليها.
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 التوصيات    
 املستوى الوطين  

( مـن حيـث مـا تشـترطه مـن      2005ي لقد أثر عدم االمتثال للـوائح الصـحية الدوليـة )   مالحظة
التأهـب ألزمـة داء إيبـوال يف غـرب أفريقيـا والتصـدي هلـا،        قدرات أساسية يف كـل مـن درجـة    

 كما جعل للإ العامل ضعيفا إزاء اجلوائح من األمراض املعدية.
 

   1التوصية   
، تكــون الــدول األطــراف يف اللــوائح الصــحية الدوليــة، مــن خــدل  2020حبلــول عــام   

األمر من تعاون دويل، يف متام االمتثال لتلإ اللوائح من جهـة مـا تشـترطه مـن      يتطلبه ما
 قدرات أساسية.

يف إطــار تنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة مــن جهــة مــا تشــترطه مــن قــدرات أساســية،   
 ينبغي للدول األطراف، بقيادة ربساء الدول وادكومات، أن تقوم مبا يليي

 
 التأهب والتصدي  

صطيط للتصـدي لألزمـات الصـحية يف امليـات واخلطـط الوطنيـة للحـد مـن         إدرال الت • 
 خماطر الكوارث والتأهب والتصدي هلا

إشــراك مجيــع أصــحاب املصــلحة املعنــيني يف عديــد القــدرات واملــوارد الدزمــة جلهــود  • 
 التصدي

ــاملني يف التصــدي        •  ــع الع ــارين ااكــاة جلمي ــذ مت ــة اجلــوائح وتنفي وضــع خطــط ملواجه
 مات، مبا يف للإ قوات األمنلألز

 
 الرصد  

جلمـع املعلومـات عـن الصـحة العامـة       “الصـحة واحـدة  ”إنشاء آلية رصد مـن منظـور    • 
وعليلها بطريقة أقرب ما تكون إ  الزمن ادقيقي، وللإ باستقاء البيانات مـن مجيـع   

 شرائح اجملتمع
ضمان إخطار املدير اإلقليمي ملنظمـة الصـحة العاليـة وبرنـام  منظمـة الصـحة العامليـة         • 

إلدارة تفشــي األوبشــة والطــوار  فــورا دميــع األحــداث الصــحية غــري العاديــة )مركــز 
 (7انظر التوصية  -منظمة الصحة العاملية للتأهب داالت الطوار  والتصدي هلا 
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 املصتربات  
خمتـرب واحـد للصـحة العامـة الوطنيـة مـزود بـالتجهيزات الدزمـة          إنشاء ما ال يقـل عـن   • 

لتحليــل العينــات البيولوجيــة، أو القيــام بــدال مــن للــإ بكفالــة الوصــول إ  خمتــربات   
 إقليمية مشتركة

إقامة نظام وطين لنقل العينات بسرعة ويف عروف آمنة إ  املصتربات املناسـبة، مبـا يف    • 
 للإ عرب اددود

 
 البشريةاملوارد   

وضـــع بروتوكـــوالت للعـــاملني يف حـــاالت الطـــوار  لضـــمان الكـــايف مـــن ادمايـــة    • 
 والتدريب واملعدات واألجور والسدمة املهنية

ــع العــاملني يف اجملــال       •  ــدريب مجي ــة دــاالت الطــوار  مــن خــدل ت ــوة عامل تشــكيل ق
 م واخلاص على بروتوكوالت الطوار الصحي يف القطاعني العا

 
ي من أهم العقبات اليت تعترض تنفيذ نظام نـاجح لرصـد تفشـي األوبشـة والتصـدي هلـا       مالحظة

 على مستوى اجملتمعات احمللية أنه ال وجود ملدربني من مهنيي الصحة.
 

   2التوصية   
الصـحة وتنشـئ نظمـا للعـاملني يف جمـال       تزيد ادكومات من االستثمار يف تدريب مهنيي  

 الصحة اجملتمعية تكون مناسبة للظروف القطرية.
ــدريب ال      •  ــل لت ــل الكام ــركائها التموي ــة وش ــات الوطني ــال  إتاحــة ادكوم ــاملني يف جم ع

 الصحة اجملتمعية
تقدل ادوافز اليت تساعد على انتشار العاملني يف جمال الصـحة بطريقـة اسـتراتيجية يف     • 

 اطق الفقرية والنائيةنامل
االعتــراف بالعــاملني يف جمــال الصــحة اجملتمعيــة وإدمــاجهم باعتبــارهم فشــة مــن القــوى   • 

 العاملة لات أدوار هامة يف الوقاية والرصد والتصدي
 

ي لقد أدى الفهم النـاق، للسـياو الثقـايف وسـوء إعـداد اخلطـاب التواصـلي إ  عرقلـة         مالحظة
 مع احمللي.جهود التصدي على صعيد اجملت
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   3التوصية   
تعزز ادكومات واجلهات املسِعفة عملها يف اجملتمعـات احملليـة وتقـوم بترشـيده، وتشـجع        

 هذه اجملتمعات على تويل زمام املبادرة، وتبين معها عدقات قائمة على الثقة.
تقدل السلطات الوطنية وشـركائها الـدعم يف تطـوير واسـتصدام القـدرات الوطنيـة يف        • 

جمــال البحــوث االجتماعيــة، إضــافة إ  إقامــة شــبكة دوليــة مــن علمــاء االجتمــات          
 القادرين على التعبشة يف حالة األزمة

يب املسـعفني  إدرال مباد  املشاركة الفعالة من اجملتمعات احملليـة يف مجيـع بـرام  تـدر     • 
 الوطنيني والدوليني

ــيت ينطــوي عليهــا التعــاون      •  ــة وشــركائها مــن اإلمكانــات ال اســتفادة الســلطات الوطني
 بني بلدان اجلنوب يف هذا اجملال فيما

 االعتبار الواجب للسياو الثقايف وضع استراتيجيات للتواصل، مع إيدء • 
 

ب ي كثريا ما يكون تضرر املرأة من األمـراض املعديـة تضـررا غـري متناسـب، ألن الغالـ      مالحظة
أن املرأة هي أول من يتو  تقدل الرعاية يف األسرة. وعدوة علـى للـإ، تكـون املـرأة شـديدة      
الضعف إزاء امثار االقتصادية السيشة اليت يسببها تفشي األمـراض، ألن األغلـب يف حالتـها أن    
تكون ثـن يعملـون يف القطـات غـري الرمسـي. وباإلضـافة إ  للـإ، وبغـيف النظـر عـن الظهـور            

ت لبعيف القيـادات النسـائية يف صـفوف مقـدمي اإلسـعافات، كـان متثيـل املـرأة ناقصـا يف          الدف
 مجيع اجلهود الوطنية والدولية اليت بتذلت يف التصدي ألزمة داء إيبوال.

 
   4التوصية   
ينبغي أن يراعى البعد اجلنساين ويتعتىن به فيما يبذل من جهود يف التأهب لتفشي األوبشـة    

 والتصدي هلا.
ملا كان الغالـب أن تكـون املـرأة هـي أول مـن يتـو  مهـام تقـدل الرعايـة، فإنـه ينبغـي             • 

 توجيه اهتمام خاص إ  احتياجاهتا
إيدء اهتمام خـاص دالـة املـرأة يف إطـار اجلهـود الراميـة إ  معاجلـة األثـر االقتصـادي           • 

 لألوبشة وتأثريها على سبل العيش
فالـة فعاليـة   ستويات التصطيط والعمليات من أجـل ك وجوب إشراك النساء يف مجيع م • 

 االستجابة ومدءمتها
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 ملستويان اإلقليمي ودون اإلقليميا  
ي لقد أدى الدعم الذي قدمته املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة يف جهـود التصـدي      مالحظة

ملســاعدات لوبــاء إيبــوال إ  تعزيــز القــدرات التشــغيلية إ  حــد كــبري، بيــد أن عمليــة إيصــال ا  
 كانت بطيشة وافتقرت إ  التنسيق يف بعيف األحيان.  

 
 5التوصية   
تقوم املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، بدعم من منظمـة الصـحة العامليـة، باسـتحداث       

قــدرات دائمــة لرصــد األزمــات الصــحية ومنــع وقوعهــا والتصــدي هلــا، أو تقــوم بتعزيــز  
 القيام مبا يلييالقائم من هذه القدرات. ويشمل للإ 

تعزيـــز خطـــط الطـــوار  والتأهـــب لســـيناريوهات األزمـــات الصـــحية علـــى الصـــعيد  • 
اإلقليمي، وكذلإ الترتيب املسبق إلبرام اتفاقات بشـأن تـوفري اإلمـدادات اللوجسـتية     
يف حاالت الطوار  وادصول على التراخي، الطبية لات الصلة، حبيث ميكـن تفعيـل   

 حال وقوت أزمة صحيةتلإ االتفاقات بسرعة يف 
ــوارث        •  ــع الك ــال من ــي يف جم ــى الصــعيد اإلقليم ــدرات املشــتركة عل إدارة وتشــغيل الق

 ات السدمة البيولوجية املتقدمةومواجهة حاالت الطوار ، مبا يف للإ خمترب
 تعزيز القدرات البحثية والتعاون البحثي على الصعيد اإلقليمي • 
يني ومهنيي اإلسعاف يكونون جاهزين للتدخل السـريع  تعهد قائمة بأمساء اخلرباء الطب • 

 على الصعيد اإلقليمي
 تيسري تبادل اخلربات والدروس املستفادة فيما بني الشركاء اإلقليميني • 
تعهد قائمة متفق عليها ملسببات األمراض اليت يتحتمـل أن تـؤدي إ  حـدوث أزمـات      • 

 ةصحية يف املنطقة، بدعم من منظمة الصحة العاملي
أجـل تعزيـز االمتثـال    إنشاء آلية إقليمية لتحـديث ودعـم اللـوائح الصـحية الدوليـة مـن        • 

 داخل املنطقة
تيسري التمارين باحملاكاة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليميـة ألغـراض االسـتجابة     • 

 ية، ال سيما يف املناطق اددوديةلألزمات الصح
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 املستوى الدويل  
ثر من ثدث سـنوات علـى املوعـد النـهائي األصـلي لدمتثـال ملتطلبـات        ي بعد مضي أكمالحظة

القــدرات األساســية الــيت تقتضــيها اللــوائح الصــحية الدوليــة )واملوافقــة علــى متديــده لفتــرتني(،   
يعلن سـوى ثلـث الـدول األطـراف يف اللـوائح الصـحية الدوليـة أ ـا قـد اسـتوفت متطلبـات             مل

 وائح الصحية الدولية.القدرات األساسية املقررة يف الل
 

 6التوصية   
تعزز منظمة الصحة العاملية استعراضها الدوري ملـدى االمتثـال للـوائح الصـحية الدوليـة        

 من جهة ما تشترطه من قدرات أساسية.
تقـوم الــدول األطــراف سـنويا، بالتشــاور مــع اجلهــات الفاعلـة غــري ادكوميــة، مبوافــاة     • 

بتقييم خطي دالة استيفائها القدرات األساسية املقـررة يف  أمانة منظمة الصحة العاملية 
 اللوائح الصحية الدولية.

خيضع كل بلد الستعراض دوري على أسـاس التنـاوب، ومبـرور أربـع سـنوات يكـون        • 
 االستعراض قد مشل مجيع الدول األطراف يف اللوائح الصحية الدولية.

الصحة العامليـة الترتيبـات إلجـراء تقيـيم      بالنسبة للبلدان قيد االستعراض، تتصذ منظمة • 
ميداين مستقل ملدى الوفـاء مبتطلبـات القـدرات األساسـية املقـررة يف اللـوائح الصـحية        

 الدولية، وكري هذا التقييم بالتنسيق مع أي استعراضات أخرى، إن وتجدت.
امليـة إ   يقدم كل من التقييم الذا  للبلـد والتقيـيم الـذي ترتـب لـه منظمـة الصـحة الع        • 

 مجعية الصحة العاملية )أو جلنة تنشؤها اجلمعية( ملناقشته.
توجــه الــدعوة خــدل االســتعراض إ  أحــد كبــار ثثلــي البلــد للتعليــق علــى كــد            • 

 التقريرين. وتتار فرصة التعليق أيضا ألعضاء آخرين يف مجعية الصحة العاملية.
نظمـة الصـحة العامليـة خطـة عمـل      يف غضون ثدثة أشهر من االجتمات، تضـع أمانـة م   • 

اددة التكاليف لكل بلد استنادا إ  املناقشات، باستصدام أداة منظمة الصحة العامليـة  
 دساب التكلفة.

بناء على هذا االستعراض، تعد أمانة منظمة الصحة العاملية تقريرا جامعا يتار للعمـوم   • 
ــررة يف اللــ     ــدرات األساســية املق ــة اســتيفاء الق ــى   بشــأن حال ــة عل وائح الصــحية الدولي

الصعيد العاملي، وترسم اخلطوط العريضة الستراتيجية تنفيذ تتضمن االحتياجـات مـن   
 املساعدة الدولية.
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مبجــرد أن عقــق دولــة طــرف االمتثــال التــام ملتطلبــات القــدرات األساســية الــواردة يف   • 
ح تقييمـا أمشـل   اللوائح الصحية الدولية، يوسع نطاو عملية االستعراض الدوري ليصـب 

ــة.      ــد، اســتنادا إ  توجيهــات تعــدها منظمــة الصــحة العاملي للمنظومــة الصــحية يف البل
ويشمل هذا التقييم إعادة النظر يف مدى التقيد بالقدرات األساسية املقررة يف اللـوائح  

 الصحية الدولية.
ابع فين متصصـ،  ي قوام الثقافة املؤسسية ملنظمة الصحة العاملية هو أ ا منظمة لات طمالحظة

مهمتــها وضــع املعــايري. وإلا كانــت الدرايــة الفنيــة ملنظمــة الصــحة العامليــة قــد ســاعدت علــى    
احتواء حاالت سابقة من تفشـي داء إيبـوال، فـإن املنظمـة تفتقـر حاليـا إ  مـا ينبغـي مـن فهـم           
وخــربة وقــدرات لقيــادة جهــود تنفيذيــة واســعة النطــاو يف مواجهــة األوبشــة. وأي تــأخري مــن    
جانب منظمة الصحة العاملية يف اختال إجراء مبكـر اسـتجابًة إلبـدو أويل عـن تفشـي وبـاء قـد        

 يؤدي إ  خسارة أروار من الرجال والنساء واألطفال كان ميكن إنقالها.  
 

 7التوصية   
تبادر منظمة الصحة العاملية فورا بتعزيز دورها القيـادي، وتنشـئ قـدرة تشـغيلية موحـدة        

 وفعالة.
يط الفريــق علمــا بــأن منظمــة الصــحة العامليــة أنشــأت برنــام  إدارة تفشــي األوبشــة  حيــ • 

ــق أن        ــرر الفري ــادة موحــدة، يقت وحــاالت الطــوار ، ولكــن يف ضــوء اداجــة إ  قي
تكـون   يتحول هذا الربنام  إ  مركز للتأهـب دـاالت الطـوار  والتصـدي هلـا، وأن     

 له سلطة القيادة والرقابة
آلية املراقبة والقيادة املركزية يف حاالت الطـوار  الصـحية. وينبغـي     يكون هذا املركز • 

يــد واضــح للمســؤوليات داخــل  تزويــده مبــا يكفــي مــن التمويــل واملــوعفني، مــع عد   
 املؤسسة

يتم إنشـاء جملـس استشـاري دائـم لتوجيـه أنشـطة املركـز. ويضـم اجمللـس االستشـاري            • 
لوطنيــة، واملنظمــات غــري ادكوميــة،  ثــثلني مــن هيشــات األمــم املتحــدة وادكومــات ا 

 يع على اتبات    متعدد القطاعاتواملؤسسات الشريكة من أجل التشج
خدل األزمات الصحية، خيول املركز كامل صـدحيات جمموعـة الصـحة يف مواجهـة      • 

 مع ادكومة ومجيع اجلهات الفاعلةاألزمة ويتو  التنسيق الوثيق 
القـوى العاملـة تشـمل الشـبكة العامليـة ل نـذار بتفشـي         يضم املركز وحدة إلدارة نشر • 

األمراض والتصدي هلا وبرام  األفرقة الطبيـة األجنبيـة، وتتـو  تنسـيق أعمـال القـوى       
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ة الطبيــة العاملــة الصــحية العامليــة املعنيــة حبــاالت الطــوار ، وإيفــاد اخلــرباء واألفرقــ       
 األجنبية، حسب االقتضاء

فا من أجـل اسـتنفار اسـتجابة فوريـة لألوبشـة والـدعوة إ        يضع املركز بروتوكوال شفا • 
 قبات تؤخر العمل الدويل أو متنعهالعمل السياسي حيثما وجدت ع

يضم املركز أيضا منظومة بيانات مفتوحـة تقـوم دمـع البيانـات العامـة عـن األحـداث         • 
جعـل هـذه    الوبائية على الصعيد العاملي وإدارهتا وعليلها. ويكون املركز مسؤوال عـن 

 متاحة للجمهور يف الزمن ادقيقيالبيانات 
يدير املركز صندوو الطـوار  املقتـرر ملنظمـة الصـحة العامليـة، وتكـون لديـه إمكانيـة          • 

 ق متويل حاالت الطوار  الوبائيةالوصول إ  مرف
ــة وإدارة     •  يتعــاون املركــز بشــكل وثيــق مــع املنظومــات الصــحية ملنظمــة الصــحة العاملي

 والتطوير يف جمال األزمات الصحيةر فيما يتعلق بالبحث االبتكا
يضع املركز، بالتعاون مع اللجنة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت، إجـراءات تشـغيل        • 

 يف جمال التصدي لألزمات الصحية موحدة للجهات الفاعلة اإلنسانية العاملة
ات الصــحة أو منظمــة  تتجــاوز اإلدارة الفعالــة ألي أزمــة صــحية اختصــاص وزار     مالحظةةة 

الصــحة العامليــة مبفردهــا، وعتــال إ  قيــادة سياســية وتنســيق االســتجابة علــى نطــاو منظومــة    
املتحدة. وقد أعهرت أزمة تفشي وباء إيبوال يف غرب أفريقيا اداجة إ  إنشـاء خطـوط    األمم

إبــدو فعالــة داخــل منظمــة الصــحة العامليــة، فضــد عــن عســني التنســيق يف أي اســتجابة علــى  
 نطاو املنظومة.  

 
 8التوصية   
قـد صتـنفت    إلا تفشى وباء وكانت ادالـة ضـمن الدرجـة الثانيـة أو الثالثـة ومل تكـن بعـد         

نسانية، يتم تفعيل تسلسل واضح للقيادة على نطاو منظومة اإلضمن حاالت الطوار  ب
 األمم املتحدة.

مـم املتحـدة عـن    يكون املدير العام ملنظمة الصحة العاملية مسؤوال أمام األمني العـام لأل  • 
 أعمال االستجابة

مباشرة إ  املدير التنفيذي للمركـز  يرفع املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية تقاريره  • 
 ية لضمان اتساو املنظومة بأكملهاالتابع ملنظمة الصحة العامل



A/70/723 
 

 

16-01747 21/136 

 

 ،يكون املدير التنفيذي للمركز منسـق حـاالت الطـوار  املعـني مـن قبـل األمـني العـام         • 
 كة بني الوكاالت، إلا لزم األمروتناط به مهمة قيادة استجابة مشتر

الصحة العاملية هي الوكالـة التنفيذيـة الرائـدة يف جمـال االسـتجابة      بالنظر إ  أن منظمة  • 
لألزمــات الصــحية، ينبغــي لألمــني العــام أن يكفــل التشــغيل الكامــل لنظــام جمموعــات  
اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت يف دعم منسق حاالت الطـوار  بغـرض قيـادة    

 ركة بني الوكاالت، إلا لزم األمراستجابة مشت
م استعراض اختصاص اللجنة، مبا يف للإ نظام اجملموعات، لتعزيز الفعاليـة وحسـن   يت • 

 زمات الصحيةالتوقيت والتنسيق والقدرة على معاجلة األ
ي كشف تفشي فـريوس إيبـوال حالـة مـن عـدم االتسـاو يف التصـنيفات املسـتصدمة يف         مالحظة

 .ام الفعالية يف االستجابة  انعدتصنيف األزمات الصحية واإلنسانية، األمر الذي أدى إ
 

 9التوصية   
 يبادر األمني العام بإدمال نظامي اإلعدن عن األزمات الصحية واإلنسانية.  

ــؤدي كــل أزمــة صــحية مصــنفة يف الدرجــة     •  ــا إلطــار منظمــة  3أو الدرجــة  2ت ، وفق
الصحة العاملية لدسـتجابة يف حـاالت الطـوار ، إ  حفـز عمليـة إعـداد تقيـيم متعـدد         

 كاالت بصورة تلقائية وبأثر فوريلقطاعات مشترك بني الوا
 

 التنمية والصحة  
من أهداف التنمية املستدامة خبطر األزمات الصحية النامجـة   3-3ي يعترف يف اهلدف مالحظة

تشـمل عمليـة رصـد ومتابعـة األهـداف يف الوقـت الـراهن         عن األمراض املعدية. ومع للإ، ال
األساسية املنصوص عليها يف اللوائح الصحية الدوليـة بوصـفه عنصـرا    التقيد مبتطلبات القدرات 

 .مسا يف منع تفشي األمراض املعديةحا
 

 10التوصية   
 كب أن يفـي اجملتمـع الـدويل بالتزاماتـه املتعلقـة بأهـداف التنميـة املسـتدامة، مـع التركيـز            

 بوجه خاص على أهداف قطات الصحة.
ينبغــي للجنــة اإلحصــائية، يف املــداوالت الــيت هريهــا بشــأن مؤشــرات أهــداف التنميــة   • 

املستدامة، إيدء النظـر إ  قيـاس مـدى االلتـزام مبتطلبـات القـدرات األساسـية الـواردة         
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ــرين       ــا مؤشـ ــة باعتبارمهـ ــحية العامـ ــنظم الصـ ــز الـ ــة وتعزيـ ــحية الدوليـ ــوائح الصـ يف اللـ
 ة يف اجملال الصحينمية املستدامعقيق أهداف الت صوب

ي توجه الغالبية العظمـى مـن املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة إ  قطـات الصـحة حنـو          مالحظة
برام  رأسية تركز على فرادى املؤشـرات الصـحية. وبينمـا حقـق هـذا النـه  مكاسـب كـبرية         

نسبة أكـرب  حنو أهداف اددة، فإنه مل ينجح يف تعزيز النظم الصحية الشاملة. ومن شأن تقدل 
مـن التمويـل مباشـرة إ  البلــدان بطـرو مـن بينـها دعــم امليزانيـة، حيثمـا أمكـن، أن يــؤدي إ           

 .لقصور هذهمتكني ادكومات الوطنية من معاجلة أوجه ا
 

 11التوصية   
يواصل الشركاء تقدل املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة إ  قطـات الصـحة وتوجيـه نسـبة أكـرب          

 الصحية وفق خطة متفق عليها تقودها ادكومات.منها لتعزيز النظم 
توجه املساعدة اإلمنائية الرمسيـة توجيهـا اسـتراتيجيا اسـتنادا إ  خطـة تسـية تدركيـة         • 

  امليزانية لتعزيز النظم الصحيةمدرجة يف
 دكم الرشيد يف اإلدارة املاليةإضفاء مسيت الوضور واالتساو على معايري الشفافية وا • 
ا هـو  املنظمـات غـري ادكوميـة بـنفس القـدر مـن الشـفافية وادكـم الرشـيد كمـ          تعمل  • 

 متوقع من ادكومات الوطنية
ي الحـا الفريـق بشـكل مباشـر أن تعزيـز الـنظم الصـحية لـن يكـون كافيـا دون تـوفري            مالحظة

ــاه وخــدمات الصــرف الصــحي       ــوفري املي ــيت تركــز علــى ت ــة ال ــة التكميلي الــدعم للــربام  اإلمنائي
 .ة واالحتياجات األخرى لات الصلةاء والرعاية الصحية األساسيوالكهرب

 
 12التوصية   
تعمــل منظمــة الصــحة العامليــة بشــكل وثيــق مــع اجلهــات الفاعلــة اإلمنائيــة لكفالــة دعــم       

الربام  اإلمنائية للنظم الصحية، ومـن ف مسـاعدهتا علـى عسـني حصـول اجلميـع بشـكل        
 .منصف على خدمات صحية جيدة النوعية

 
 البحث والتطوير  

ي يوجــد عــدد مــن مســببات األمــراض الــيت تشــكل خطــرا يهــدد البشــرية ومل تبحــث   مالحظةةة
بصورة كافية، وال يعرف من منها سيؤدي إ  تفشي وباء يف املستقبل، وينبغي بالتـايل إيـدبه   

 أولوية يف البحث.
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 13التوصية   
ــة عديــد أولويــات       ــة عملي اجلهــود العامليــة يف جمــال البحــث  تنســق منظمــة الصــحة العاملي

يد بـالب بـالتحول إ  أزمـات    تنطوي على هتد والتطوير فيما يتعلق باألمراض املهملة اليت
 صحية.
ــة االستشــارية املعنيــة          •  ــة الصــحة العامليــة، مســتعينة مبشــورة األفرق تنشــئ أمانــة منظم

كثــر هتديــدا بالتحصــني والبحــوث، وتتعهــد قائمــة أولويــات مــن األمــراض املعديــة األ  
بإحداث أزمة صـحية، ومـن ف تتطلـب أن يـو  هلـا االهتمـام علـى سـبيل األولويـة يف          
اســتحداث اللقاحــات والعدجــات وعمليــات التشــصي، الســريع. وينبغــي أن يســتند  

 ألولويات إ  معايري اددة بوضورترتيب ا
ها القـدرة علـى   تساعد منظمة الصحة العاملية على عديـد الـنظم التكنولوجيـة الـيت لـدي      • 

عـن مسـببات   التعجيل بإنتال اللقاحات والعدجات للتصدي لتفشي األمراض النامجة 
 أمراض أو سدالت جديدة

ي يؤدي ارتفـات أسـعار اللقاحـات والعدجـات إ  عـدم توافرهـا بتكلفـة ميسـورة ملـن          مالحظة
وةـة حاجـة   عدم قدرهتم على ادصول عليهـا حـق وإن وجـدت.     هم يف أمس اداجة إليها أو

ــى         ــة عل ــراض املعدي ــأثرة بانتشــار األم ــدان املت ــواطين البل ــة حصــول م ماســة إ  ضــمان إمكاني
 .يكفي من اللقاحات ما
 

 14التوصية   
تتتصذ تدابري عاجلة لكفالة حصول اجلميع على األدوية واللقاحات وغريها من منتجـات    

 إنقال ادياة وتوفريها بتكلفة ميسورة.
عامــة إضــافية لــدعم إمكانيــة حصــول اجلميــع علــى األدويــة واللقاحــات  تــوفري أمــوال  • 

وغريها من منتجات إنقال ادياة وتوفريها بتكلفـة ميسـورة نظـرا للفجـوة القائمـة بـني       
دصول على األدويـة  اداجة إ  استعادة االستثمارات ومتويل البحوث، واداجة إ  ا

 بتكلفة معقولة
مان القـدرة علـى ادصـول علـى املنتجـات الطبيـة وعمـل        تعزيز اجلهود الراميـة إ  ضـ   • 

ــاملي     ــندوو العـ ــالف العـــاملي للقاحـــات والتحصـــني والصـ تكاليفهـــا مـــن خـــدل التحـ
 مثل املرفق الدويل لشراء األدويةواملبادرات األخرى 

 أجل توفري األدوية بأسعار معقولةزيادة استصدام املنتجات النوعية من  • 



 A/70/723 

 

24/136 16-01747 

 

كاء إمكانيـة ادصـول علـى األدويـة واللقاحـات األساسـية بتكلفـة        توفري البلدان والشر • 
ميسورة، وفقا إلعدن الدوحة بشأن االتفـاو املتعلـق باجلوانـب املتصـلة بالتجـارة مـن       
حقوو امللكية الفكرية وبالصحة العامة. ويف هذا الصـدد، ينبغـي االسـتفادة باسـتمرار     

 وانب املتصلة بالتجارةاتفاو اجل من أوجه املرونة الشاملة اليت يتيحها
ي يف حالة تفشي أحـد األوبشـة، يتطلـب اسـتحداث تـدابري طبيـة مضـادة لعامـل جديـد          مالحظة

مسبب للمرض تـوفري العينـات علـى وجـه السـرعة ملصتـربات البحـث والتطـوير يف مجيـع أحنـاء           
مبـا يف  العامل. ومع للإ، شهدت السنوات األخـرية تزايـد القلـق إزاء التوزيـع العـادل للمنـافع،       

للإ اللقاحات أو العدجات، املسـتمدة مـن العينـات املتاحـة للبحـث والتطـوير. وبـالرغم مـن         
وجود صكني يتناوالن تقاسم املـواد اديويـة )بروتوكـول ناغويـا بشـأن ادصـول علـى املـوارد         
ــة التنــوت      ــافع الناشــشة عــن اســتصدامها امللحــق باتفاقي ــة والتقاســم العــادل واملنصــف للمن اجليني

يولوجي، واإلطار اخلاص بالتأهب ل نفلـونزا اجلائحـة(، ال يـزال هنـاك قـدر كـبري مـن عـدم         الب
 اليقني القانوين خبصوص الشروط اليت يتم مبوجبها تقاسم عينات مسببات املرض الناششة.

 
 15التوصية   
تــدعو منظمــة الصــحة العامليــة الــدول األعضــاء فيهــا إ  إعــادة التفــاوض بشــأن اإلطــار       

بالتأهـب لوبـاء اإلنفلـونزا ليشـمل عوامـل ثرضـة جديـدة أخـرى، وإضـفاء طـابع            اخلاص
ــه،  ــانوين علي ــزام الق ــاد       اإلل ــا ملب ــافع، وفق ــوازن مناســب بــني االلتزامــات واملن ــق ت وعقي
 امللحق باتفاقية التنوت البيولوجي. 2010بروتوكول ناغويا لعام 

ني االقتصــادات املتقدمــة النمــو ي هنــاك تفــاوت كــبري يف قــدرات البحــث والتطــوير بــ مالحظةةة
 واالقتصادات الصاعدة، وأقل البلدان منوا.  

 
 16 يةصالتو  
تقود منظمة الصحة العاملية اجلهود الرامية إ  مساعدة البلدان النامية على بنـاء قـدرات     

البحث والتصنيع الستحداث اللقاحـات والعدجـات ومعـدات التشـصي،، مبـا يف للـإ       
 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب. من خدل

تعجيل منظمة الصحة العاملية وشركائها بتوفري الدعم التقين واملايل ملبادرات مـن قبيـل    • 
 عة اللقاحات يف البلدان الناميةشبكة مؤسسات صنا

 خلربات املتاحة يف بلدان اجلنوببذل اجلهود لدستفادة من ا • 
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ــا   •  ــوث يف اجملـ ــرام  البحـ ــم بـ ــاء ودعـ ــة   إنشـ ــوم البيولوجيـ ــة يف العلـ ــة األمهيـ الت البالغـ
 اجملاالت لات الصلةواالجتماعية، ويف جمايل اخلدمات البيطرية واهلندسة و

 
 التمويل  

ي يشــكل التمويــل عائقــا رئيســيا يف اســتيفاء القــدرات األساســية املنصــوص عليهــا يف   مالحظةةة
ــدان      ــع البل ــق مجي ــدعو الفري ــة. وبينمــا ي ــوائح الصــحية الدولي ــن   الل إ  ختصــي، نســبة أكــرب م

ميزانياهتــا الوطنيــة لقطــات الصــحة، مبــا يف للــإ لبنــاء القــدرات األساســية الــواردة يف اللــوائح     
الصــحية الدوليــة، فإنــه يعتــرف أن العديــد مــن البلــدان، وال ســيما أقــل البلــدان منــوا، ســتحتال 

 أيضا إ  قدر كبري من املساعدة الدولية.
 

 17التوصية   
املــدير العــام ملنظمــة الصــحة العامليــة جهــودا عاجلــة، بالشــراكة مــع البنــإ الــدويل   يقــود   

ــات     ــرى والشـــركاء واملؤسسـ ــة األخـ ــات الدوليـ ــة واملنظمـ ــة اإلقليميـ ــارف اإلمنائيـ واملصـ
مبقتضـى   والقطات اخلاص، دشد الـدعم املـايل والـتقين لبنـاء القـدرات األساسـية الدزمـة       

 اللوائح الصحية الدولية.
تعتمد كافة أنشطة منظمة الصحة العامليـة يف مواجهـة حـاالت الطـوار  حاليـا علـى        يمالحظة

التربعــات، حيــث ال توجــد مــوارد دائمــة متاحــة للتــو. ويــؤدي الطــابع الطــوعي للمســاعدة يف 
حاالت الطوار  عادة إ  تأخر تـدابري املواجهـة وسـوء تنسـيقها. ولـذا ينبغـي متويـل األنشـطة         

ســـتجابة يف حـــاالت الطـــوار  يف إطـــار منظمـــة الصـــحة العامليـــة مـــن  األساســـية املتعلقـــة باال
 االشتراكات املقررة.

 
 18التوصية   
تزيد الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية يف أنصبتها املقررة مليزانية منظمـة الصـحة     

 يف املائة. 10ة بنسبة ال تقل عن العاملي
امليـة علـى االسـتجابة يف حـاالت الطـوار       ي سيتطلب تعزيز قدرات منظمة الصحة العمالحظة

 قدرا كبريا من الدعم املايل اإلضايف.
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 19التوصية   
عـدوة علـى    -يف املائة من مجيع التربعات املقدمة إ  منظمة الصحة العاملية  10توجه نسبة   

 .ار بصورة إلزامية لدعم مركز التأهب واالستجابة داالت الطو -تكاليف دعم الربام  
مليـون   100ي قامت منظمـة الصـحة العامليـة مـؤخرا بإنشـاء صـندوو للطـوار  مببلـب         مالحظة

دوالر لتغطيـــة االحتياجـــات الفوريـــة يف حـــاالت الطـــوار . ويعتـــرب هـــذا املبلـــب غـــري كـــاف  
ــتجابة       إلا ــن يف االسـ ــاء تكمـ ــي الوبـ ــواء تفشـ ــوى الحتـ ــة األقـ ــار أن الفرصـ ــعنا يف االعتبـ وضـ

 املبكرة. الفعالة
 

 20التوصية   
مليون دوالر إ  صندوو الطوار  التـابع   300تقدم الدول األعضاء متويد ال يقل عن   

 .2016ملنظمة الصحة العاملية حبلول  اية عام 
بتنســيق مــن منظمــة   يتــار صــندوو الطــوار  الســتصدام أعضــاء جمموعــة الصــحة،   • 

 الصحة العاملية
ل األعضاء كل موارد الصندوو االحتيـاطي  لضمان متويل ميكن التنبؤ به، متول الدو • 

وفقا جلدول أنصبتها املقـررة اداليـة علـى أن ميـول الصـندوو بالكامـل حبلـول  ايـة         
  ويعاد متويله فور نفاد رصيده 2016عام 

ي يــؤثر عــدم وجــود أمــوال ميكــن التنبــؤ  ــا والتعويــل عليهــا واســتصدامها علــى وجــه  مالحظةةة
الكـربى علـى قـدرة السـلطات علـى اديلولـة دون انتشـار         السرعة للتصدي لألزمـات الصـحية  

األمراض. وميكن أن يضطلع مرفق متويل حاالت الطوار  الوبائيـة التـابع للبنـإ الـدويل بـدور      
 رئيسي يف كفالة هذه القدرة على التنبؤ وحسن التوقيت.

 
 21التوصية   
 ة.ل مرفق متويل حاالت الطوار  الوبائيييعجل البنإ الدويل بتفع  

تسدد األقساط السنوية املسـتحقة ملرفـق متويـل حـاالت الطـوار  الوبائيـة لصـا  أقـل          • 
 موارد إضافية مقدمة من الشركاء البلدان من

تعطي السلطات الوطنية للبلد املتضرر أولوية للمـدفوعات املسـتحقة السـداد للمرفـق،      • 
 دل الدعم التقينظمات املعنية تقوفقا خلطط االستجابة الوطنية، وتتو  املن

 
مل يتوفر حافز مايل كبري يدفع الصـناعة السـتحداث لقاحـات لألمـراض املعديـة الـيت        مالحظة 

 تؤثر على البلدان النامية بشكل غري متناسب.
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 22التوصية   
ــة علــى إنشــاء وإدارة صــندوو دويل ال يقــل رصــيده عــن       تشــرف منظمــة الصــحة العاملي

بليــون دوالر ســنويا لــدعم البحــث والتطــوير يف جمــال اللقاحــات والعدجــات ومعــدات   
 التشصي، السريع لألمراض املعدية املهملة. 

أن  يهدف هذا الصندوو إ  بنـاء ادمايـة مـن األزمـات الصـحية يف املسـتقبل وينبغـي        • 
ــد     ــة إ  عديـ ــوير الراميـ ــود البحـــث والتطـ ــيت تـــدعم جهـ ــة الـ يكمـــل امليـــات القائمـ
اللقاحـات، وأسـاليب التـداوي والوسـائل التشصيصـية لألمـراض املعديـة املتوطنـة مثـل          

 ريوس نق، املناعة البشرية/اإليدزاملدريا والسل وف
العدجــات يســتصدم هــذا الصــندوو دفــز جهــود البحــث والتطــوير يف اللقاحــات و     • 

وعمليــات التشــصي، الســريع املدرجــة يف قائمــة مســببات األمــراض املصــنفة حســب  
 ستشارية جلمعية الصحة العامليةاألولوية واليت عددها اللجان اال

تســتصدم األســاليب املســتهدفة يف عفيــز البحــث والتطــوير حســب كــل مســبب مــن     • 
 التكاليف مسببات األمراض، وللإ من أجل عقيق نتائ  سريعة بأقل

ــى الســفر      مالحظةةة ــود املفروضــة عل ــب واحــد والقي ــات إغــدو ادــدود مــن جان ي أدت عملي
والتجارة إ  خسائر اقتصادية كبرية وأعاقت تـدفق اإلمـدادات ومهنيـي اإلسـعاف إ  البلـدان      
ــن          ــا كــان م ــة لرحدهت ــة التجاري ــن اخلطــوط اجلوي ــدد م ــق ع ــوال. وبتعلي ــن داء إيب املتضــررة م

 ام شبكات خاصة من اللوجستيات اإلنسانية.الضروري استصد
 

 23التوصية   
آليـــات ل ســـرات مبعاجلـــة       تنظـــر جلنـــة اســـتعراض اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة يف وضـــع 

اإلجراءات االنفرادية اليت تتصذها الدول والكيانات األخرى وتكون خمالفـة للتوصـيات   
دن عـن حالـة طـوار  يف جمـال     املؤقتة اليت تصدرها منظمة الصحة العاملية يف سـياو اإلعـ  

 ة تثري القلق على الصعيد الدويل.الصحة العمومي
يؤدي رد الفعـل الـدويل إ  تعـاعم امثـار احملليـة لتفشـي األمـراض املعديـة حـق وإن           مالحظة 

اقتصر انتشارها على البيشة احمللية. ومن واقع التجربة يف امونة األخـرية تـبني أنـه عنـدما يكـون      
هناك بلد متضرر من تفشي أحد األوبشة تبادر البلـدان األخـرى يف كـثري مـن األحيـان بـإغدو       

أو فرض قيود على السفر، على حنو يتعارض يف بعيف ادـاالت مـع اإلرشـادات الـيت     حدودها 
تصدرها منظمـة الصـحة العامليـة وفقـا للـوائح الصـحية الدوليـة. وميكـن الطعـن يف هـذه القيـود            
املفروضة على التجارة سواء مبوجـب اللـوائح الصـحية الدوليـة أو إجـراءات تسـوية املنازعـات        

 جارة العاملية.تقررها منظمة الت اليت
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 24التوصية   
رمسيـة   تقوم منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية بإنشاء جلنة خرباء مشـتركة غـري    

لدراســة التــدابري املمكنــة لتعزيــز االتســاو بــني اللــوائح الصــحية الدوليــة واألطــر القانونيــة  
 العامة. اب تتعلق بالصحةملنظمة التجارة العاملية بشأن القيود التجارية املفروضة ألسب

ــنظم     مالحظةةة ــة إ  دعــم ال ــة الرامي ــق إ  شــواغل بشــأن تشــتت اجلهــود الدولي ي اســتمع الفري
الصــحية يف العــامل النــامي ثــا يــؤدي إ  تــداخل اجلهــود ومتطلبــات اإلبــدو وانعــدام التنســيق   

كاء عـن القلـق   واالخنفاض الكبري يف فعالية املعونة. ويف الوقت نفسه، أعـرب العديـد مـن الشـر    
 إزاء عدم كفاية قدرات اإلدارة املالية يف العديد من البلدان النامية.  

 
 25التوصية   
متتثل البلدان واجلهات الشريكة إلعدن بـاريس بشـأن فعاليـة املعونـة وخطـة عمـل أكـرا          

هـود واخلضـوت   واتفاو شراكة بوسان، ال سيما فيمـا يتعلـق بتنسـيق الـدعم ومواءمـة اجل     
 ة املتبادلة.للمساءل
تقـوم مجيـع اجلهــات الفاعلـة الدوليــة بـإبدو ادكومـات بانتظــام مبسـامهاهتا يف املعونــة        • 

 ا مع الوزارات التنفيذية املعنيةاملقدمة إ  البلدان وتنسيق براجمه
يف حالة االستجابة الطارئة يتو  منسق حاالت الطـوار  مسـؤولية دعـم ادكومـة يف      • 

 ل للمساعدة الدوليةالتنسيق الفعاكفالة 
 

 املتابعة والتنفيذ  
( حبيــاة مــا يقـــدر   H1N1، أودى تفشــي وبــاء فــريوس اإلنفلــونزا )    2009ي يف عــام  مالحظةةة 

شص،. ويف أعقاب االستجابة، أجرت منظمة الصحة العامليـة استعراضـا ألداء    300 000 بـ
اإلصـــدحات الشـــبيهة اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة. وأوصـــى االســـتعراض بتنفيـــذ العديـــد مـــن 

بتوصــيات الفريــق الرفيــع املســتوى، ولكــن مل ينفــذ أي منــها. فقــد أدى غيــاب قيــادة سياســية   
تعطي األولوية للتنفيذ، إضـافة إ  عـدم تـوافر املـوارد الكافيـة، إ  عـدم القيـام باإلصـدحات.         

يت متــت وتــدعو اداجــة إ  إنشــاء آليــة سياســية رفيعــة املســتوى لرصــد تنفيــذ اإلصــدحات الــ   
 املوافقة عليها حديثا، مبا يف للإ توصيات الفريق.
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 26التوصية   
تقوم اجلمعية العامة لألمم املتحدة على الفور بإنشاء جملس رفيع املسـتوى معـين بأزمـات      

ة العامـة  الصحة العامة على الصعيد العاملي لضمان أن يكون العامل متأهبا ألزمـات الصـح  
 وقادرا على التصدي هلا.

يرصد اجمللس الرفيـع املسـتوى املسـائل السياسـية واملسـائل غـري املتعلقـة بالصـحة لات          • 
الصلة بضرورات الوقاية والتأهب ألي وبـاء اتمـل تكـون لـه أبعـاد عامليـة وميكـن أن        
تكون هلا آثار غـري مسـبوقة علـى االقتصـادات، وتنقـل البشـر واالسـتقرار، فضـد عـن          

تأكيــد التوجيهــات يف أوقــات األزمــات الصــحية      االنتعــا . ويتــو  اجمللــس إعــادة   
 ع عليها الضرر خارل اجملال الصحيويتدخل يف امليادين اليت يق

يقوم اجمللس الرفيع املستوى بعمليات الرصد ورفع التقارير بانتظـام إ  اجلمعيـة العامـة     • 
باالسـتجابة  بشأن تنفيذ التوصيات املعتمدة الصادرة عن الفريق الرفيع املسـتوى املعـين   

 الصعد القطري واإلقليمي والدويل العاملية لألزمات الصحية على
يكفــل اجمللــس الرفيــع املســتوى تنفيــذ التوصــيات املعتمــدة للفريــق الرفيــع املســتوى يف    • 

 قت املناسبالو
 يتألف اجمللس الرفيع املسـتوى مـن ثـثلني سياسـيني لـدول أعضـاء يتـراور عـددها بـني          • 

 اجلمعية العامةتنتصبهم  50و  45
يقدم اجمللس الرفيع املستوى الدعم لألعمال التحضريية الفنية ملؤمتر قمة بشـأن أزمـات    • 

 الصحة العامة على الصعيد العاملي
 

 27التوصية   
يركـز   2018يتعقد مؤمتر قمة بشأن أزمات الصحة العامة علـى الصـعيد العـاملي يف عـام       

 هلا.على التأهب لألزمات الصحية والتصدي 
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 مقدمة -أوال  
يف غـــرب أفريقيـــا إ  خســـائر فادحـــة يف  2014أّدت جائحـــة فـــريوس إيبـــوال عـــام  - 1

حالة وفاة، وتسببت يف معاناة ال حصر هلا للمجتمعـات احملليـة    11 000األروار زادت على 
 يف مجيع أحناء املنطقة.

املتمثــل يف األوبشــة.  وشــّكلت املأســاة نــداء صــحوة للمجتمــع العــاملي إزاء التهديــد        - 2
ابتليت البشرية باألمراض املعدية علـى مـدى التـاريخ، فتسـببت يف إزهـاو مشـات مديـني         ولقد

األروار. وإلا كانت اإلجنازات العلمية، مثل تقنيات التشـصي، والعدجـات واللقاحـات، قـد     
هديـد الـذي   أدت إ  ادد من بعيف األمراض أو القضاء عليها، فإ ا مل تـتمكن مـن احتـواء الت   
 متثله األوبشة الناششة عن عوامل ثرضة جديدة أو عوامل ثرضة عائدة إ  الظهور.

وال يـزال ينتشــر كــثري مــن العوامــل املمرضـة، وتنشــأ بانتظــام عوامــل ثرضــة جديــدة.    - 3
فتغري املناخ وفقدان التنوت البيولوجي والنمو السـكاين وعوملـة التجـارة والسـفر، كلـها عوامـل       

بشــرية معرضــة بشــكل متزايــد لألوبشــة. ويبــدو مــن جهــود التصــدي للجائحــات الــيت    هعــل ال
تفّشت يف امونة األخرية، مبا يف للإ جائحـة إيبـوال ومتدزمـة الشـرو األوسـط التنفسـية، أن       
ــرز       ــة. وقــد أب العــامل ال يــزال يف مســتوى خطــري مــن عــدم االســتعداد للتصــدي لتهديــد األوبش

اض اداجــة امللحــة إ  تعزيــز اهلياكــل الصــحية العامليــة مــن أجــل  االنتشــار الســريع هلــذه األمــر
 التصدي للجائحات املرضية يف املستقبل.

الفريـق   2015وعقيقا هلذه الغاية، أنشأ األمـني العـام لألمـم املتحـدة يف نيسـان/أبريل       - 4
ميكـن أن   الرفيع املستوى املعين باالستجابة العاملية لألزمـات الصـحية ليقتـرر الفريـق توصـيات     

ــوت حــاالت طــوار  صــحية يف        ــع وق ــة مــن أجــل من ــة والدولي ــة واإلقليمي ــنظم الوطني تعــزز ال
 املستقبل وعسنِي التصدي هلا.  

ورّكــز الفريــق اهتمامــه علــى األزمــات الصــحية الناشــشة عــن تفشــي األمــراض املعديــة   - 5
يد الــدويل. وهــذا اجلديــدة أو العائــدة إ  الظهــور والــيت تشــكل هتديــدا باالنتشــار علــى الصــع   

يقلــل مــن حجــم حــاالت الطــوار  الصــحية النامجــة عــن أمــراض غــري معديــة تــودي حبيــاة     ال
مليون إنسان يف السنة. ويدرك الفريـق كـذلإ أن العديـد مـن األمـراض املعديـة، مبـا فيهـا          38

ــريوس نقــ، املناعــة البشــرية/اإليدز، تز     ــرادااء( والســل وف ــا )البت هــق الكــولريا )اهليضــة( واملدري
مديني األروار كل عام، ولذلإ، فهي تدخل أيضا يف فشة األزمات الصحية الكربى. ولكـن،،  
مبــا أن هــذه األمــراض قــد انتشــرت بالفعــل يف مجيــع أحنــاء العــامل، فــإن االســتراتيجية الدزمــة     
الحتوائهـا ختتلــف اختدفــا كــبريا عــن االســتراتيجية الدزمــة للكشــف املبكــر والتصــدي املبكــر  
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األمراض اجلديـدة أو األمـراض الناشـشة مـن جديـد. وقـد رّكـز الفريـق بوجـه خـاص            جلائحات
علــى ادــاالت الــيت تشــّكل فيهــا جائحــات األمــراض املعديــة الســبب اجلــذري لألزمــة، ولــيس  
النتيجة النامجة عـن حالـة طارئـة أعـم )مـن قبيـل حالـة الطـوار  اإلنسـانية النامجـة عـن نــزات،             

العديـد مـن اسـتنتاجات الفريـق تنطبـق أيضـا علـى معاجلـة األزمـات          كارثة طبيعية(. بيد أن  أو
الصــحية يف ســياو حــاالت طــوار  إنســانية أعــّم. ومل يبحــث الفريــق بطريقــة مباشــرة أعمــال  

وإن كـان   -أي االسـتصدام املتعمـد للعوامـل املسـببة لألمـراض املعديـة        -اإلرهاب البيولوجي 
 اقب النامجة عن هذه األعمال.  العديد من توصياته ستساعد يف احتواء العو

وحلل الفريق جهود التصدي جلائحة إيبـوال، فضـد عـن اجلائحـات السـابقة ألمـراض        - 6
ــز التأهــب والرصــد        ــة لتعزي ــنظم الدزم ــن اإلجــراءات وال ــف الواســع م ــة، ونظــر يف الطي معدي

 واإلنذار واالستجابة يف ما يتعلق باألزمات الصحية.
ــايو   - 7 ــذ أيار/م ــن       ، ع2015ومن ــة واســعة م ــع جمموع ــة م ــق مشــاورات مكثف ــد الفري ق

اجلهــات الفاعلــة، مبــا يف للــإ ربســاء أكثــر البلــدان تضــررا، وثثلــون للبلــدان الداعمــة جلهــود 
االســتجابة ودول أعضــاء أخــرى، وثثلــو منظومــة األمــم املتحــدة، ومؤسســات ماليــة متعــددة    

كوميـة، ومقـدمو خـدمات الرعايـة     األطراف، واملصارف اإلقليمية للتنمية، واملنظمـات غـري اد  
الصحية، ومؤسسات أكادميية وحبثية، والقطات اخلاص، وخرباء آخرون. وسـافر الفريـق أيضـا    
إ  سرياليون وغينيا وليربيا، وهي البلدان الثدثة األكثر تضررا من جائحة إيبوال، للتشاور مـع  

هـود اإلسـعاف، وزعمـاء    خبري، مبن فيهم ثثلو ادكومات وِجهات متصدرة جل 100أكثر من 
تقليديون، وأفراد من اجملتمعات احمللية. وعدوة على للإ، اسـتعرض الفريـق إسـهامات خطيـة     
واردة من الدول األعضاء املشاركة يف االستجابة، فضد عـن العديـد مـن الوثـائق والدراسـات      

رة، وأصـدر  والتقارير. وعقد الفريق كذلإ عـدة اجتماعـات مواضـيعية بصـيغة املائـدة املسـتدي      
تكليفا بإعداد جمموعة من ورقات البحوث األساسية مـن ِقبـل مؤسسـات أكادمييـة وثارسـني.      

 وتاواصل الفريق أيضا عن كثب مع اخلرباء الذين يتجرون استعراضات رئيسية أخرى.  
وميثل أثر األوبشة على البشرية قصة غري مروية مـن املعانـاة ومديـني األروار املفقـودة.      - 8

الفريــق يف أن تســاعد توصــياته يف تعزيــز هياكــل الصــحة العامليــة لدســتجابة علــى حنــو    ويأمــل
ــوال         ــل جائحــة إيب ــدا مــآس مث ــرة أخــرى أب أفضــل للجائحــات يف املســتقبل حــق ال عــدث م

 غرب أفريقيا.   يف
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مأســـــاة  - 2014جائحـــــة إيبـــــوال الـــــيت ضـــــربت غـــــرب أفريقيـــــا يف عـــــام  -ألف  
 توّقيها ميكن كان
وامونو، من ملياندو بغينيا، مل يكن قد تعـّدى السـنتني مـن العمـر عنـدما أصـيب       إمييل  - 9

ــويف يف    ــريوس،  2013كــانون األول/ديســمرب   28حبمــى قصــرية وشــديدة وت ــدو أن الف . ويب
الذي يتحتاماـل أن يكـون قـد انتقـل مـن خـدل االتصـال خبفـا  فاكهـة مصـاب، وأودى حبيـاة            

ــه ادامــل ســيا،    إمييــل، قــد انتشــر بســرعة وأدى يف النها  ــومني، ووالدت ــة إ  وفــاة شــقيقته فيل ي
وجّدتــه كومبــا. وعنــدما التمســت كومبــا العــدل يف املستشــفى يف غيكيــدو القريبــة، انتقلــت    

 العدوى إ  العاملني يف جمال الصحة، ونقله هؤالء، دون علمهم، إ  قرى أخرى.  
لغينيــة فريقــا مــن العــاملني  ، أوفــدت الســلطات ا2014ويف  ايــة كــانون الثاين/ينــاير  - 10

يف  حاحمللــيني يف جمــال الصــحة إ  مليانــدو للتحقيــق يف الوفيــات الغامضــة، لكــن الفريــق مل يفلــ
تشصي، املرض. ومل يتحدَّد فريوس إيبوال ويتبلب عنه إ  منظمة الصحة العاملية يف جنيـف حـق   

حالــة عــدوى  49 . وحبلــول للــإ الوقــت، كــان قــد ستــج ل بالفعــل 2014 ايــة آلار/مــارس 
 حالة وفاة، وكان املرض قد انتشر بالفعل يف سرياليون اجملاورة.   29 و

 
 فريوس إيبوال - 1 

لقد بـثَّ فـريوس إيبـوال، منـذ اكتشـافه يف الغابـات االسـتوائية الواقعـة مشـال  مجهوريـة            - 11
، اخلوفا حيثما عهـر. وقـد أدرك البـاحثون الـذين حـددوا      1976الكونغو الدميقراطية يف عام 

الفريوس أول مرة إدراكـا عميقـا طبيعـة  الفـريوس القويـة والشـديدة العـدوى، فاختـاروا خمالفـة          
تبعة، وللإ بتسميته ليس باسم القرية الـيت اكتتشـف فيهـا، ولكـن باسـم  ـر إيبـوال        املمارسة امل

اجملــاور. وقــد أملــوا يف أن يســاعد للــإ علــى هنيــب ســكان قريــة يــامبوكو الوصــم واألعمــال  
 االنتقامية.  

وعلــى الــرغم مــن الطــابع الفتــاك هلــذا العامــل املمــرض وانعــدام البنيــة التحتيــة الطبيــة      - 12
بالصحة العامة يف املناطق اليت عهـر فيهـا أول مـا عهـر، فـإن جائحـات إيبـوال كانـت          واملتعلقة

ــتني، ف يــتم           ــة واحــدة أو اثن ــدة أو قري ــبيا، إل مل تكــن تضــرب ســوى بل ــاو نس اــدودة النط
جائحـة مـن هـذه اجلائحـات      24، حـدثت  2012و  1976احتوائها. ففي الفترة بني عـامي  

هوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وجنــوب الســودان وغــابون.   يف أفريقيــا، معظمهــا يف أوغنــدا ومج 
وحدثت جائحتان من اجلائحات الكربى الثدث يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـةي أدت أول    

آخرين، يف حـني أدت جائحـة    280ص، وموت ش 318جائحة ضربت يامبوكو إ  إصابة 
ائحــة الكــربى شصصــا. وحــدثت اجل 250ووفــاة  315يف كيكويــت إ  إصــابة  1995عــام 
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، وأدت إ  2000الثالثــة يف أحنــاء خمتلفــة بــالقرب مــن مدينــة غولــو مشــال أوغنــدا يف عــام         
 آخرين. 224شص، وموت  425 إصابة
وبالنظر إ  للإ كله، ليس مبستغرب عندما أعلنت غينيـا عـن جائحـة جديـدة ملـرض       - 13

عان مــــا ستنحســــر ، أن يعتــــرب العــــامل أن اجلائحــــة ســــر 2014آلار/مــــارس  22إيبــــوال يف 
 حدث يف اجلائحات السابقة. ولكنَّ هذه املرة كانت خمتلفة. كما
 

 ن شأن التحديمالتهوين  - 2 
ــر، وألســباب        - 14 ــاد  األم ــة يف ب ــة واحمللي ــت الســلطات الوطني ــدان املتضــررة، قلل يف البل

نظمـات  سياسية، من أمهية التقارير الـيت عـدثت عـن جائحـة إيبـوال. وعلـم الفريـق أيضـا أن امل        
غري ادكومية واجلهات املقدمـة ل سـعافات قـد ستـمح هلـا بالقيـام بعملـها، ولكـن مل يقـدم هلـا           

 دائما الدعم الدزم.
ويف الوقت نفسه، أخطأت منظمـة الصـحة العامليـة ووكـاالت أخـرى يف تقـدير مـدى         - 15

التأّكـد مـن   خطورة اجلائحة، فكانت استجابتها األولية بعيدة كـل البعـد عـن املطلـوب. وبعـد      
شصصــا إ   38، أوفـدت منظمـة الصـحة العامليـة     2014جائحـة إيبـوال، وطـوال آلار/مـارس     

غينيا. وعلى سبيل املقارنة، بلب جمموت عدد مـوعفي منظمـة الصـحة العامليـة يف غـرب أفريقيـا       
 .2014فردا يف كانون األول/ديسمرب  338
لشـهر حـق تتقـّر منظمـة الصـحة      واستغرو األمر مدة إضافية مـن أربعـة أشـهر ونصـف ا     - 16

العامليــة دائحــة إيبــوال حالــة  طــوار  للصــحة العامــة تــدعو إ  القلــق علــى الصــعيد العــاملي. ويف 
، 2014غضون للإ، استمر الفريوس يف االنتشار. ويف الفترة بني آلار/مـارس وحزيران/يونيـه   

تبه فيهـا وادـاالت املؤكـدة إ     انتقل املرض إ  سرياليون وليربيا، حيث تزايد عدد اداالت املش
 حالة. 389حالة إ   112أكثر من ثدثة أضعاف، مرتفعا من 

وسّرت انعدام الوعي، مبا يف للإ انعـدام الـوعي السـائد يف صـفوف العـاملني يف جمـال        - 17
الصحة، عملية  انتقال الفريوس. ونتيجة لذلإ، باتت املستشفيات يف كثري من األحيان مراكـز  

ومن ناحية أخرى، دفع عدم كفاية املعرفة بالطابع املعدي للمرض بـبعيف األسـر إ     للعدوى.
معاجلة مرضاها يف املزنل، ومن ث مَّ تعرييف أنفسهم خلطر كبري بانتقـال العـدوى إلـيهم. وغالبـا     
ما كانت اجلهود املبذولة لتوعية السكان بضرورة الدفن اممن تواجاه باملقاومـة، ألن األعـراف   

ة تقتضي إقامة طقوس دفـن كـثرية تشـمل ملـس جثمـان املتـوي وتغسـيله. ويتعتقـد أنـه يف          الثقافي
حالـة جديـدة مـن     365إحدى املـرات تسـببت طقـوس جنـازة تقليديـة يف حـدوث أكثـر مـن         

 حاالت مرض إيبوال.



 A/70/723 

 

34/136 16-01747 

 

ويشّكل احتواء جائحة إيبوال عديا ألي نظام صـحي. فـإلا كانـت الواليـات املتحـدة       - 18
سبانيا، ومها من البلدان اليت لديها أكثر النظم الصحية تطورا يف العـامل، مل تتمكنـا   األمريكية وإ

من منع انتقال مـرض إيبـوال يف مستشـفياهتما، فمـا بالـإ حبجـم التحـدي الـذي يواجـه بلـدان           
 غرب أفريقيا الثدثة.

ضـررا  وحق قبل انتشار فريوس إيبوال، كان لدى بلدان غرب أفريقيـا الثدثـة األشـد ت    - 19
ــني أد          ــة الصــحية تعــاين مــن قصــور شــديد، وكانــت تتصــنَّف مــن ب ــة للرعاي ــىني عتي نظــمو وب

ــاء إ  املرضــى        15 ــب نســبة األطب ــا، تبل ــة البشــرية. ففــي غيني ــث التنمي ــدا يف العــامل مــن حي بل
شـــص،، مقارنـــة بالواليـــات املتحـــدة الـــيت تبلـــب النســـبة فيهـــا   100 000أطبـــاء لكـــل  10
ــا لكــل   242 ــإ.       100 000طبيب ــن لل ــام أســوأ م ــا وســرياليون فاألرق ــا يف ليربي ــواطن. أم م
ــام  ويف ــن     2012ع ــر م ــة أكث ــدان الثدث ــن البل ــق أي م دوالرا للشــص، الواحــد   13، مل يتنف
 الصحة.   على
 

 اجلائحة خترل عن نطاو السيطرة - 3 
، وصــلت جائحــة إيبــوال إ  عواصــم كــل مــن  2014يف متوز/يوليــه وآب/أغســطس  - 20

ن وغينيا وليربيـا. وتسـارعت معـدالت انتقـال العـدوى، حيـث تضـاعف جممـوت عـدد          سرياليو
حالـةو ويف  ايـة    779اداالت كل شهر. ففي  اية حزيران/يونيـه، وصـل عـدد ادـاالت إ      

 حاالت. 3 707حاالتو ويف  اية آب/أغسطس بلب  1 609متوز/يوليه بلب 
ريتـــاون، ويف مراكـــز العـــدل يف وعمــت مشـــاهد مأســـاوية يف شـــوارت مونروفيـــا وف  - 21

املناطق الريفيـة. وكـان األشـصاص يتحتضـرون علـى أبـواب مراكـز العـدل الـيت كانـت تغـ،            
ــة الصــحية خلطــر شــديد للعــدوى وعــاناوا تبعــا       بقاصــديها. وتعــّرض العــاملون يف جمــال الرعاي

 خدل فترة األزمة. 500لذلإ، حيث تويف منهم حنو 
ثا دفـع ادكومـات احملليـة واجملتمـع      ،ه، بلب الوضع نقطة حرجةوحبلول  اية متوز/يولي - 22

متوز/يوليــه، ُأعلــن أن مــرض إيبــوال قــد وصــل إ  نيجرييــا،        23الــدويل إ  التحــرك. ففــي   
 آب/أغسطس امتد الفريوس إ  السنغال، ويف تشرين األول/أكتوبر وصل إ  مايل. ويف
يب ألوائـل املرضـى مـن األمـريكيني     ، مت اإلجدء الطـ 2014آب/أغسطس  5و  2ويف  - 23

واإلسبان املصابني بفريوس إيبوال إ  بلديهم األصليني. وبعد وصول إيبـوال إ  العـامل املتقـدم،    
 أصبحت وسائط اإلعدم العاملية هتتم باملرض أكثر فأكثر.
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آب/أغسطس، بعد أربعة أشهر ونصف الشهر من اكتشـاف اجلائحـة، أعلنـت     8ويف  - 24
ة العاملية جائحة إيبوال حالة  طوار  يف جمال الصحة العامة تـدعو إ  القلـق علـى    منظمة الصح

 الصعيد العاملي.
 

 تنظيم عملية للتصدي - 4 
أدى إعدن منظمة الصحة العاملية حالـة  طـوار  للصـحة العامـة تـدعو إ  القلـق علـى         - 25

دي لـداء إيبـوال. ففـي    الصعيد العاملي بعدد مـن الشـركاء إ  ختصـي، مسـاعدات كـبرية للتصـ      
أيلول/ســـبتمرب، وبعـــد اختـــال اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة وجملـــس األمـــن قـــرارين يف   19

 املوضوت، أنشأ األمني العام بعثة األمم املتحدة للتصدي العاجل لفريوس إيبوال.
ويف األشهر التالية، قام اجملتمع الدويل حبشد أكـرب عمليـة علـى اإلطـدو مـن عمليـات        - 26

التصــدي لألوبشــة. ففــي إطــار القيــادة الرئاســية، قامــت ادكومــات الوطنيــة يف البلــدان الثدثــة   
املتضررة بوضع آليات تنسيق لألزمة وتولت اإلشراف على مشاركة آالف العـاملني الـوطنيني   
يف جمال التصدي للوباء، مبن فيهم موعفو الدعم الطيب، ومتتبعـو خمـالطي املصـابني، والعـاملون     

بديـني   6ال توعيـة اجملتمعـات احملليـة. وقـدمت جهـات شـريكة دوليـة متعـددة أكثـر مـن           يف جم
ــة           ــدات الوقاي ــإ مع ــا يف لل ــة، مب ــن مســامهات مادي ــايل، فضــد ع ــم م ــى شــكل دع دوالر عل
الشصصـــية والـــول الكلـــورين للتعقـــيم والســـيارات والـــدراجات الناريـــة واخليـــام واملعـــدات   

ة. وكّثفــت ادكومــات واملؤسســات ومؤسســات القطــات  اداســوبية وأجهــزة االتصــال املتنقلــ
 اخلاص بشكل كبري اجلهود الرامية إ  تطوير لقار لفريوس إيبوال.

وُأرسل مشات املوعفني الدوليني يف اجملال الطيب إ  املنطقـة. ونشـرت كـل مـن فرنسـا       - 27
لوجسـتيات عسـكرية    يرلندا الشمالية والواليـات املتحـدة  أواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

ــة. وتــو  عــدد   ــاء يف    مــن وقــدرات طبي ــادة جهــود التصــدي للوب ــة قي املنظمــات غــري ادكومي
اخلطوط األمامية للمكافحة، وللإ بتقـدل عـاملني صـحيني إ  مراكـز عـدل إيبـوال، وبتـوفري        

يف هـذا  أفرقة للتدريب ولقيادة الدفن اممن، وتوعية اجملتمعات احملليـة. وهـدر اإلشـارة خاصـًة     
الصــدد إ  اجلهــود الــيت بذلتــها منظمــة أطبــاء بــد حــدود واهليشــات الوطنيــة للصــليب األمحــر     

 واهلدل األمحر.
ويف األيــام األو  لألزمــة، أدى ســوء فهــم املشــكلة، إضــافة إ  التنســيق املتقطــع، إ     - 28

بدايـة األمـر    جعل جهـود التصـدي ال تتسـم بالفعاليـة دائمـا. فعلـى سـبيل املثـال، كـان الكـدم          
داء إيبوال يصور املـرض كمـا لـو كـان حكمـا باإلعـدام، ثـا حـدا مبـن يتشـتبه يف إصـابتهم             عن

 بالعدوى إ  التواري عن األنظار بدال من اخلضوت للفحوص الطبية.



 A/70/723 

 

36/136 16-01747 

 

ورغم هذه التحديات، فـإن جهـود التصـدي الدوليـة والـتغريات السـلوكية يف أوسـاط         - 29
يف  اية املطاف، إيقاف مـا كـان ميكـن أن يكـون انتشـارا مطـردا        اجملتمعات املتضررة أتاحت،

حالــة،  900لفــريوس إيبــوال. وبلــب العــدد األســبوعي دــاالت العــدوى اجلديــدة لروتــه بنحــو  
وكان للـإ يف أيلول/سـبتمرب وتشـرين األول/أكتـوبر، ف بـدأ العـدد يف االخنفـاض بعـد للـإ.          

فـيف العـدد األسـبوعي دـاالت العـدوى اجلديـدة       ، اخن2015وحبلول  اية كـانون الثاين/ينـاير   
حالة. وبعد أن استقر متوسط عدد حاالت العدوى اجلديدة عنـد هـذا املسـتوى     120إ  حنو 

حـاالت   10حالة أسبوعيا يف آلار/مـارس، وإ  مـا دون    30ملدة ثدثة أشهر، تراجع إ  حنو 
 .2015ت يف آب/أغسطس حاالت يف األسبو 5أسبوعيا يف حزيران/يونيه، وإ  أقل من 

، أبلـب بـاحثون   2015متوز/يوليـه   31وبعد عدة أشـهر مـن التجـارب السـريرية، ويف      - 30
يف غينيا عن نتائ  إكابية للقار هرييب ملرض إيبـوال. ومنـذ للـإ ادـني، بـدأ اسـتصدام اللقـار        

 التجرييب يف دعم جهود التصدي.
يوما )وهو ضـعف مـدة    42وعندما اخنفيف عدد اإلصابات اجلديدة إ  الصفر طوال  - 31

البلـدان خاليـة مـن عـدوى إيبـوال. وبعـد أن ُأعلـن        أن ادضانة(، أعلنت منظمة الصحة العامليـة  
ــوال يف    ــد خــال مــن داء إيب ــا بل ــد فيمــا بعــدت   2015أيار/مــايو  9أوال أن ليربي ، شــهد هــذا البل

دة املرض إ  الظهور نتيجة انتقاله مـن النـاجني. وُأعلنـت ليربيـا مـرة      جمموعتني من حاالت عو
ــوال يف    ــا مــن إيب ــدا خالي ــاير   14أخــرى بل ــى   2016كــانون الثاين/ين . وثــا يســّلط الضــوء عل

استمرار خماطر عودة الداء إ  الظهور إبدو سـرياليون يف اليـوم نفسـه عـن حالـة وفـاة بسـبب        
بلـدا خاليـا مـن إيبـوال. ويف      2015تشـرين الثـاين/نوفمرب    7يف  داء إيبوال، رغم أن البلد ُأعلن

وقــت إعــداد هــذا التقريــر، كانــت غينيــا قــد ُأعلنــت بلــدا خاليــا مــن عــدوى فــريوس إيبــوال يف  
 .2015كانون األول/ديسمرب  29
 11 316بــالفريوس وأودت حبيــاة  اشصصــ 28 638وقــد أدت اجلائحــة إ  إصــابة  - 32

من أن أسـوأ مـا يف اجلائحـة ميكـن أن يكـون قـد انتـهى، فـإن الفـريوس           . وعلى الرغم(1)إنسانا
 زال يشّكل خطرا فتاكا يف املنطقة. ما
 

 آثار أوسع نطاقا - 5 
كــان جلائحــة إيبــوال أيضــا أثــر اجتمــاعي واقتصــادي أوســع نطاقــا علــى نظــم الصــحة   - 33

رجح أن يــوديا للــإ العامــة وســبل الكســب والتعلــيم والعمالــة والتجــارة واالقتصــاد، ومــن املــ
__________ 

علـــى  2016كــانون الثاين/ينــاير    22. مت االّطـــدت عليهــا يف  2016كــانون الثاين/ينــاير    17البيانــات يف   (1) 
 .www.who.int/csr/disease/ebola/enالعنوان الشبكيي 



A/70/723 
 

 

16-01747 37/136 

 

بعــدد أكــرب بكــثري مــن األروار. أمــا اخلســائر االقتصــادية الــيت دقــت بالبلــدان الثدثــة وحــداها  
يف املائــة مــن النــات  احمللــي اإلمجــايل لتلــإ    16بليــون دوالر، أو مبــا نســبته   2.2فتتقــدَّر مببلــب 
 البلدان جمتمعًة.

 
 مأساٌة ميكن توّقيها - 6 

ــت جائحــة إي  - 34 ــو أن اجلائحــة     لقــد كان ــا مأســاة ميكــن توّقيهــا. فل ــوال يف غــرب أفريقي ب
اكتتشــفت دون تــأخري، ولــو بــودر إ  بــذل جهــود دوليــة متضــافرة بأســرت ثــا كــان، ألمكــن  
ــتّم إنقــال آالف األروار. وقــد ُأعــد هــذا التقريــر ويف البــال      الســيطرة علــى انتشــار املــرض، ول

 .أولشإ الذين كان ينبغي أن يكونوا معنا اليوم
 

 العبء الناشئ عن األمراض املعدية على الصعيد العاملي -باء  
لقد تعّرض العامل على مـر القـرون جلائحـات أوبشـة متكـررة، غالبـا مـا كانـت تتصلـف           - 35

عواقب مدمرة. ففي القرن الرابع عشر، أدت أكـرب جائحـة لوبـاء الطـاعون الـدَّب،لي إ  إنقـاص       
مليـون نسـمة. وقـد ستـجلت العشـرات مـن        50ا يتقدَّر بــ  عدد سكان أفريقيا وآسيا وأوروبا مب

جائحــات الطـــاعون األقــل فتكـــا يف التـــاريخ ادــديث، أزهـــق العديــد منـــها عشـــرات آالف     
األروار. وتســببت أمــراض معديــة أخــرى، مثــل اجُلــداري والكــولريا )الــــهاي،ضاة( والتيفوئيــد         

ري الـــذي نقلـــه املســـتوطنون وادصـــبة، يف مديـــني أخـــرى مـــن الوفيـــات. ويتعتقـــد أن اجُلـــدا 
األوروبيــون إ  األمــريكتني قتــل مديــني األمــريكيني األصــليني يف القــرن الســادس عشــر. ويف   

ــام ــونزا   1918 ع ــن إنفل ــدر بنحــو     H1N1، أســفرت جائحــة م ــا يتق ــن هــدك م ــون  50ع ملي
شص،. وطوال القرن املاضي، كان عدد من لقـوا حـتفهم مـن جـراء األمـراض املعديـة ثـاثد        

عدد األشصاص الذين قتلوا يف النــزاعات والكـوارث الطبيعيـة، علـى الـرغم مـن أن النــزاعات        ل
 والكوارث الطبيعية عظيان باهتمام أكرب بكثري من األمراض املعدية.

واليوم، ال يزال عدد مـن األمـراض املعديـة األخـرى يـودي حبيـاة مديـني األشـصاص.          - 36
أكثـر األمـراض املنقولـة عـن طريـق ادشـرات شـيوعا علـى         فاملدريا، علـى سـبيل املثـال، وهـي     

الصــعيد العــاملي، تتســبب يف حنــو نصــف مليــون حالــة وفــاة ســنويا. وال يــزال الس ــل )التــدّرن(  
على مديـني األشـصاص يف البلـدان املنصفضـة الـدخل والبلـدان املتوسـطة الـدخل، حيـث           يؤثر

مليـون شـص،.    1.5ت بسـببه  ، ومـا 2014مديـني مـن األشـصاص يف عـام      9.6ُأصيب بـه  
سـبع جائحـات كـولريا )اهليضـة(، وهـي مـرض إسـهايل جرثـومي          1965وقد وقعت منذ عام 

ــني      ــا ب ــديرات إ  أن م ــون و  1.4شــديد وحــاد. وتشــري التق ــة كــولريا    4.3ملي ــني حال مدي
حالــة وفــاة عامليــا. وباإلضــافة إ  للــإ، ال يــزال فــريوس    143 000تتســبب ســنويا يف حنــو 
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ــى      نقــ، امل ــد عل ــا يزي ــاة م ــى حي ــؤثر عل ــة البشــرية/اإليدز ي ــع    36ناع ــون شــص، يف مجي ملي
 العامل. أحناء
ــنظم      - 37 ــى الـ ــرية علـ ــؤثرات البشـ ــة واملـ ــرات الوراثيـ ــؤدي الطفـ ــإ، تـ ــى للـ ــدوة علـ وعـ

اإليكولوجية إ  نشوء عوامل متمرضة جديدة كلَّ عام. فقـد أفـادت تقـارير بظهـور أكثـر مـن       
وحـداها. وتتشـّكل األمـراض     2004و  1940الفتـرة بـني عـامي    مرض معـد جديـد يف    300

يف املائــة مــن األمــراض املعديــة الناشــشة. وإلا كانــت هــذه    75اديوانيــة املنشــأ مــا نســبته حنــو  
األمراض ليست مجيعها ضاّرة بالبشر حاليا، فإن نسبة صغرية منها، مبا يف للإ اجلمـرة اخلبيثـة   

ث نتـائ  مـدمرة. فتوسـع املـدن السـريع وإزالـة الغابـات،        والك ل ب، تنطوي على إمكانيـة إحـدا  
فضد عن التفاعـل بـني البنيـة التحتيـة ومرافـق الصـرف الصـحي املتدنيـة املسـتوى وبـني كثافـة            
الثروة اديوانية، أمور هتيئ بيشة عالية املصاطر لنقل األمراض اديوانية املنشـأ. وهتيـئ النــزاعات    

صـول علـى اخلـدمات الصـحية أرضـا خصـبة لبوتقـة متتـزل         وتنقُّل السكان وادودية فـرص اد 
 فيها األمراض اجلديدة والقدمية.

وميكن أيضا للطفرات أن هعل األمراض ادالية مقاومـة للعدجـات. ومـن أمثلـة هـذه       - 38
ــا، وللســل يف االعــاد الروســي       الطفــرات مــا حــدث لفــريوس نقــ، املناعــة البشــرية يف أفريقي

 واملدريا يف جنوب شرو آسيا.والصني واهلند، 
وتتشّكل األمراض الناشـشة حـديثا خطـرا جسـيما. فقـد أدت املتدزمـة التنفسـية ادـادة          - 39

حالـة وفـاة    750إصابة و  8 000الوخيمة النامجة عن العدوى بفريوس كورونا إ  أكثر من 
ـــ    ــاو  لـ ــات مسـ ــدل للوفيـ ـــ    9.6)أي معـ ــدان، يف ع ــن البلـ ــد مـ ــة( يف العديـ . 2003ام يف املائـ

، فقـد عهـر جمـددا يف شـكل     1918، الـذي تسـبب يف وبـاء اإلنفلـونزا لعـام      H1N1فريوس  أما
، مسببا مرضا تنفسـيا حـادا. ويتقـدَّر أن اجلائحـة أسـفرت      2009خمتلف اختدفا طفيفا يف عام 

إنسان على الصعيد العاملي يف سنة واحـدة. وتسـببت سـدلة أخـرى      300 000عن وفاة حنو  
جائحـة   130، أو إنفلـونزا الطيـور، يف تفشـي أكثـر مـن      H5N1نفلونزا، من النمط لفريوس اإل

ــام    ــن ع ــرة م ــام  2006يف الفت ــتان     2008إ  ع ــها إندونيســيا وباكس ــدان من وحــداها، يف بل
، أّدت متدزمــة الشــرو 2015و  2012والصــني وفييــت نــام ومصــر. ويف الفتــرة بــني عــامي 

نوات فريوس كورونا، مثُلها مثُل املتدزمة التنفسـية ادـادة   األوسط التنفسية، اليت يسببها أحد أ
ــن   ــر م ــات. ويف منتصــف عــام    500الوخيمــة، إ  أكث ــن الوفي ــة  2015م ، شــهدت مجهوري

شصصـا بالعـدوى    186كوريا جائحة كبرية ملتدزمة الشرو األوسط التنفسية أصيب خدهلـا  
شــص، ملنــع  16 000ن شصصــا. ومّت ادجــر صــحّيا علــى أكثــر مــ  36وأســفرت عــن وفــاة 

 انتشار هذا املرض على نطاو واسع.
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ــرابط مــن خــدل      - 40 ــدا للبشــرية. إاّل أن تزايــد الت ــة هتدي ولطاملــا شــّكلت األمــراض املعدي
الســفر والتجــارة والنقــل يســهل انتشــارها يف مجيــع أحنــاء العــامل بــوترية أســرت مــن أي وقــت     

ــى الصــعيد الــ     ــامي حركــة األســفار عل ــة  مضــى. فقــد أفضــى تن دويل، ســواء لألعمــال التجاري
لدستجمام، إ  انتقال األفراد واملنتجات بأعداد مل يسبق هلا مثيـل، وإ  زيـادة فـرص نقـل      أو

العوامل املمرضة اجلديدة إ  سكان مل تصل إليها مـن قبـل وإ  منـاطق نائيـة. فصـدل جائحـة       
ا مصابا بالعـدوى قضـى ليلـة    ، فإن شصصا واحد2003املتدزمة التنفسية ادادة الوخيمة لعام 

واحدة يف أحد الفنادو الدولية يف هونب كونب، فنقل العدوى إ  نـزالء آخـرين، ونقـل هـؤالء     
 ساعة. 24بدورهم للإ الفريوس إ  ثدثة بلدان أخرى يف غضون 

ــام        - 41 ــوال لع ــدمرة جلائحــة إيب ــار امل ــن امث ــرغم م ــى ال ــوال   2014وعل ــريوس إيب ــإن ف ، ف
من بني العوامل اليت عرفتها البشرية. حيـث تتـراور معـدالت     فتكًامل املمرضة أشدَّ العوا ليس

يف املائـة. ولكـن قائمـة     50يف املائة، مبتوسط  90و  25الوفيات داالت جائحات إيبوال بني 
العوامل املمرضة املعروفة تشمل عـددا مـن األمـراض األخـرى، مثـل الطـاعون واجُلـداري، الـيت         

معدالت الوفيـات دـاالت العـدوى. وعـدوة علـى للـإ، فـإن فـريوس         تتسم بارتفات متوسط 
. (2)إيبوال ال ينتقـل سـوى مبدمسـة سـوائل جسـم املـرييف الـذي عهـرت عليـه أعـراض املـرض           

ــاهلواء،      ــة ب ــواء األمــراض املنقول ــواء هــذا الــداء أســهل مــن احت يف  ســيما والولــذلإ، فــإن احت
ــل    ــيت ميكــن أن ينتقــل فيهــا الفــريوس قب ــى الشــص، أعــراض املــرض.    ادــاالت ال ــدو عل أن تب

أعهرت اخلربة املكتسبة من التعامل مع جائحة إيبـوال يف غـرب أفريقيـا أن كـل حالـة مـن        وقد
حاالت اإلصابة بالفريوس كان ينجم عنها انتقـال الفـريوس إ  شصصـني اثـنني يف الفتـرة الـيت       

حالـة املتدزمـة التنفسـية     سبقت الشـروت يف اختـال تـدابري ناجحـة للسـيطرة علـى الـداء. أمـا يف        
ــني      ــراور ب ــة  5و  2ادــادة الوخيمــة، فيتقــدر أن عــدد تكــاثر اإلصــابات يت ــراور يف حال ، ويت

 .18و  12ادصبة بني 
وإل كــان مــن الصــعب التنبــؤ مبصــدر وشــدة العامــل املمــرض الــذي ســيظهر يف املــرة     - 42

اليــة أكثــر حــّدة مــن جائحــة التاليــة، فــإن هنــاك خطــرا كــبريا يف أن تكــون اجلائحــة الكــربى الت
إيبــوال مبــا ال يقــاس. وأكثــر مــا يــثري القلــق هــو عهــور ســدلة فتاكــة مــن عامــل ثــرض شــديد    

__________ 

اليت ضربت غرب أفريقيا، اشتتبه يف حاالت فردية يكـون قـد حـدث فيهـا      2014يف جائحة فريوس إيبوال لعام  (2) 
وس إيبوال عن طريـق نـاجني مـن الـذكور، ولكنـها مل تثبـت بعـدت. وللـإ يسـتلزم مزيـدا مـن            انتقال جنسي لفري

سـيما حبـوث يف وجـود فـريوس قابـل للحيـاة        بيانات الرصد وإجراء حبـوث علـى خمـاطر االتصـال اجلنسـي، وال     
يف  “أسـشلة متكـررة عـن مـرض فـريوس اإليبـوال      ”ولدنتقال يف السائل املنوي مـع مـرور الوقـت. انظـر صـفحة      
 /http://www.who.int/csr/disease/ebola/faq-ebola/ar موقع منظمة الصحة العاملية، على الـرابط الشـبكي التـايلي   

 .(2015تشرين الثاين/نوفمرب  24)مت االطدت عليه يف 
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العـدوى، مـن قبيـل فـريوس اإلنفلـونزا، ميكــن أن تـؤدي إ  هـدك مديـني البشـر. وإلا حــدث          
. 1918للـــإ، فـــإن أثـــره ميكـــن أن يفـــوو بكـــثري أثـــر وبـــاء اإلنفلـــونزا الـــذي شـــهده عـــام   

أعهـرت احملاكـاة الرياضـية النتشـار العوامـل املمرضـة أن مرضـا مـن هـذا القبيـل ميكـن أن             دوق
مليـون   33يوما، وأن يقتـل أكثـر مـن     60ينتقل إ  مجيع العواصم العاملية الرئيسية يف غضون 

 يوما. 250شص، يف 
أن  ونشوء عامل فّتاك من هذا القبيل ليس مستبعدا البتة. فقـد أعهـرت حبـوث حديثـة     - 43

ــريوس ــة حــق يصــبح هــذا الفــريوس الشــديد       H5N1 ف ــال ســوى خلمــس طفــرات وراثي ال حيت
اإلمراض منقوال بـاهلواء. واثنتـان مـن هـذه الطفـرات الوراثيـة اخلمـس شـائعة امن يف الطبيعـة،          

 وقد بدأت تتدحاا بالفعل الطفرة الثالثة.
 

آثار اجتماعية واقتصادية أوسع نطاقا -جيم      لألزمات الصحية 
ــة        - 44 ــيت تســببها األوبش ــى الصــعيد العــاملي عــن األزمــات الصــحية ال ــار النامجــة عل إن امث

تتجاوز بكـثري مـا ختلفـه تلـإ األزمـات مـن مرضـى ومـوتى. فـإن هلـا أيضـا عواقـب اجتماعيـة              
واقتصادية وخيمة غالبا ما يفـوو عـدد املتضـررين منـها بكـثري عـدد املصـابني بـاملرض املسـبب          

، ُقـدر األثـر   2003في حالة تفشي املتدزمة التنفسية ادادة الوخيمة يف عـام  لتلإ األزمات. ف
ــب     ــاملي مببل ــى الصــعيد الع ــة     40االقتصــادي عل ــار االجتماعي ــذه امث ــون دوالر. وتســهم ه بلي

واالقتصادية يف إكاد دوامة متهاويـة مـن ضـعف ادـال ألن خسـارة الـدخل تضـعف القـدرات         
 ف معها.على مواجهة تلإ األزمات والتكي

وكثريا ما تشمل اجلهود اليت ترمي إ  احتواء انتشار الوباء فرض تدابري تقييدية، مثـل   - 45
إلغــاء املناســبات الكــربى، وإغــدو املــدارس واألســواو، وفــرض قيــود انفراديــة علــى الســفر،     
وادجر الصحي، وهي تدابري قد تنجم عنها آثار اقتصادية سلبية. وحق عندما ال تكـون تلـإ   

ــاكن         ا ــب األم ــدفعان الســكان إ  هن ــد ي ــع ق ــإن اخلــوف واهلل ــا، ف ــالا رمسي ــذة إنف ــدابري منف لت
املزدمحة. فتصبح األسواو مهجورة ويـنصفيف اإلنتـال اخنفاضـا حـادا، ثـا يـؤدي إ  انكمـا         

يف املائـة يف   20االقتصاد. ويف أعقاب تفشي وباء إيبوال يف غينيـا، اخنفـيف إنتـال األرز بنسـبة     
يف املائـة وإنتـال الكاكـاو     50، كما اخنفيف إنتال البتن بنسبة 2013قارنة بعام م 2014عام 

يف املائــة. وتراجعــت معــدالت العمالــة ادــرة والعمالــة املدفوعــة األجــر علــى حــد     33بنســبة 
فرصـة عمـل.    180 000سواء. ويف سرياليون، أدى تفشي الوباء إ  فقـدان مـا يقـدر بزهـاء     

ــر صــدر يف متوز/ي  ــه ويشــري تقري ــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني     2015ولي عــن هيش
، إ  أن يف صـفوف املشـاركني يف   “كشف النقاب عن أثر وباء إيبوالء”ومتكني املرأة بعنوان 

يف املائة قبـل تفشـي الوبـاء     18.8ارتفعت معدالت البطالة ارتفاعا حادا من ”التقييم يف ليربيا 
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الوبـاء، ثـا أدى إ  حـدوث عجـز هائـل يف دخـل األسـر        يف املائة منـذ بـدء تفشـي     56.2إ  
املعيشــية. وأدى تفشــي الوبــاء إ  ا يــار األعمــال التجاريــة الصــغرية وإغــدو األســواو وتــرك   

وتـأثرت النسـاء أكثـر مـن غريهـن  ـذه االهاهـات ألن معظـم العـامدت          “. األنشطة الزراعيـة 
ـــ   ــيق  يشـــتغلن يف القطـــات غـــري الرمســـي، الـــذي يشـــمل أيضـــا بي ع املنتجـــات علـــى نطـــاو ضـ

 الطعام. وإعداد
ــى       - 46 ــة عل ــداخلي لتفشــي األمــراض املعدي ــر ال ــدويل إ  تعــاعم األث ــؤدي رد الفعــل ال وي

الصعيد احمللي. وقد أعهرت التجربـة يف امونـة األخـرية أن قطـاعي السـياحة والتجـارة الدوليـة        
خــرى تعمــد إ  إغــدو حــدودها    ينــهاران يف البلــدان املتــأثرة بتفشــي األوبشــة. فالبلــدان األ     

فــرض قيــود علــى الســفر، ويتنــاي للــإ يف بعــيف ادــاالت مــع التوجيهــات الصــادرة عــن      أو
ــا، اخنفضــت صــادرات األمســاك بنســبة      ــة. ويف غيني ــة، بينمــا   40منظمــة الصــحة العاملي يف املائ

تفشـى فيهـا    شهدت صادرات املطاط يف ليربيا اخنفاضا ثاثد. ويف كل من البلدان الثدثـة الـيت  
إيبوال، أرجأ املستثمرون الدوليون مشاريعهم اجلديدة أو انسحبوا متاما من تلـإ البلـدان.    وباء

قيام شركات الطريان بتعليق رحدهتا وعـدول املسـافرين احملـتملني عـن خمططـاهتم،      إ  وبالنظر 
 سجلت معدالت شغل الفنادو اخنفاضا حـادا. وفرضـت عـدة بلـدان حظـرا تامـا علـى دخـول        

بلـدا أكثـر    70األشصاص القادمني من البلدان اليت تفشى فيها وباء إيبوال، بينما فرض حـوايل  
تدبري خمتلف، من قبيل فرض قيود علـى املسـافرين القـادمني مـن البلـدان الـيت تفشـى         500من 

فيهـــا الوبـــاء، وهـــو عـــدد يتجـــاوز التـــدابري الـــيت أوصـــت منظمـــة الصـــحة العامليـــة باختالهـــا.   
ود الفعــل هــذه خمــاوف حكومــات البلــدان األشــد تضــررا مــن طبيعــة رد فعــل  أكــدت رد وقــد

اجملتمع الدويل فور أن يتأكد تفشـي الفـريوس ويتعلـن حالـة طـوار  يف جمـال الصـحة العموميـة         
تثري القلق على الصعيد الدويل. وهذه املصاوف هي اليت أسهمت يف تأخر اإلبـدو عـن تفشـي    

 الفريوس أول األمر.
إ  أن جممـــوت  2015قـــديرات للبنـــإ الـــدويل أصـــدرها يف نيســـان/أبريل  وتشـــري ت - 47

بليـون دوالر، أي   2.2التكاليف االقتصادية لتفشي وباء إيبوال يف البلدان املتضررة الثدثة بلب 
 يف املائة من النات  احمللي اإلمجايل لتلإ البلدان الثدثة جمتمعة. 16مبا يزيد قليد عن نسبة 

ثــر االقتصـادي النــاجم عـن األوبشــة عـادة مــا يتجـاوز بكــثري حـدود البلــدان      غـري أن األ  - 48
املتضررة وحدها. وتعين ردود الفعل الدولية غري املدئمة، والقائمـة علـى الشـإ واخلـوف، أن     
العقـاب يطـال أيضــا بلـدانا مل يــتفش فيهـا الوبــاء. ففـي حالــة تفشـي املتدزمــة التنفسـية ادــادة        

دان شــرو آســيا الــيت مل يــتفش فيهــا للــإ الوبــاء اخنفاضــا بنســبة  الوخيمــة، شــهد عــدد مــن بلــ
يف املائــة يف معــدالت حجــز تــذاكر الســفر. وســجلت بلــدان   35يف املائــة و  15تتــراور بــني 
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. وشـهدت  2014غرب أفريقيا اليت مل يتفش فيها وباء إيبوال حـاالت اخنفـاض ثاثلـة يف عـام     
يف املائـة   65ض فـريوس إيبـوال، اخنفاضـا بنسـبة     غامبيا، اليت مل تسجل قط أي حالة إصـابة مبـر  

يف املائــة مــن حجــم اقتصــاد البلــد. ويقــدر إمجــايل    16يف قطــات الســياحة، وهــو قطــات ميثــل  
اخلسائر اليت تكبدهتا منطقة غرب أفريقيا عموما ببليون دوالر. وارتبط تفشي متدزمة الشـرو  

خنفـاض إنفـاو املسـتهلكني وباخنفـاض     األوسط التنفسية ادادة الوخيمـة يف مجهوريـة كوريـا با   
يف املائـة، ثـا حـدا بادكومـة إ  إطـدو       60يف املائـة و   40عدد السـيار بنسـبة تتـراور بـني     

 بليون دوالر. 19خطة حوافز ضريبية مببلب 
ــة وأن       - 49 ــى مســتويات الفقــر اإلمجالي ــة عل ــؤثر التكــاليف االقتصــادية لألوبش وميكــن أن ت

الغـذائي. وعلـى حنـو مـا أشـار إليـه منشـور صـدر مـؤخرا عـن أكادمييـة            تؤدي إ  انعدام األمن 
مليـــون شـــص،، معظمهـــم يف البلـــدان   150يقـــع ”العلـــوم الوطنيـــة يف الواليـــات املتحـــدة، 

املنصفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، يف براثن الفقر كل عام بسبب النفقـات الصـحيةو   
وتـرتبط مؤشـرات   “. ضـهم يقعـدهم عـن العمـل    ويظل آخرون يتعـدون بـاملديني فقـراء ألن مر   

االعتدل ارتباطا وثيقا بالفقر وباخنفـاض النـات  احمللـي اإلمجـايل، وتلقـي بضـغوط علـى املـوارد         
احملدودة أصد. ففي غرب أفريقيـا، أدى تفشـي وبـاء إيبـوال إ  تراجـع املكاسـب الـيت عققـت         

املـواد الغذائيـة األساسـية، الـذي جـاء      منذ فترة قصرية يف ادد من الفقر، وأدى ارتفـات أسـعار   
مقترنا باحنسار الدخل من جراء فقـدان فـرص العمـل، إ  تفـاقم حـدة انعـدام األمـن الغـذائي.         

شـص، بـاتوا    200 000، قـّدر برنـام  األغذيـة العـاملي أن     2014ويف تشرين الثاين/نوفمرب 
 يعانون من انعدام األمن الغذائي بسبب وباء إيبوال.

مــا تقــوض حــاالت تفشــي األمــراض أيضــا التقــدم احملــرز يف جمــال التعلــيم           وكــثريا - 50
وتوقعات التنمية الطويلة األجل جليـل كامـل مـن األطفـال. وقـد ينـذر إغـدو املـدارس أبوا ـا          
لفترات طويلة بآثـار ضـارة طويلـة األجـل علـى مؤشـرات التنميـة البشـرية، مبـا فيهـا مؤشـرات            

القتصادي. ففي بلـدان غـرب أفريقيـا الثدثـة الـيت تفشـى فيهـا        الصحة وتنمية املهارات والنمو ا
وباء إيبوال، علت أبواب املدارس مغلقة ألكثـر مـن تسـة أشـهر، األمـر الـذي حـرم مـا يقـدر          

 مديني طفل من فرص التعليم. 5بنحو 
وإن دل األثـــر املـــدمر الـــذي خلفـــه تفشـــي فـــريوس إيبـــوال يف بلـــدان غـــرب أفريقيـــا   - 51
يدل على مدى األثر الذي ميكن أن ينجم عن تفشي مـرض معـد علـى نطـاو      شيء، فإنه على

عاملي أوسع. وعلى سبيل املقارنة، تشري تقديرات البنـإ الـدويل إ  أن جائحـة مـن اإلنفلـونزا      
ــة تنـــاهز    ــائر اقتصـــادية عامليـ ــفر عـــن خسـ ــادل   3ميكـــن أن تسـ تريليونـــات دوالر، أي مـــا يعـ

لعاملي. ومعظـم هـذه اخلسـائر هـي خسـائر لـن يتسـبب فيهـا         املائة من النات  اإلمجايل ا يف 4.8
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املـــرض مباشـــرة، بـــل ســـتنجم بـــاألحرى عـــن ردود فعـــل املســـتهلكني ونقـــ، اليـــد العاملـــة  
 واإلخفاقات املتعاقبة اليت سيشهدها القطاعان االقتصادي واملايل.

 
 إمنا هي أمراض الفقر -األمراض املعدية  - دال 

عدية خطرا على اجلميـع. ويتـبني مـن حـاليت متدزمـة الشـرو       تشكل أوبشة األمراض امل - 52
األوسط التنفسية واملتدزمـة التنفسـية ادـادة الوخيمـة أن لـيس يف البلـدان مـن هـو اصـن مـن           
ــة        ــهم حيل ــات الســكان وأقل ــدخل. غــري أن أضــعف فش ــة ال ــدان املرتفع ــة، حــق البل هــذه األوبش

 د معاناة.يكادون يكونون الوحيدين الذين يعانون أطول وأش
ومــا زال الفقــر هــو أكــرب عقبــة أمــام اجلهــود العامليــة الراميــة إ  منــع تفشــي األمــراض   - 53

املعدية واألوبشة والتصدي هلا. ومع أن األمراض املعدية ميكن أن تظهر يف أي مكان يف العـامل،  
األمـراض   فإنه من السهل أن متر العوامل املسببة لألمراض دون أن يفطن إليها أحد وأن تنتشـر 

يف املناطق اليت تتسم باخنفاض مستويات التنمية وسوء اخلدمات األساسية. ومـن العوامـل الـيت    
تســهل انتقــال العــدوى اخنفــاض معــايري النظافــة الصــحية، وضــعف هياكــل الصــرف الصــحي    
األساسية، وعدم توافر املياه الصادة للشرب. ويؤدي سوء التغذية إ  إضعاف جهـاز املناعـة،   

يسهم اخنفاض مستويات التثقيف الصـحي يف عهـور األمـراض وانتشـارها. ومـن ف فـإن        بينما
السكان الذين يعيشون يف هذه البيشات أكثـر عرضـة مـن غريهـم ل صـابة بـاملرض مقارنـة مبـن         
يعيشون يف البيشات األكثر تطـورا الـيت يـتم فيهـا احتـواء األمـراض بشـكل أفضـل. فالتقـديرات          

شصصـا   12 469أودت حبيـاة   2009الـيت تفشـت يف عـام     H1N1ا تقول إن جائحة إنفلـونز 
ا يتقـدر أن عـدد املـوتى مـن جـراء هـذه اجلائحـة يف أفريقيـا وجنـوب          ميف الواليات املتحدة، بين

 شرو آسيا يفوو للإ العدد بعشرة أضعاف.
وفشة من يعيشون على أقـل مـن دوالريـن يف اليـوم، وهـم بليـون نسـمة تقريبـا، ليسـوا           - 54
عرضة مـن غريهـم ل صـابة بـاألمراض املعديـة فحسـب، بـل هـم أيضـا أكثـر عرضـة مـن             أكثر 

الشرائح لات الدخل املرتفع لآلثار النامجة عن تلإ األمراض. ومن هم أشد عرضـة لألمـراض   
هــم أقــل النــاس امتدكــا لوســائل جما تــها. وتتســم الــنظم الصــحية بالضــعف يف معظــم البلــدان  

ستشـفيات كهربـاء وال مياهـا جاريـة، وكـثريا مـا تعـاين مـن نقـ، يف          النامية. فقد ال هد يف امل
ــدريب واملعــدات         ــال الطــيب إ  الت ــر العــاملون يف اجمل ــاء واملمرضــات والقــابدت. ويفتق األطب
ــتروها.         ــى أن يشـ ــى املرضـ ــون علـ ــة أو يكـ ــة متاحـ ــون األدويـ ــا ال تكـ ــثريا مـ ــية، وكـ األساسـ

ت األمـراض ادـادة واملزمنـة خـارل متنـاول      أوجه القصور هذه الرعايـة الطبيـة يف حـاال    وهعل
 غالبية السكان، وال سيما من تعوزهم املوارد املالية.
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وقــد بــني تفشــي فــريوس إيبــوال دــدء الفــرو بــني امثــار النامجــة عــن تفشــي وبــاء يف    - 55
البلدان لات النظم الصحية القوية مقارنة بالبلدان لات النظم الصحية الضعيفة. فبينمـا تسـبب   

شص، يف البلدان الثدثـة األشـد تضـررا، فإنـه أمكـن       11 000اء إيبوال يف هدك أكثر من وب
وقف انتشاره يف البلدان اليت متلإ نظما وقـدرات أقـوى يف جمـال الصـحة العامـة بعـد حـدوث        
حاالت عدوى قليلة جدا. ومع للإ، فإن النجـار يف احتـواء تفشـي الـداء يف السـنغال ومـايل       

التأهــب اجليــد وإجــراءات التصــدي االســتباقية ميكــن أن يســاعدا يف وقــف    ونيجرييــا يــبني أن 
 انتشار األوبشة حق يف سياو النظم الصحية الضعيفة نسبيا.

 
 عامل على غري أهبته -هاء  

يف ضوء اخلطر العاملي الذي تشكله األوبشة، بذل اجملتمع الدويل جهـودا كـبرية دمايـة     - 56
إزاءهــا. غــري أن هــذه اجلهــود ليســت كافيــة للتصــدي   نفســه بشــكل أفضــل وادــد مــن ضــعفه

 للتهديدات ادالية واملقبلة.
وتعـــود اجلهـــود الراميـــة إ  تعزيـــز التعـــاون يف جمـــال مكافحـــة األمـــراض املعديـــة إ    - 57
، عندما عتقد أول مؤمتر صحي دويل يف باريس لدتفاو علـى جمموعـة مـن التـدابري     1851 عام

قال وباء الكولريا عرب حدود البلدان. ومتصضت تلـإ املفاوضـات يف   الكفيلة بالسيطرة على انت
، وهـي أنظمـة   1892 اية املطاف عن اعتمـاد جمموعـة مـن األنظمـة الصـحية الدوليـة يف عـام        

تلزم البلدان املوقعة باإلبدو دميع حاالت تفشي األمراض املعدية الرئيسية )مبا فيهـا الطـاعون   
ــة.     والكــولريا وادمــى الصــفراء( لــ   ــة الدزم ــدابري الوقائي ــن اختــال الت ــدان األخــرى م تمكني البل

الوقت نفسه، اشترطت تلإ األنظمة أن أي تدابري وقائية، مثل ادجر الصحي، ينبغـي أن   ويف
تتجنب أي تدخل ال داعي له يف حركة السفر والتجـارة الدوليـة. وقـد نتقحـت تلـإ األنظمـة       

إ   1969إلبـدو عنـها، وغـري امسهـا يف عـام      عدة مرات لتحديث قائمـة األمـراض الواجـب ا   
 اللوائح الصحية الدولية.

واليــوم، ال تــزال اللــوائح الصــحية الدوليــة اــور املنظومــة الــيت أنشــأها اجملتمــع الــدويل   - 58
للتصــدي لألزمــات الصــحية الناشــشة عــن تفشــي األمــراض املعديــة. ومــع أن اللــوائح الصــحية    

وبشـة واجلـوائح، فإ ـا تـن، علـى هياكـل وأدوات للوقايـة        الدولية ليست ضمانا ضد تفشـي األ 
 من تفشي األمراض املعدية والتصدي هلا.

واللوائح الصحية الدولية ادالية هـي نتـال عمليـة تنقـيح واسـعة النطـاو بـدأت يف إثـر          - 59
. وتتضــمن 1995تفشــي وبــاء إيبــوال يف كيكويــت دمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، يف عــام   

، أربعـة تغـيريات رئيسـية مقارنـة     2005صحية الدولية املنقحة، املتفـق عليهـا يف عـام    اللوائح ال
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بصيغتها السـابقة. ويتمثـل أول تلـإ التغـيريات يف توسـيع نطـاو اللـوائح الصـحية الدوليـة مـن           
ــمل      ــة تشــ ــة مفتوحــ ــها إ  جمموعــ ــراض الواجــــب اإلبــــدو عنــ ــن األمــ ــة مــ ــة مغلقــ جمموعــ

اليت تستويف معيارين على األقل من املعايري األربعـة التاليـةي   املتعلقة بالصحة “ األحداث”مجيع 
)أ( احتمــال أن يــنجم عــن املــرض أثــر خطــري علــى الصــحة العامــةو )ب( اتســام املــرض بطــابع 

اعتيادي أو غري متوقعو )ل( وجود احتمال كبري بأن ينتشر املـرض علـى الصـعيد الـدويلو      غري
قيــود علــى التجــارة الدوليــة وحركــة الســفر.  وجــود احتمــال كــبري بــأن يــؤدي إ  فــرض   )د(
تلإ التغيريات هو عول تركيز اللوائح الصحية الدولية مـن محايـة البلـدان الـيت مل يـتفش       وثاين

فيهــا املــرض عــرب فــرض تــدابري علــى ادــدود إ  الكشــف عــن املــرض واحتوائــه يف مصــدره.    
الراميـة إ  مسـاعدة البلـدان املتضـررة     وتن، اللوائح الصحية الدولية على جمموعة من التـدابري  

بدال من االكتفاء بـالتركيز علـى ادـد مـن انتقـال الفـريوس عـرب حـدود البلـدان. وثالـث تلـإ            
التغيريات، إقرار اللوائح الصحية الدولية حباجة البلدان إ  عسـني قـدراهتا علـى مراقبـة األوبشـة      

ــدرات األسا     ــن الق ــة م ــتراطها قائم ــة، واش ــررا أن    ورصــدها بفعالي ــيت كــان مق ــة ال ــية الدزم س
. ويتمثل التغيري الرابـع يف أن اللـوائح ختـول    2012تستوفيها مجيع الدول األطراف حبلول عام 

ــة حبــاالت       ــة معني ــاء علــى مشــورة جلن ــام، بن ــة صــدحية القي املــدير العــام ملنظمــة الصــحة العاملي
لصـعيد العـاملي بإعدنــه   الطـوار ، بتنبيـه العـامل بــأي حـدث صـحي يـدعو إ  االنشــغال علـى ا       
 حالة طوار  يف جمال الصحة العمومية تثري القلق على الصعيد الدويل.

ــاء      - 60 ــة، مبــا فيهــا وب غــري أن اإلخفــاو يف الكشــف عــن حــاالت تفشــي األمــراض املعدي
إيبوال، ويف التصدي هلا بسرعة يدل علـى أن الـنظم املوجـودة حاليـا ال تتـيح مسـتويات كافيـة        

تلإ األمراض والتأهب هلا. ومل يتمكن سوى عـدد قليـل مـن البلـدان مـن بنـاء        من ادماية من
قدرات املراقبة واإلنذار األساسية املطلوبة مبقتضى اللوائح الصحية الدوليـة. وباملثـل، مـا زالـت     
بلدان كثرية كلما ُأعلن عن تفشي مرض معد إال وقامت بفـرض قيـود علـى التجـارة وحركـة      

وائح الصـحية الدوليـة. ويتضـح مـن عـدم االمتثـال لتلـإ اللـوائح حجـم          السفر خمالفة بذلإ الل
الصعوبات املرتبطة باالتفاقـات الدوليـة الـيت تـن، علـى شـروط يعسـر اسـتيفابها مـن دون أن          

 تقدم حوافز أو متويد لدعم تنفيذها.
 وتعتمــد اجلهــود العامليــة الراميــة إ  إتاحــة ادمايــة مــن هتديــدات اجلــوائح أيضــا علــى   - 61

تطوير العدجات واللقاحات الطبية ملكافحة عدة عوامل متمِرضـة. فقـد أسـهم برنـام  عصـني      
عامـا يف القضـاء بنجـار علـى مـرض اجلـدري يف        14رعته منظمة الصـحة العامليـة علـى مـدى     

، منقــذا بــذلإ مديــني األروار مــن أكــرب مهلكــة يف التــاريخ. وقــد اخنفــيف عــدد  1980عــام 
يف املائـة. غـري أن التمويـل املرصـود للبحـث       99طفـال أيضـا بنسـبة    حاالت اإلصـابة بشـلل األ  



 A/70/723 

 

46/136 16-01747 

 

والتطوير يف جمال اللقاحات والعدجات الطبية مل ختص، منـه إال حصـة ضـشيلة ألمـراض مثـل      
إيبوال تضرب أقل البلدان منوا يف املقام األول. ونتيجة لذلإ، عندما بـدأ تفشـي فـريوس إيبـوال     

املـة علـى اكتشـاف املـرض أول مـرة، مل يكـن يوجـد        سـنة ك  40، أي بعد مرور 2014عام 
 حق للإ ادني أي لقار أو عدل لفريوس إيبوال.

ثغـرات هامـة يف امليـات     2014وكشف تفشي فريوس إيبوال يف غـرب أفريقيـا عـام     - 62
القائمــة للتصــدي لألزمــات الصــحية. وقــد متكــن الفريــق الرفيــع املســتوى، خــدل مشــاوراته،   

لى مجيع الصتعد، احمللي والوطين واإلقليمي والدويل، وفيما خي، عـددا مـن   عديد ثغرات ع من
املسائل الشاملة لعدة قطاعات. وترتبط أعمق الثغرات بعدم توافر القدرات األساسـية املطلوبـة   
 مبوجب اللوائح الصحية الدولية يف جمـال مراقبـة الصـحة العامـة والتصـدي لألزمـاتو وضـعف       

لعديـد مــن البلــدانو وعــدم كفايـة آليــات اإلدارة وقــدرات التأهــب   الـنظم الصــحية عمومــا يف ا 
 والكشف والتصدي على الصعيدين اإلقليمي والدويل.

واستنادا إ  الـدروس املسـتفادة مـن تفشـي وبـاء إيبـوال وغـريه مـن األمـراض املعديـة،            - 63
األمــراض تعــرض الفــروت التاليــة أوجــه القصــور الرئيســية يف النظــام ادــايل للتصــدي لتهديــد     

املعدية. ويتضـمن كـل فـرت أيضـا توصـيات لات صـلة باملسـألة املطروحـة فيـه. فـالفرت الثـاين            
يتنــاول التحــديات احملــددة علــى الصــعيدين احمللــي والــوطين. وينــاقش الفــرت الثالــث الثغــرات     
احملددة على الصـعيد اإلقليمـي، ويعـرض الفـرت الرابـع املشـاكل احملـددة علـى الصـعيد الـدويل.           

اول الفــرت اخلــامس عــددا مــن املســائل املشــتركة بــني عــدة قطاعــات. غــري أن النجــار يف ويتنــ
هذه الثغرات ال يغين عن اداجة إ  اختال إجراءات سريعة ومدئمـة مـن جانـب القيـادات      سد

ــاب املؤســف ألي إجــراءات ســريعة       ــوال الغي وصــانعي القــرار السياســي. فقــد عــرت أزمــة إيب
لـى مجيـع املسـتويات. ويف ضـوء للـإ، يعـرض الفـرت السـادس         ومسؤولة من جانـب القـادة ع  

اقتــرار آليــة سياســية رفيعــة املســتوى للرصــد تكفــل تنفيــذ اإلصــدحات الدزمــة لبنــاء هيكــل    
 صحي عاملي يكون أكثر اقتدارا يف التصدي لألزمات الصحية يف املستقبل.

  
 املستوى الوطين   -ثانيا  

األمامية يف حالـة تفشـي أي وبـاء، والدولـة هـي اجلهـة       يقف اجملتمع احمللي يف اخلطوط  - 64
ــة والتصــدي          ــذارات املدئم ــن إصــدار اإلن ــة الرئيســية املســؤولة واخلاضــعة للمســاءلة ع الفاعل
لألزمة. وهذان املستويان مها اللذان حيتاجان إ  قدرات على الوقاية مـن األوبشـة والتأهـب هلـا     

 الة أنشطة تصد منسقة واكمة.لتحديد اداالت اجلديدة لتفشي األوبشة وكف
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ــات        - 65 ــل مــع األزم ــة التعام ــذار املبكــر واالســتجابة بغي ــة شــاملة ل ن وإنشــاء نظــم وطني
 الصحية مهمة معقدة تشارك فيها جهات فاعلة متعددة على خمتلف املستويات.

ويتطلب أي نظام فعـال ل نـذار املبكـر نشـر مـوعفني حاصـلني علـى ادـد األد  مـن           - 66
التــدريب علــى األقــل يف مجيــع اجملتمعــات احملليــة لرصــد بيانــات الصــحة العامــة وإخطــار وزارة 
الصحة بأي أحداث صحية غري اعتيادية من خدل نظام وطين للمعلومات الصـحية. ويتطلـب   
األمــر أيضــا العــدد الكــايف مــن املــوعفني لوي اخلــربة بــاألمراض الوبائيــة القــادرين علــى عليــل  

تعلقــة باألحــداث الصــحية غــري االعتياديــة، ف مقارنتــها باملــدخدت الــواردة مــن    املعلومــات امل
املصادر األخرى، مبا فيها اجلهات الفاعلة يف جمال الطـب البيطـري. وإلا دعـت اداجـة، كـب      
نشر أفرقة تشصي، للتحري يف اداالت غري االعتيادية. وكـب متكـني هـذه األفرقـة أيضـا مـن       

زمة الختبار العينات وتقدل نتائ  سريعة. وإلا لزم األمـر، كـب إخطـار    القدرات املصتربية الد
وزارة الصــحة ومنظمــة الصــحة العامليــة بــأي نتــائ  غــري اعتياديــة، وكــب إعــدن العمــل خبطــة  
وطنية موضوعة سلفا ومتمـرَّن عليهـا بشـكل جيـد للتأهـب ملواجهـة الوبـاء. وكـب أن يكـون          

رهم وأن يعملـوا يف إطـار   ادي دالة طـوار  علـى علـم بـأدو    مجيع املوعفني املشاركني يف التص
تسلسل للمسؤوليات واضح واـدد سـلفا. وينبغـي ألي خطـة اسـتجابة دـاالت الطـوار  أن        

 تبني أيضا على أمكنة ختزين اإلمدادات الطبية مسبقا.
ويقتضي احتواء مرض معد يف مرحلة تفـش متقدمـة مـن قبيـل إيبـوال التعـرف بسـرعة         - 67

ا تـدابري صـارمة ملنـع انتقـال     هيع املصابني ونقلهم إ  مراكز العزل والعدل اليت تنفذ فيعلى مج
العدوى ومكافحتها. وينبغي أيضا عديد مجيع من خالط أي مـرييف مصـاب ومراقبـة حالتـهم     
بانتظـام يف حالــة عــدم تــوافر لقــار الســتصدامه بســرعة. ويف حالــة داء إيبــوال، اســتدعى األمــر  

يومــا. وإلا تــويف مــرييف، كــب دفــن اجلثمــان    21الطي املصــابني يوميــا ملــدة  مراقبــة حالــة خمــ
بطريقة ال تنطوي على خطـر نقـل العـدوى. وعـدوة علـى للـإ، كـب إبـدو مجيـع السـكان           
مبصاطر العدوى والتدابري اليت ميكن أن يتصذوها ملنع التعرض هلا. ويقتضي تنفيـذ هـذه التـدابري    

ية وبشرية، والتنسـيق عـن كثـب فيمـا بـني عـدد مـن الـوزارات         حشد موارد كبرية، مالية وماد
ــة،     ادكوميــة، والســلطات احملليــة، والشــركاء، والوكــاالت الدوليــة، واملنظمــات غــري ادكومي

 والقطات اخلاص، ومنظمات اجملتمع املدين.
فبناء نظام فعال ل نـذار والتنبيـه املبكـر وإعـداد اسـتجابة متسـقة واكمـة ألي مـرض          - 68
أمران يشكدن عديا ألي بلد يف العامل. ويتجلى للإ من الصـعوبات الـيت واجهتـها كـل      معد

، ومجهوريـة  2003من الصني يف التصدي لتفشـي املتدزمـة التنفسـية ادـادة الوخيمـة يف عـام       
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. وتكــون هــذه املهمــة 2015كوريــا يف التصــدي ملتدزمــة الشــرو األوســط التنفســية يف عــام  
 البلدان منوا مثل سرياليون وغينيا وليربيا.مضنية للغاية يف أقل 

وقـد خلــ، الفريـق إ  أن التــدابري الرئيسـية الــيت ينبغـي اختالهــا علـى الصــعيد الــوطين       - 69
لبناء نظام أكثر فعالية لرصد األزمات الصحية والكشف عنها والتصدي هلا تتمثل يف مـا يلـيي   

يف اللــوائح الصــحية الدوليــة وتعزيــز اســتيفاء شــروط القــدرات األساســية املنصــوص عليهــا  )أ(
النظم الصحيةو )ب( بناء قوة عاملة فعالة يف القطات الصحيو )ل( التصدي للتحـديات املاثلـة   
يف جمال ادوكمةو )د( تعزيز مشـاركة اجملتمعـات احملليـةو )هــ( تـدريب القـوات املسـلحة علـى         

الصـحية األساسـيةو )ز( معاجلـة     أداء املهام الصحية واإلنسانيةو )و( كفالـة اسـتمرار اخلـدمات   
 اجلوانب اجلنسانية لألزمات الصحية.

 
استيفاء شروط القدرات األساسية املنصوص عليهـا يف اللـوائح الصـحية الدوليـة      - ألف 

 وتعزيز النظم الصحية
كشـف التـأخر يف التصــدي لتفشـي وبـاء إيبــوال يف غـرب أفريقيـا عــن ثغـرات حرجــة         - 70
 ت التأهب واملراقبة والتصدي يف العديد من البلدان النامية.  زالت قائمة يف جماال ما
ــى األمــراض      - 71 ويقضــي اإلطــار القــانوين ادــايل املــنظم للتعــاون الــدويل يف الســيطرة عل

كـل دولـة مـن الـدول األطـراف فيـه، وعـددها         يـئ املعدية، أي اللوائح الصحية الدولية، بـأن هت 
ملراقبة حاالت تفشي امُلمِرضـات اجلديـدة اخلطـرية    دولة، جمموعة من القدرات األساسية  196

ــة  ــا. وتشــمل القــدرات األساســية التشــريعات       والتصــدي هلــا وإبــدو منظمــة الصــحة العاملي
الوطنية، والسياسات والتمويل، والتنسيق والتواصـل بـني جهـات االتصـال الوطنيـة، واملراقبـة،       

طر علــى الصــعيد الــوطين، واملــوارد وقـدرات التصــدي، والتأهــب، واالتصــاالت ملواجهــة املصـا  
 البشرية، واخلدمات املصتربية.

وكشف تفشي وباء إيبوال عن الثغرات الكبرية اليت مـا زالـت قائمـة يف غـرب أفريقيـا       - 72
فيمــا خيــ، تنفيــذ شــروط القــدرات األساســية املنصــوص عليهــا يف اللــوائح الصــحية الدوليــة.    

 ة اليت تفتقر إ  تلإ القدرات األساسية.  أن هذه املنطقة ليست املنطقة الوحيد غري
دولة طرفا يف اللوائح الصـحية الدوليـة، أبلـب ثلثهـا فقـط       196فحق امن، ومن أصل  - 73

بأ ا متتثل امتثاال تاما لشروط القدرات األساسية املنصوص عليها يف تلإ اللوائح. وهـذا علـى   
لشـروط مـرتني. فعنـدما دخلـت اللـوائح      الرغم من متديد املوعد النـهائي األصـلي لتنفيـذ تلـإ ا    

كموعــد  ــائي   2012، حــدد حزيران/يونيــه  2007الصــحية الدوليــة حيــز النفــال يف عــام     
دولة فقـط مـن أصـل     42ت األساسية. ويف للإ ادني، أعلنت االمتثال البلدان لشروط القدر
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النــهائي دولــة طرفــا أ ــا اســتوفت تلــإ الشــروطو ولــذلإ الســبب، مــدد للــإ املوعــد     193
ــراهن،   118بنــاء علــى طلــب   2014لعــامني إضــافيني حــق عــام   دولــة طرفــا. ويف الوقــت ال

يف املائـة( إ  أ ـا اسـتوفت ادـد األد  مـن معـايري        33دولة مـن الـدول األطـراف )    65 تشري
يف املائـــة( متديــدا لعـــامني إضــافينيو ومل تبلـــب    43دولــة )  84القــدرات األساســيةو وطلبـــت   

 يف املائــة( منظمــة الصــحة العامليــة حبالــة االمتثــال لتلــإ اللــوائح. ويف أيــار/         22دولــة ) 44
، منحت مجعية الصحة العاملية متديدا آخر مدته عامان جلميـع البلـدان الـيت طلبتـه،     2015 مايو

 .  2016وبذلإ أصبح املوعد النهائي لدمتثال للوائح الصحية الدولية هو عام 
ع عناصــر اللــوائح الصــحية الدوليــة املتعلقــة بالقــدرات      ويعــد عقيــق االمتثــال جلميــ    - 74

األساســية، ومــن ف كفالــة تغطيــة تتجــاوز حــدود عاصــمة البلــد، خطــوة أساســية حنــو كفالــة    
التأهب الفعلي والقدرة على التصدي لألزمات الصحية. وحيـث الفريـق الرفيـع املسـتوى مجيـع      

يقتـرر عـددا مـن امليـات الكفيلـة بـدعم       البلدان على إعطاء األولوية لبنـاء القـدرات الدزمـة و   
ــع املســتوى يــدرك أنــه حــق مــع تقــدل       ــام بــذلإ. غــري أن الفريــق الرفي ــة يف القي البلــدان النامي

الـيت مل متتثـل    128مساعدة دولية كبرية، فإنه سيكون صعبا على بلدان عديدة من البلـدان الــ   
صـوص عليهـا يف اللـوائح الصـحية     بعد لتلإ اللوائح أن تستويف شروط القـدرات األساسـية املن  

عيـة  قموعـد أكثـر وا   2020. ويرى الفريق الرفيـع املسـتوى أن عـام    2016الدولية حبلول عام 
 وقابلية للتحقيق، رهنا بوضع آليات داعمة موضع التنفيذ.

 
 1التوصية 

ــول عــام   ــاون     2020حبل ــة، بفضــل التع ــوائح الصــحية الدولي ــدول األطــراف يف الل ، تكــون ال
 .تثلة امتثاال كامد ملتطلبات اللوائح الصحية الدولية يف ما يتعلق بالقدرات األساسيةالدويل، ث

ــة   جمــال يف نيتعقيــق هــذا اهلــدف التعــاون الــدويل املــ  ســيتطلب  - 75 ــادل اخلــربات التقني تب
، املسـاعدة املاليـة والتقنيـة.    من البلدان، وخاصة يف أقل البلدان منـواً  ريكثال زمتليسسوواملوارد. 

ــة     ــق بإنشــاء آلي ــدوري  لويف هــذا الســياو، يوصــي الفري ــال بشــأدســتعراض ال ــوائح ن االمتث لل
ات يف االحتياجـات مــن القـدرات األساســية   الثغــر وضـع اليــد علـى  مـن أجــل   الصـحية الدوليــة 
 .(23هذه الثغرات )انظر التوصية  موارد إضافية لسد تصصي،وب، (6 )انظر التوصية

ــت - 76 ــه ويف الوق ــة أيضــاً   لات ــى الســلطات الوطني ــى إ  مســتوى مســؤولياهتا    أن ، عل ترق
القـدرات   ليشـغ ت لمـن أجـ   ، املـوارد احملليـة  يصصـ لتمـد  األ ةطويلـ  تدركية استراتيجيةبلتزم تو

 لصـحة العامـة  لنظـام   هـو إنشـاء   التمويـل احمللـي   مـن اهلـدف النـهائي    لى أن يكـون ع ،األساسية
ي صـد والتعنـها   والكشف املبكـر  االت تفشي األوبشةد يةالفعل ملراقبةار على قادو يؤدي عمله

 يكفــلو علــى املســتوى احمللــي  ورمــاألز األخــذ بزمــام عــز أن ي مــن شــأن التمويــل احمللــي وا. هلــ
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اإلنفـاو   ختصـي، جـزء مـن    علـى  أهداف أبوجا يساعد بلووسواالستدامة يف األجل الطويل. 
 دولالـ ، اجتمع ربسـاء  2001نمية القدرات األساسية. ويف نيسان/أبريل تل ضايفاإلادكومي 
يف املائـة علـى األقـل مـن      15 نسـبة  بتصصـي،  والتزمـ وااالعاد األفريقي يف أبوجا  األعضاء يف
بلـدان االعـاد    هـي  جـداً  ةسـنوات، قليلـ   10أكثر من  وبعد مرور .(3)للصحة م دالب ميزانيات
البلـدان املنصفضـة   ن حكومات كثري مـن  كول هسيد اوهذجا، حققت هدف أبو اليت األفريقي

 نفـاو علـى الصـحة.    ل ةولويـ األي عطـ ال ت الدخل وبلدان الشـرحية الـدنيا مـن الـدخل املتوسـط     
اإلنفـاو ادكـومي علـى الصـحة نصـف       مل يتجـاوز  من البلدان املنصفضة الـدخل  بلدًا 12في ف

يسـاوي متوسـط اإلنفـاو ادكـومي علـى الصـحة       مـا  ي أ يف املائة(، 8إال بقليل ) هدف أبوجا
لتـوفري أبسـط اخلـدمات     ميلـز  أقل بكثري ثـا ، وهي كمية للفرد الواحد سنويًا دوالرًا 12 البالب

ــام   ــا   2012األساســية. ويف ع ــى الصــحة يف غيني ــام عل ــاو الع ــب اإلنف ــا دوالرات 9 ، بل  وليربي
كثري من اهلدف الـذي حـدده الفريـق    أد  ب افرد. وهذلكل  دوالرًا 12وسرياليون  دوالرًا 13

 امتتشـا  اردده اعقـ دعـت إ  ان  يذالـ  قطات الصـحة تمويل بألمن الصحي العاملي املعين لالعامل 
نصـيب الفـرد مـن اإلنفـاو ادكـومي       ال يقلأوالذي أوصي ب (،املعهد امللكي للشؤون الدولية)

وء احتياجـات أقـل   يف ضـ و. ومع للإ، (2012)بدوالرات عام  دوالرًا 86على الصحة عن 
ة فياإضـ موارد اليـة   إتاحةينبغي إلزامها فقط ب هيرى الفريق أن ،من التمويلالكثرية  البلدان منوًا

الغـرض. ويف   هلـذا  جديـدة وإضـافية   أمـواال  أيضـاً  بهاشركا وفرالقدرات األساسية إلا  ليشغلت
 لتمويل املشترك.لآليات  إكادهذا السياو، ينبغي 

متطلبــات اللــوائح الصــحية الدوليــة يف مــا يتعلــق      تنفيــذ  كــذلإ إ الفريــق  شــريوي - 77
م السـلطات الصـحية،   امهـ  مـن  يف املاضـي  يعـد   نكـا العديد من البلدان  يف بالقدرات األساسية

نظر إ  الـدور اداسـم   باليف من ربساء الدول وادكومات. واكدائمًا باالهتمام ال اأنه مل حيو
 القدرة علـى  يف بناء اللوائح الصحية الدوليةاملنصوص عليها يف  ألساسيةالذي تؤديه القدرات ا

ينبغــي أن يشــرف عليــه رئــيس الدولــة  فــإن تشــغيلها ،كــبريخطــر صــحي  ة أيهــملواجالتأهــب 
 ادكومة. أو
متطلبات اللوائح الصحية الدوليـة يف مـا يتعلـق بالقـدرات     ويف حني أن االمتثال جلميع  - 78

املراقبـة واملصتـربات   وما يتعلق بالتأهـب   ، يفأعهر ن تفشي فريوس إيبوالإفمهم،  أمر األساسية
 يف اجملاالت التالية. ليشغإيدء اهتمام خاص للت ضرورةواملوارد البشرية )القوة العاملة(، 

 
__________ 

ناعـة  يف مؤمتر القمة األفريقي املعـين بفـريوس نقـ، امل    2001نيسان/أبريل  27إعدن أبوجا، الذي اعتمد يف  (3) 
 البشرية واإليدز والسل واألمراض املعدية األخرى لات الصلة، الذي عتقد يف أبوجا.
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 التأهب والتصدي - 1 
ن ن للغايـة. ومـ  تديف العديد من البلدان، مستوى االستعداد داالت تفشي األمراض م - 79
لتنسـيق يف حـاالت   لة اـدد  هياكـل  االفتقار إ طوار  وللوطنية  م خططاعدانالصعوبات  بني

ــاء   ــوار  الصــحية الوب ــة  الط ــداريب منتظم ــ وت ــة يتصــدلل ًاعدادتاس ــن  و. لألوبش ــات م املصزون
 نيفوعاملـ  ة يف كـثري مـن األحيـان. وقـوائمت    فيـ اكالـدعم اللوجسـيت غـري    وسائل املعدات الطبية و

ــًا تــدريبًا لني املــدرَّبنيالعــامو نيالطبــي  ســتعانةميكــن اال لألوبشــة والــذين ديصــالت يف جمــال كافي
 أو غري موجودة. قدميةن ا تكوم ًاكثري ةطارئ ةحال أي يف م 

ربسـاء  بقيـادة   أن تقـوم،  ادكومـات الوطنيـة  على  ،ومن أجل عسني مستوى التأهب - 80
 الدول وادكومات، مبا يليي

لحـد  لطـط الوطنيـة   واخل ليـات جـزءًا مـن ام   الصـحية  اتالتصطيط ملواجهة األزم علج • 
 والتأهب والتصدي هلامن خماطر الكوارث 

 لألوبشة يتصدللالدزمة  إشراك مجيع اجلهات املعنية لتحديد القدرات واملوارد  • 
ــ التصــدي هلــا لفائــدة  اكــاةحمل ريباتــدوإجــراء  ملواجهــة األوبشــة وضــع اخلطــط  •  ع مجي

 قوات األمن. ها، مبا فيإذلبة كلفاجلهات امل
 

 املراقبة - 2 
. بلـدان أيضـاً   ةيف عـد  يـة اللغاـدودة   لكشف األمـراض ومراقبتـها  صصصة املقدرات ال - 81
يف غـرب   إيبوال مؤخرًا فريوس تفشيبتم االعتراف أن يقد انقضت أكثر من ثدثة أشهر قبل ف

 سـوى  سـبق  مـا يف  سـتغرو يف املتوسـط  مل يحـاالت تفشـي الفـريوس     ني تبـ  ، يف حني أنأفريقيا
يف جمـال الصـحة    األخصـائيني  بعيف شإ يف غرب أفريقيا، ه مؤخرًافي حالة تفشيف. يومًا 44

ال أحـد كـان    ألن ،واسـعة االنتشـار    تكـن مل تلإ هممرض غري منطي ولكن شكوكيف وجود 
 العديـد مـن األعـراض   أن لـه  و (4)املنطقـة دون اإلقليميـة   هذه يف موجوديعتقد أن فريوس إيبوال 

الفـريوس التحـديات الـيت     عـرف علـى  التـأخر يف الت  ويـربز  أمـراض شـائعة أخـرى.    املشتركة مـع 
 األمراض املعدية. ة يفمن اخلرب يويح ماليت تفتقر إ  ك يواجهها العديد من أقل البلدان منوًا

__________ 

ومع للإ، فقد تأكدت دراسة سابقة واحدة على األقل من وجود أجسـام مضـادة لفـريوس إيبـوال لـدى السـكان        (4) 
يف البلــدان املتضــررة منــه، رغــم أن هــذه النتــائ  مل تكــن معروفــة لــدى اجلميــع يف املنطقــة أو يف صــفوف اخلــرباء.   

Bernice Dahn and others, “Yes, we were warned about Ebola”, New York Times ،7  2015نيســــــــــــان/أبريل ،
ــع الشــبكي التــايلي      -www.nytimes.com/2015/04/08/opinion/yes-we-were-warnedميكــن االطــدت عليــه يف املوق

about-ebola.html?_r=0 (.2016 كانون الثاين/يناير 22. )مت االطدت على الصفحة يف 
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مجـع البيانـات    امنيـة وسـبل إدارة   م املراقبة نوعيةنظنوعية  تفاوتت ويف غرب أفريقيا، - 82
املرافـق الصـحية    عمومـاً  تعتـرب  البلـدان يف املنطقـة  ف. عنـها  مجيع السـكان واإلبـدو   لدىالوبائية 
لمراقبـة املتكاملـة لألمـراض    لمنظمة الصحة العامليـة   إطار لمراقبة تستصدمل اعتيادية مواقع مبثابة

املراقبــة علــى عــدد اــدود مــن األمــراض لات األولويــة يف  . ويركــز هــذا اإلطــاروالتصــدي هلــا
 لمـ تكا. ويف حني يشدد اإلطار علـى  الزمان واملكان سبحب ااملتدزمات لتحديد اهاهاهت و/أو

 القـارة األفريقيـة   أكـرب هـوب   طـابع عمـودي  ت الراقبـة  املعدد من شبكات  أيضًا ةةالبيانات، 
إلنفلــونزا وااللتــهاب الســحائي واألمــراض ااألطفــال و. وتشــمل شــبكات مراقبــة شــلل برمتــها

فــإن  عمـودي،  بلـب عــن البيانـات بشـكل   ت اميكـن الوقايـة منـها باللقاحـات مثــل ادصـبة. وأل ـ      
طــار علــى الصــعيد الــوطين أو اإلقليمــي. اإل هــذا ة يفداعــدرل تــ بلــب عنــها الت علومــات الــيتامل

أكثر مـن  فـ املتكاملـة،  ة وملراقبـة العموديـ  ا مـن   يرغم من التجـزب النـاجم عـن هـذا املـز     وعلى ال
جماميع كليـة للحـاالت    نمتتض ،لتعليقاتل ةنشرة وطني بانتظام صدرنصف البلدان يف أفريقيا ت

مـن مؤشـرات    املسـتمدة  نتـائ  العـن   أيضـاً بلـب  والوفيات مستقاة من مجيع نظم املراقبة. وهي ت
علومـات  امل ات آخـر النشـر  هـذه  ضرعـ . وتعـن البيانـات   األداء من قبيل حسن توقيـت اإلبـدو  

صتربات، وادالة الراهنـة  املوحاالت تفشي األمراض، وتقارير  كل صحيةامش عما يستجد من
ــة املعلومــات امل يبــدو أن ولكــن صــدي لألمــراض،تلا ألعمــال  ااكتماهلــمــدى و بلــب عنــهانوعي

املثـال،   سـبيل  ال ميكـن يف كـثري مـن األحيـان االعتمـاد عليهـا. فعلـى       وتفاوت ت هاوحسن توقيت
وهـي   - واحد من كل أربعـة أطفـال يف غينيـا ال ميلكـون أيـة شـهادة والدة       طفل حنو أن يقدر

 ةالقــدر متلــإ ال الســلطاتألن  - رصــد حالــة الصــحة العامــة  يت متكِّــن مــنلــاامليــة الرئيســية 
 بشكل منتظم. مجع املعلومات عن الوالدات والوفياتاليت تسعفها يف  ةفياكلا

 الفريق كذلإ أن هنـاك حاجـة إ  عسـني العدقـة بـني نظـم املراقبـة الصـحية        والحا  - 83
ر أن أكثر من نصف مجيـع  يقدَّ إل، “ةواحدالصحة ال”مبا يتماشى مع مبدأ  ،البشرية والبيطرية
 مصدرها حيواين.األمراض املعدية 

لمراقبــة لالوطنيــة  ايلــزم أن تــدعم ادكومــات الوطنيــة شــبكاهت ويف ضــوء هــذه ادالــة، - 84
عمل مع الشركاء لضمان عسني التكامل بني شبكات املراقبة. وبـالنظر إ  القيـود الـيت عـد     وت

ــة أيضــاً      ــدان، ينبغــي للحكومــات الوطني ــد مــن البل ــوفري كــل   مــن القــدرات القائمــة يف العدي ت
ــات املتصــلة ب  ــة  صــحية ال األحــداثالبيان ــري العادي ــة    لغ ــة الصــحة العاملي لمــدير اإلقليمــي ملنظم

حــاالت الطــوار  )مركــز و ة حــاالت تفشــي األوبشــةجهــاملوبرنــام  منظمــة الصــحة العامليــة و
ميكـن   نذيلـ ، ال(7انظـر التوصـية    -داالت الطوار   صديمنظمة الصحة العاملية للتأهب والت

 ، إلا لزم األمر.ؤهلني تأهيد كافيًااملاملوعفني  صصة منصمتمشورة  اأن يقدم ابدورمه
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أن  ادكومــات الوطنيــةعلــى  فعاليــة،ب هاورصــد  مراقبــة األمــراضمــن أجــل عســنيو - 85
 ربساء الدول وادكومات، مبا يلييبقيادة  تقوم،
مـع وعليـل معلومـات الصـحة     جل “ةواحـد الصـحة  ال”مبـدأ  وفـق   إنشاء آليـة للمراقبـة    • 

 اجملتمع شرائحبيانات من مجيع المع د وللإ ،ةيد تكون آناكترة وبصالعامة 
املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العامليـة وبرنـام  منظمـة الصـحة العامليـة       راخطإضمان   • 

ــة جهــاملو ــة   و ة حــاالت تفشــي األوبش حــاالت الطــوار  )مركــز منظمــة الصــحة العاملي
 مجيـع األحـداث   ًا عـن فـور ( 7انظـر التوصـية    -دـاالت الطـوار     صـدي للتأهب والت

 الصحية غري العادية
 

 القدرات املصتربية - 3 
فإنـه ال بـد    ة غري العادية،يالصح األحداث تعرف علىت األولية ميكن أن راقبةاملأن  ديب - 86
ال يتــوفر إال علــى  ن العديــد مــن البلــدانغــري أالتشــصي، النــهائي.  مــن أجــل ختبــاراتالا مــن

رسـلت العينـات   صدل تفشي فريوس إيبوال يف امونة األخـرية، أُ فة للغاية. ضشيل خمتربية قدرات
ــلتأكلاألو   ــربإ األويل ديـ ــتوى   ل ين  خمتـ ــن املسـ ــة مـ ــدمة البيولوجيـ ــون  4لسـ ــا بيف ليـ فرنسـ

أفرقة مـن   ما ُأرسلتعند إال يف غينيا يًاخمترب تشصي، فريوس إيبوال متي ملوأملانيا. ب وهامبورو
ادوديـة   دتوأ .2014تنقـل يف  ايـة آلار/مـارس    امل صتـرب األورو  املكار وادبـ معهد باستور 

إ  ادــد مــن  اتنتــائ  االختبــار اردإصــ يف فــرص ادصــول علــى اخلــدمات املصتربيــة والــبطء 
خمــالطي تعقُّــب و طــرو انتقــال املــرضمــن خــدل جعــل عليــل  صــدي هلــذا الفــريوسفعاليــة الت
متفـق عليهـا    إجـراءات معتمـدة  عـدم وجـود نظـم و   بـأن  الفريـق   كما علـم  .ًاعسري ًاأمر املرضى

ل ويف كثري من األحيـان عقبـة عـ    لنقل العينات إ  خمتربات، وال سيما عرب اددود، قد يشكل
 الفح، السريع. دون
 يمبا يلي أن تقوم تعزيز القدرات املصتربية، ينبغي للحكومات الوطنيةول - 87
بيولوجيـة،  لتحليـل العينـات ال   واحد علـى األقـل جمهـز    لصحة العامةلإنشاء خمترب وطين  • 

 إ  املصتربات اإلقليمية املشتركة ءولجال ضمان الإو
، مبـا يف  نامـ أو ةسـرع ب صتربات املناسـبة امللعينات إ  انقل  من أجل نظام وطين ءانشإ  • 

 للإ عرب اددود
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 املوارد البشرية - 4 
يف العـاملني   خطـري نقـ،  مـن  مـن فـريوس إيبـوال     البلدان الثدثـة األكثـر تضـرراً   عانت  - 88

وعنـد تفشـي    (.2التوصية  )انظر أيضًا صدي لألمراضالت الصحيني املؤهلني والعاملني يف جمال
هلـذا   صـدي التللتعجيل بتوعيـف مـوعفني إضـافيني لـدعم     هود اجل بتذلت، بسرعة فريوس إيبوال
ام هــاملوتدريبــهم علــى  - الــدفن اممــن رقــةفأأو  متتب عــي خمــالطي املرضــى  كمــثد -الفــريوس 
 ملوعفني اإلضافيني.ا أجور وضع آليات لدعم دفع . ويتعني أيضًاماملنوطة  

سـرعة  ب موإنشـاء اهلياكـل اإلداريـة لـدعمه     االحتيـاطيني  تدريب املـوعفني  ويف حني مت - 89
. ويف املسـتقبل، ينبغـي أن عـدد البلـدان     صدي هلذا الفـريوس ت التوق ينًا منة ًاقتو أخذ قياسية

ب املــوعفني يدرتـ كفــل تاألساســية كجـزء مــن خطـط التأهــب الوطنيـة و    االحتياطيـة القـدرات  
األمـراض بوجـه   لتفشـي   صـدي مهـام الت  علـى ، وكـذلإ  تـها الوقاية مـن العـدوى ومكافح  على 
 االحتياطيـة لألجهـزة  ينبغي أن تدرل قدرات نظام الرعاية الصحية اخلـاص يف القـدرات   وعام. 

 ة.يلطوار  الصحداالت اصدي التاملكلفة بالوطنية 
 ادكومات الوطنيـة على ة، يالصح تعزيز القوى العاملة يف حاالت الطوار ومن أجل  - 90

 ربساء الدول وادكومات، مبا يلييبقيادة  أن تقوم،
 ة لضـــمانيالصـــح للقـــوى العاملـــة يف حـــاالت الطـــوار  إجـــراءات معتمـــدة عديـــد  • 

 والسدمة املهنية جوراأل ادماية والتدريب واملعدات ودفع من فيكي ام
ني الصـحيني يف  ملاعـ ة بتدريب مجيـع ال يالصح عاملة يف حاالت الطوار  ةل قويتشك  • 

 الطوار داالت  اإلجراءات املعتمدة علىالقطاعني العام واخلاص 
 

 قوة عاملة صحية فعالة بناء -باء  
العاملني الصحيني املدربني يف العديـد مـن البلـدان الناميـة هـو       نق،يدحا الفريق أن  - 91

 األمـراض  لتفشـي  صـدي التيف جمـال   هلـ مع يديؤنظام  ليشغمن أهم العقبات اليت عول دون ت
 مستوى اجملتمع احمللي.على  تهاومكافح

غينيـــا طبيـــب لكـــل  يفنظـــام الرعايـــة الصـــحية العامـــة كـــان لـــدى ، 2013يف عـــام  - 92
 اء لكـل نسـمة  طبـ األ كـان معـدل   على الصعيد الوطين. ويف ليربيا وسرياليون، نسمة 10 000
شــص،، علــى التــوايل. وهــدر   10 000لكــل  يــبطب 0.1و  0.2 حيــث بلــب ،بكــثري أد 

ترك اجملتمعـات احملليـة   لتتيف العواصم واملدن،  ونتركزياإلشارة إ  أن العديد من هؤالء األطباء 
 هــذهادصـول علـى اخلـدمات الصـحية الكافيـة. و      سـبل  دون حجمـاً األصـغر   واملنـاطق الريفيـة  
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 ثرضـة أو قابلـة   وأ طبيبـاً  23 - أد  بكثري من ادـد األد  عدالت يف البلدان الثدثة مجيعها امل
 .(5)أوصت به منظمة الصحة العامليةالذي  - شص، 10 000لكل  على األقل

يف  قـوة عاملـة   يـًا وجـود  فعل ديـدة اجل تطلب عسني رصد ومراقبة تفشـي األمـراض  يسو - 93
واسـعة  ال. ولتحقيق التغطيـة اجلغرافيـة   تنياملهم اتنيالصحة العامة قادرة على االضطدت   جمال

ض علـى مسـتوى اجملتمـع احمللـي،     امـر لألرصـد األساسـي   الشبكة مراقبة، كـب أن يـتم   لالنطاو 
العـاملني يف   مـن زيـد  م إيفـاد  أن يف للإ يف املناطق الريفيـة. ويف هـذا السـياو، يـرى الفريـق      مبا

هـؤالء  راقبة. ويف حـني أن  امل سبل يف تعزيز كبريًا جمال الصحة اجملتمعية ميكن أن يسهم إسهامًا
التـدريب يف جمـال املراقبـة    ب دهمويـ زميكـن ت فإنه ، رمسية طبية عادة مؤهدتال ميلكون  نيملاالع

أقـرب مركـز    إبـدو و ،غري العادية يف جمتمعـاهتم احملليـة   األحداثاألساسية اليت تتيح هلم عديد 
تحقيـق يف ادـاالت املبلـب عنـها.     الاملوعفني الطبيني املؤهلني  نامكوحينشذ يكون بإا.   صحي

ة املبـادرات الراميـة إ  توسـيع نطـاو نشـر العـاملني يف       شدويف عل هذه اخللفية، يؤيد الفريق ب
العـاملني يف جمـال    مـن قبـل   التغطية األساسية لكل جمتمع ناضمسهم ويجمال الصحة اجملتمعية. 

علـى   دسـاع الرعاية الصـحية الوقائيـة، وي   ويف يف تعزيز نظم الصحة األوسع نطاقًا الصحة أيضًا
 التقدم احملرز حنو عقيق التغطية الصحية الشاملة. إحراز
 

 2التوصية   
 العاملني الصـحيني  ني وإنشاء نظميف تدريب املهنيني الصحي اهتازيادة ادكومات استثمار  

 اليت تدئم عروف كل بلد
تدريب العـاملني يف جمـال الصـحة    للوطنية والشركاء التمويل الكامل ادكومات اتوفر  • 

 اجملتمعية
العــاملني يف جمــال  شــروافز مــن أجــل املســاعدة علــى ضــمان نادــعمل جمموعــات تتســت • 

 يف املناطق الفقرية والنائية بشكل استراتيجيالصحة 
أدوار هامـة   هلـا  اجهم كفشـة عماليـة  موإداالعتراف بالعاملني يف جمال الصحة اجملتمعية   • 

 صدي هلاوالت تهاومراقب من األمراض يف الوقاية
الصـحة العامـة علـى     صـدي يف جمـال  والت مراقبـة للعتمـد كـل نظـام    ييف  اية املطاف، و - 94

 لئـ قدني الاملـوعفني الطبـي   كـان علـى   فـي غـرب أفريقيـا،   فأوسـع.   النظام الصـحي علـى نطـاو   
__________ 

ــة در عــن الصــا 2006تقريةةر اصةةال بالصةةحة مل ال ةةا    ال خلــ، (5)  ــدان لات  منظمــة الصــحة العاملي إ  أن البل
ــة الصــحية   ــة يف جمــال الرعاي ــيت ت الكثاف ــاء واملمرضــ  يــف مل(، 0.26)±  2.28ن عــقــل ال اهلــدف بن واألطب

 .رات عند الوالدةاهالقابدت املخدمات من  يف املائة 80 نسبة املتمثل يف توفري
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يف جمال علـم األوبشـة    ًاادود وهم مدربون تدريبًا واعملي أنخدل أزمة فريوس إيبوال املتاحني 
الوقايــة مــن  وتقوضــت .تقريبــًا أي معــدات طبيــة مهديلــ تكــن وملاألمراض املعديــة اخلــاص بــ

ــها بســبب العــدوى ومكافح ــل    ت ــدات األساســية مث ــنق، يف املع ــال ــ دالء البدســتيكيةال  دواوم
ــتطهري ــة، ال ــاطق الريفي ــن ال  . ويف املن ــادة     كــان م ــية وع ــة األساس ــى األدوي صــعب ادصــول عل

مشـاكل   بسـبب  صـعوبة ال ه. وتفـاقم هـذ  اقتناءهـا  ملرضـى ا يسـتطيع تكون مكلفة للغاية لكي  ما
ليربيـا سـوى عـدد اـدود      ىلدمل يكن  ل املثال،. فعلى سبيية الصحية األوسع نطاقًاتحتال بىنال

يف العاصـمة مونروفيـا. ويف األيـام األو  مـن      ًاكان معظمهـا موجـود  ومن سيارات اإلسعاف، 
 علـيهم أعـراض اإلصـابة بفـريوس إيبـوال      تالـذين عهـر  قل العديد من املرضـى  نت املرض، تفشي

علـى خمـاطر مجـة مـن      ىنطـو اا وهـو مـ  ، هتمأسـر مـن  أفـراد   نقلـهم  جـرة أو األ اتسـيار واسطة ب
 ىاملرضـ  كان لزامًا وضـع ، عزلالومرافق رافق املصتربية املاالفتقار إ   وبسبب .ىوعدانتشار ال

ل اقـ تنا احتمـاالت  مـن  أكثـر  ا زادثـ يف مراكز االحتجـاز،   من األحيانكثري  صحاء معًا يفواأل
 صـدي تلا سـبل ، وال سيما يف املنـاطق الريفيـة،   ةوميالعم يةتحتال بىنضعف ال كما أعاو املرض.

 وقايـة مـن  ة للنـ ياملتاملزيـد مـن الـنظم     بنـاء . لذلإ، فإن الفريـق يـدرك أن   للمرض الوطنية الفعالة
 يف البلدان النامية. النظم الصحية األوسع نطاقًايتطلب تعزيز  والتصدي هلا ألزمات الصحيةا
 

 اإلدارةلتصدي لتحديات ا -جيم  
 كــثريًاتفشــي أي مــرض،  الكشــف عــن جــردنــه مبفــريوس إيبــوال ألقــد أعهــرت أزمــة  - 95
مـن التكـاليف السياسـية واالقتصـادية الـيت       صوفـاً ف. ه عدنيـة خرب نشرجم ادكومات عن ع ما
ادكومـات حـوافز قويـة للتقليـل مـن       لدى نتكون تفشي املرض، ع ًالناإلعدن ع هاستتبعيقد 

ــد اخلطــر. شــأن للــإ  ــب بعــ وق ــق   أبل ــة الفري ــي املنظمــات غــري ادكومي أن مســؤولني بــيف ثثل
 حبجـة يف األشهر األو  من تفشـي فـريوس إيبـوال،     مهو لني يف األمرم كانوا يعتربو حكوميني 

ل من املـاحنني. ويف أحـد البلـدان،    امواأل معجل سعيًا طربالب يف اخلتأن املنظمات غري ادكومية 
الرغم من وجود دالئل تشري إ  عـدد  ب ًا،يربتخمت املؤكدة اداالبعد اإلبدو عن قرار الساهم 

هـذا نقـييف   كـان  انتشـار املـرض. و   دىمبـ سـتهانة  يف اال ،املشتبه فيهااإلصابات أكرب بكثري من 
عكـس اجلهـود   وتواملؤكـدة.   اأبلغت عن اداالت املشتبه فيه ثيحبلدان أخرى،  حدث يف ام

يـؤثر   قـد  يذانتشـار املـرض االرتبـاك واخلـوف الـ      شـأن الرامية إ  تأخري اإلخطار والتقليل من 
ــق أيضــاً    يف كــثريًا ــرارات السياســية. ومســع الفري ــأن  اختــال الق ــن بعيفال ــدان   م ــات البل حكوم

 عـدن للعمـوم  اإلمنظمـة الصـحة العامليـة املسـاعدة دون     هلـا  يف البداية أن تقـدم   طلبت املتضررة
اختـذت السـنغال    وعلى النقييف من للـإ،  .طارئة صحية عمومية تسبب قلقًا دوليًاعن وجود 
ــة الطــوار  وابــنيجرييــا إجــراءات فوريــة  وومــايل  ــواءفعليــة ال تــدابري ســتحداثإعدن حال  حت
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الـذي   سـتباقي القـوي وا السياسـي  ال العمـل  وبفضـل  .تادـاال  إحـدى  مبجرد تشـصي،  املرض
 - دودةاـ  النظام الصـحي  اتحق عندما تكون قدر -صدي إجراءات التأهب والت حيث على
 تفشي املرض وميكن إنقال األروار. نطاو اتستا اديلولة دونميكن 
ــة بــ  و - 96 ــت التحــديات املتعلق ــب أساســية  تنســيق أيضــاً الدارة واإلأعاق ــال  جوان ــن أعم  م
 علـى الصـعيدين   أعهرت مشاورات الفريق مع املسـتجيبني فقد يبوال. إ فريوستفشي ل صديلتا

الكيانـات   معرفـة  يف، يف األيام األو  من األزمـة، عـدم وضـور    كان هناك أنهالوطين والدويل 
حضـور   هلـا   ينبغـي يتملنظمـات الـ  او صـدي لتا أعمـال داخل اإلدارة الوطنية املسؤولة عن تنسيق 

التنـافس   بسـبب يف حاالت معزولـة، تباطـأ صـنع القـرار     و. باملوضوت االجتماعات لات الصلة
ــدم وضــور    ــني اإلدارات وع ــني وزارة الصــحة و  التسلســل اإلداريب ــوطين املب ملعــين ا نســق ال

يف بعــيف ادــاالت، مل تســتصدم ون. وها الشــركاء الــدوليأنشــأواهلياكــل الــيت  فــريوس إيبــوالب
يف مجيـع  و. هانـ عللكوارث الوطنيـة القائمـة ومت تصـميم هياكـل جديـدة بـدال        تصديهياكل ال

مـرة   صـدي لتا عمـال التنسـيق العـام أل  ب داب املوعـف املكلـف  تـ اند يعُأالبلدان املتضررة الثدثة، 
علـى الصـعيد   ، رتكـرَّ كـي  واحدة على األقل. وعدوة على للإ، اسـتغرو األمـر عـدة أشـهر ل    

 على مستوى العاصمة. القائمة هياكل التنسيقهربُة  ،الوطين
تنسـيق وفعاليـة   المن مجيـع األطـراف املعنيـة أن     وتكرارًا مسع مرارًا غري أن الفريق أيضًا - 97
 ةن هنـاك التـزام سياســي قـوي وقيــاد   وكــي جـرد أن مبإ  حـد كــبري   اعسـن  صـدي قــد لتا مـال أع

 كل البلد.يف من رئيس الدولة  ةمباشر
ــن الضــروري  و - 98 ــ ًامتشــي، العمــلم ــة  عم ــاد  التوجيهي ــوائح  املب ــواردة يف الل  ةيالصــح ال

إشــعار منظمــة الصــحة العامليــة دون تــدخل سياســي مبجــرد اكتشــاف علــى التعجيــل ب، الدوليــة
مـن  بسـرعة   اتألزمـ اإنشـاء هياكـل فعالـة إلدارة     . ومـن األمهيـة مبكـان أيضـاً    مرض يأتفشي 
علومات عن تفشـي  املضمان املزيد من الشفافية وزيادة صعوبة إخفاء ولالتصدي لألزمة.  أجل
 املراقبة املنتظمة كجزء مـن  وكذلإات الصحية التصطيط لألزم يتم يوصي الفريق بأن ،املرض
مـثلني  امل ةمبسـامه  -هلـا   صديوالت ادد من أخطار الكوارث والتأهبالوطنية املكلفة ب لياتام

 من خمتلف الوزارات واملنظمات غري ادكومية.
 

 مشاركة اجملتمعات احملليةعزيز ت -دال  
خلـ،  قـد  يف التصدي لألزمات الصـحية. و مشاركة اجملتمعات احمللية أمر بالب األمهية  - 99

أخذ يف االعتبـار السـياو الثقـايف احمللـي     ي إيبوال مللتفشي مر األ صدي يف باد الفريق إ  أن الت
غـري فعالـة إ     كانـت  يف كل بلد متضرر، وأن اجلهود املبكرة من أجل توعية اجملتمعات احملليـة 
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يف أعمــال  ا مــن املؤسســات املشــاركةحــد كــبري. ويف حــني أن منظمــة الصــحة العامليــة وغريهــ
 يني منـذ وعلماء اجتمـاع  مشاركة اجملتمعات احملليةيف تشجيع  نشر متصصصنيب التصدي قامت
اجلهود الرامية إ  فهم اجملتمعـات احملليـة    لعج هيف تقدير نطاق ريقصتال ، فإنالوباء بداية انتشار

 كافية. غري جهودًا وإشراك السكان احملليني وقادة اجملتمعات احمللية
يف كــثري مــن األحيــان أحاديــة   ةتوعيــة اجملتمعيــال كانــت جهــود وعــدوة علــى للــإ، - 100

ل الرســائل بــدال مــن االعتــراف بشــرعية الشــواغل احملليــة والتواصــل مــع الســكان نُقــتاجلانــب، 
ة مــا تتفاعـل مــع جمموعــ  غالبـاً  بأعمــال التصــدي ةكلفـ اجلهــات امل وكانـت  .مهصاطبتــاحمللـيني مل 

ــة ضــيق  ــيني   ةفرعي ــن احملــاورين احملل ــة اتال ســيما املســؤولني يف ادكومــ   - م ــن ف  - احمللي وم
 نووالزعمـاء الـديني   مبن فيهم الزعماء التقليديون ،اجملتمع احمللي مجيع أطيافالعمل مع  تهاهل

انعـدام الثقـة    بسبب هذه التحديات تتفاقموامخرين.  اجملتمع احمللي دافروالنساء والشباب وأ
إ  عرقلـة بـرام  تغـيري     أدى بني اجملتمعات احمللية وادكومة املركزية واألجانب، وهـذا بـدوره  

ادالـة إ  عهـور   هـذه  أدت وادكومات أو اجلهات الفاعلـة الدوليـة.    وها ثثلنفذالسلوك اليت 
ــا ــة اجملتمعــ  م ــةيســمى مبقاوم ــث، ات احمللي ــة   حي ــات احمللي بشــكل  ســواء ،ســعت بعــيف اجملتمع
وعنيـــف يف بعـــيف ادـــاالت، إ  تفـــادي التعـــاون مـــع العـــاملني يف بـــل فاعـــل أو فاعـــل  غــري 
 الصحي. اجملال
إ  عكـس املـراد    ًابـل ومفضـي   ،غـري فعـاال   أيضـاً  يف البداية اجلماهريياالتصال وكان  - 101

إ  يف وقـت مبكـر    اجلمـاهريي  ى سبيل املثـال، سـعى االتصـال   منه يف العديد من اداالت. فعل
النامجـة عـن فـريوس إيبـوال،      املرتفعـة  تغيري السلوك من خـدل التأكيـد علـى معـدالت الوفيـات     
 دفعـت تلـإ  ، التقـدم للفحـ،  لى عوعدم وجود عدل شاف منه. وبدال من تشجيع املصابني 

 املرضـى  يصفـ تت األسـر  تجعلـ ، وحـوص فالاالت املشتبه  ـا إ  تفـادي   العديد من ادالرسائل 
وهــو ، صــديشــائعات واملعلومــات املضــللة بشــأن آليــات الوقايــة والت الكثــرت و. مــن أفرادهــا

 مبعلومات دقيقة. تهمكافح  إ اهرييمآليات االتصال اجل سعت ام
ــا  - 102 ــداد  وبينم ــت أع ــارتفع ــوبر    اد ــه وتشــرين األول/أكت ــن متوز/يولي ــرة م  االت يف الفت
عناصــر الطبيــة والوبائيــة علــى الاجلهــات القائمــة بأعمــال التصــدي للفــريوس   تركــز، 2014
بعـيف املنظمـات اجملتمعيـة أنـه يف األيـام      أفـاد  ال على تعزيز مشاركة اجملتمعات احملليـة. و  هلتفشي

لمشــاريع الــيت لمــن الصــعب العثــور علــى متويــل   كــان ،أعمــال التصــدي للفــريوساألو  مــن 
ة والقــدرات لعــدل. كمــا أن عــدم كفايــة حبــوث العلــوم االجتماعيــ لتشــييد مراكــز ب قعلــتت ال

، وعـدم إيـدء اهتمـام كـاف     مهذبـة يف جمـال التصـدي للوبـاء     القائمة للمسـاعدة يف وضـع  ـ    
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 مـن الصـعب   ، أمـران جعـد  مشـاركة اجملتمعـات احملليـة   لتشـجيع   لرصد وتقييم اجلهـود املبذولـة  
 عند الضرورة. ارصحيح املست

املســبب  H5N1فــريوس و (H1N1) نفلــونزافــريوس اإلتفشــي  عنــد الكمــا كــان ادــو - 103
يف  ايـة املطـاف يف    ا أحـدث الفـرو  مـ  يهـ  مشاركة اجملتمعات احملليـة  كانت ،نفلونزا الطيورإل

إال مـع عهـور اجلهـود     هزاحـر إن التقـدم مل يبـدأ   إ لفريـق مـراراً  لل يـ معظم البلدان املتضـررة. وق 
يف إطـار توعيـة    ةحملليـ إ  إشـراك الزعمـاء التقليـديني ومجاعـات اجملتمـع املـدين ا      خصيصًا الرامية 
 عولــتالتحــدي املتمثــل يف مقاومــة اجملتمعــات احملليــة،  بيــد الــوعي ازومــع ت. ةاحملليــ اتاجملتمعــ

 مـــد جســـور االتصـــالو ،ألزمـــةلحنـــو عســـني فهـــم الســـياو الثقـــايف   هـــاتركيز يف املنظمـــات
احملليـة علـى    ، وتشجيع اجملتمعـات ر بنفسهاماأل زمام اهيتولو وكسب تأييدهااجملتمعات احمللية ب

ــد أولوياهتـــ  ــواغل اعديـ ــات   هاوشـ ــاء االجتمـ ــاركة علمـ ــادة مشـ ــاعدت زيـ ــيما  - . وسـ وال سـ
ــيني  والعديــد مــن اخلــرباء واإلحصــائيني     يف علــم اإلنســان نيخصــائياأل مــن خــدل   -اإلقليم

التوصـل إ  فهـم أفضـل     على اجلهات القائمة بأعمال التصدي ،الشبكات الرمسية وغري الرمسية
. زيـادة انتشـار الوبـاء   الـيت كانـت مفيـدة يف     احملليـة  اجملتمعيـة  لـديناميات واالثقافيـة  لممارسات ل

 حافـــلركـــة الســـكان احمللـــيني وتـــاريخ دعاليـــة الســـتويات واملالـــدفن  اتداعـــوتشـــمل هـــذه 
مبـا يف للـإ اجملتمـع الـدويل، ويف بعـيف       نـب، جااأل يفلثقـة  ل شديد ماعدانأدى إ   اتالصراعب

 ومة.اداالت، ثثلي ادك
ــةمل اجلائكمــا عســنت الرســ  - 104 ــال اهريي ــى ســبيل املث ــى   و ،. فعل ــن التشــديد عل ــدال م ب

عـدل  الرسـائل اجلديـدة علـى    ، شـجعت ال النامجة عـن فـريوس إيبـوال    املرتفعة معدالت الوفيات
. غري أن العدد الكبري من املنظمات املشـاركة يف املراحـل الدحقـة    يفاملبكر لتحسني فرص التعا

ــاء  التصــديمــن جهــود   ــات و ــ  االتصــال      للوب ــن الصــعب تنســيق الرســائل والتقني ــل م جع
 بعضها أكثر فعالية من غريه. وكان ر الرسائل،ثاك. وهذا أدى بدوره إ  تاهرييماجل

علــى الصــعيدين  القائمــة بأعمــال التصــديلجهــات ل ينبغــيه ولــذلإ يــرى الفريــق أنــ - 105
ــدويل أن ت  ــوطين وال ــات إشــراك ا ام ســتحدثال ــة بصــورة من لي ــات احمللي ــدابري تظمــجملتمع ة يف ت

 لألزمات يف املستقبل. صديتالتأهب وال
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 3التوصية   
ما تضـطلع بـه    ديرشتعزيز وتب لألمراض ادكومات واجلهات القائمة بأعمال التصديقيام   

 ةثقال ونيل تويل زمام األمور على الصعيد احمللي ة وتشجيعات احملليمشاركة اجملتمعلتعزيز 
بحـوث  لساعد السلطات الوطنية والشركاء على تطوير واستصدام القدرات الوطنية ت  • 

يف  درة علـى التعبشـة  ااالجتمـات قـ   شبكة دولية مـن علمـاء   وكذلإالعلوم االجتماعية، 
 أزمة حال وقوت أي

 تاهـ اجل نفذة لفائدةملاالفعالة يف مجيع برام  التدريب  مباد  املشاركة اجملتمعيةإبراز   • 
 القائمة بأعمال التصدي طنية والدوليةالو

ــوب يف           •  ــدان اجلن ــني بل ــاون ب ــات التع ــن إمكان ــة والشــركاء م ــتفادة الســلطات الوطني اس
 اجملال هذا

 االعتبار الواجب للسياو الثقايف ، مع إيدءاستراتيجيات االتصالاستحداث  • 
 

 تدريب اجليش على أداء املهام الصحية واإلنسانية -هاء  
مثلما شوهد يف كارثـة وبـاء إيبـوال، فـإن للجـيش ولقـوات األمـن األخـرى دور هـام           - 106

ميكن هلما تأديته كتدبري أخري يف مواجهة األزمات الصحية. وباإلضافة إ  نشـر وحـدة كـبرية    
تابعة للقوات املسلحة التابعة للواليات املتحدة وجمموعات أصغر حجمًا مـن القـوات املسـلحة    

فرنسـا، اضـطلعت أيضـًا القـوات املسـلحة احملليـة بـأدوار أساسـية يف أعمـال          للمملكة املتحدة و
ــالنظر إ  املصــاعب الــيت صــادفتها وزار       ــا وســرياليون. وب ــاء يف كــل مــن ليربي التصــدي للوب
الصحة الوطنية، أهابت حكومتا البلدين بقواهتما املسـلحة أن تـدعما األفـراد العـاملني يف جمـال      

واإلنســانية. ففــي ســرياليون، ســاعدت القــوات املســلحة أيضــًا يف  التصــدي لألزمــات الصــحية 
قيادة عملية التصدي لألزمة الصحية بعد أن عتـني وزيـر الـدفات منسـقًا وطنيـًا معنيـًا بالتصـدي        

. وقدمت هربة مشاركة اجليش يف كل مـن سـرياليون   2014لفريوس إيبوال يف آب/أغسطس 
حية يف املستقبل. ويتطلـب عقيـق ادـد األقصـى     وليربيا دروسًا واضحة للتصدي لألزمات الص

لفعاليــة قــوات األمــن يف عمليــات االنتشــار ألغــراض صــحية وإنســانية التــدريب ونشــر معــايري  
حقوو اإلنسان وإجـراء عمليـات ااكـاة منتظمـة. وباإلضـافة إ  للـإ، يـتعني علـى كـل مـن           

لتفـاهم بـني القطـاعني املـدين     اجلهات الفاعلة العسكرية واملدنيـة العمـل معـًا مـن أجـل عسـني ا      
 والعسكري وزيادة التأهب.

وقد متثـل أحـد أوجـه االسـتصدام الرئيسـية لقـوات اجلـيش واألمـن األخـرى يف إنفـال            - 107
ادجــر الصــحي. والفصــل بــني الســكان وفقــًا الفتــراض االعــتدل واحتمــال التعــرض للمــرض   
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ــة، وال    ــاب اللقاحــات    واإلصــابة بالعــدوى أداة هامــة يف جمــال الصــحة العام ســيما يف عــل غي
والعدجات الطبيـة الوقائيـة. غـري أنـه ال بـد مـن إعمـال هـذه القيـود علـى ادريـة يف إطـار مـن              
الشفافية واإلنصاف، وباستصدام امليات املناسبة للدعم الطيب واالجتمـاعي. ومـع للـإ، رأى    

فـإن االسـتعانة بـاجليش     الفريق أنه، نظرًا لعدم تلقي التدريب الكايف يف جمال حقـوو اإلنسـان،  
مبا فيها حاالت ادجـر الصـحي    - 2014يف التصدي ألزمة فريوس إيبوال اليت وقعت يف عام 

مل يســاعد علــى بنــاء الثقــة علــى الــدوام، بــل قــوَّض يف الواقــع أعمــال     -الــيت فرضــها اجلــيش  
لـيت  التصدي يف بعيف اداالت، وال سيما يف أعقاب الصـدامات النامجـة عـن ادجـر الصـحي ا     

وقعــت بــني اجلــيش الليــربي واملــدنيني يف منطقــة ويســت بوينــت يف مونروفيــا، والــيت أدت إ   
حدوث حالة وفاة واحدة. وعـدوة علـى للـإ، فـإن اإلرث الـذي خلفتـه الزناعـات يف معظـم         
البلدان املتضررة قد ولد لدى السكان خماوف عميقة مـن قـوات األمـن، ثـا قـوَّض فعاليتـها يف       

 بعيف اداالت.
 

 كفالة استمرار اخلدمات الصحية األساسية -واو  
أشــارت بعــيف اجلهــات املكلفــة بأعمــال التصــدي لفــريوس إيبــوال إ  أن التركيــز          - 108

ادصري عليـه قـد أدى إ  وقـف مؤقـت لتقـدل العديـد مـن اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية،           
إجـراءات التحصـني االعتياديـة     فيها محدت التحصني. ففي ليربيا على سبيل املثـال، عتلقـت   مبا

ضد ادصبة أثنـاء تفشـي فـريوس إيبـوال، األمـر الـذي كـاد يعـرض حيـاة امالف مـن األطفـال            
للصطر لـو تفشـى مـرض ادصـبة مـن جديـد. وقـد أثـر أيضـًا ختصـي، معظـم املـوارد الصـحية              
ــدل          ــوفري الع ــيما ت ــدل اخلــدمات الصــحية األخــرى، وال س ــى تق ــوال عل ــريوس إيب ملكافحــة ف
للمصابني باملدريا وأمراض اإلسهال. وخلصت إحدى الدراسات اليت ُأعـدت يف غينيـا إ  أن   

حالة إصـابة باملدريـا علـى     70 000كارثة وباء فريوس إيبوال ُقدر بأ ا أدت إ  عدم معاجلة 
. وباإلضافة إ  للـإ، عتلقـت إ  حـد كـبري اخلـدمات السـابقة       2014الصعيد الوطين يف عام 

للــوالدة الــيت تقــدَّم للنســاء، ثــا أدى إ  ورود العديــد مــن األنبــاء الــيت عــدثت عــن    والدحقــة
رفيف مرافق الرعاية الصحية استقبال العديد من النساء ادوامل. وتشري بعيف التقـارير إ  أنـه   
من املـرجح أن يزيـد عـدد الوفيـات بسـبب امثـار الصـحية األخـرى لفـريوس إيبـوال أكثـر مـن             

ء يف حــد لاتــه. ويف هــذا الســياو، مــن األمهيــة مبكــان التأكــد مــن أن الســكان    اإلصــابة بالوبــا
 زالوا حيصلون على الرعاية الصحية األساسية أثناء تفشي الوباء. ما
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 معاجلة اجلوانب اجلنسانية لألزمات الصحية -زاي  
إيبـوال يف  لقد دلت التجربة باستمرار على أن لألزمات الصـحية، مبـا فيهـا أزمـة وبـاء       - 109
، آثــار خاصــة وهامــة علــى نــوت اجلــنس ميكــن أن تــؤثر إ  حــد كــبري يف عملــييت  2014عــام 

التأهب والتصدي لألمـراض. وفهـم امثـار احملتملـة لتفشـي أي وبـاء يف مـا خيـ، نـوت اجلـنس           
 وإيدبها االهتمام أمر بالب األمهية للتصدي له بفعالية.

كثـر عرضـة مـن الرجـال ل صـابة  ـذا الفـريوس        وطوال فترة األزمة، كانـت النسـاء أ   - 110
بسبب أداء مهام الرعاية والقيام مبمارسـات الـدفن، بينمـا كـان الرجـال أكثـر عرضـة هلـا أثنـاء          
تأديتــهم األدوار الرمسيــة يف التصــدي للفــريوس. وباإلضــافة إ  للــإ، يــزداد احتمــال وفــاة         

رض عـن احتمـال وفـاة الرجـال،     ادوامل الد  أصبحن مصابات بفريوس إيبـوال مـن جـراء املـ    
ويف حال بقائهن على قيـد اديـاة، فـإ ن يفقـدن أجنتـهن بشـكل يكـاد يكـون دائمـًا. ومـع أن           
البيانـات املتعلقـة بكــل مـن نــوت اجلـنس والعمـر واخلصــائ، السـكانية الرئيســية األخـرى هــي        

هـذه املعلومـات    بيانات مجعتها أو  اجلهات املكلفة بأعمال التصدي على الصعيد احمللي، فـإن 
البالغــة األمهيــة مل متــرر يف كــثري مــن األحيــان إ  هيشــات أعلــى مرتبــة علــى املســتويني الــوطين    

الدويل حق وقت متأخر، هذا إن متر رت أصد. وهلذا، مل تـتمكن اجلهـات املكلفـة بأعمـال      أو
لقصـور  التصدي من معرفة أمناط اإلصـابة، أو مـن وضـع اسـتراتيجيات للتصـدي هلـا. وأوجـه ا       

ــع        ــات متكــن مــن تتب ــا البيان ــد تؤكــد مــرة أخــرى اداجــة إ  إنشــاء قواعــد لتكنولوجي هــذه ق
 اإلحصاءات بصورة آنية وتبادل املعلومات.

ومــن املــرجح أيضــًا أن تتــأثر النســاء بامثــار االجتماعيــة واالقتصــادية األوســع نطاقــًا    - 111
النسـاء تتسـتصدمن علـى األرجـح يف القطـات      لفريوس إيبوال. ففي أكثر البلدان تضررًا، كانـت  

غري الرمسي الذي تأثر إ  حـد كـبري مـن جـراء إغـدو األسـواو والفضـاءات العامـة األخـرى.          
املرأة أمام مسؤولية إضـافية هـي رعايـة     2014فقد وضع إغدو املدارس أثناء أزمة إيبوال لعام 

لبية لألزمـة قـد جعلـت املـرأة أكثـر      األطفال. وباإلضـافة إ  للـإ، فـإن امثـار االقتصـادية السـ      
عرضًة لدستغدل اجلنسي، وللإ بسبب تضابل عـدد اسـتراتيجياهتن السـابقة املـدرة للـدخل.      
ووفقــًا ملــا ورد يف موضــع ســابق أيضــًا، فــإن ختصــي، مــوارد صــحية ضــشيلة بالفعــل ملواجهــة     

ة األخـرى،  فريوس إيبوال قد قوض اخلدمات الصـحية املصصصـة لألولويـات الصـحية األساسـي     
 مبا فيها الرعاية قبل الوالدة وبعدها والوالدة وعصني األطفال.

 2014وقد ازدادت صعوبة التصدي هلذه التحـديات أثنـاء أزمـة فـريوس إيبـوال لعـام        - 112
بسبب نق، متثيل املرأة يف مجيـع مسـتويات التصـدي الوطنيـة والدوليـة، ثـا حـد مـن مسـامهة          

وعلى الصعيد احمللي، مل يكـن هنـاك سـوى عـدد قليـل مـن النسـاء         املرأة يف عملية صنع القرار.
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الد  وعفن للعمل مقتفيات ملصالطي املرضى أو اختصاصيات يف مشـاركة اجملتمعـات احملليـة،    
بل إن عددًا أقل من للإ قد شارك يف مسـتويات عليـا مـن أعمـال التصـدي. وتفاعلـت أيضـًا        

و أقل منـه مـع الرجـال، للـإ ألن اـاوريهم الرئيسـيني       أفرقة التعبشة اجملتمعية مع النساء على حن
كانوا أشصاصًا متنفذين رمسيني، مثل الزعماء التقليديني واملسـؤولني ادكـوميني احمللـيني الـذين     
كانوا على األرجـح مـن الرجـال. وميكـن أن يسـاعد اإلدمـال اجلنسـاين ألفرقـة التصـدي علـى           

اص الــذين خــالطوا املرضــى واملوعفــون املعنيــون  املســتوى احمللــي، مبــا فيهــا مقتفــو أثــر األشــص  
 بتشجيع مشاركة اجملتمعات احمللية، يف كفالة زيادة استنارة املرأة ومشاركتها.

 
 4التوصية   
 ينبغي مراعاة جهود التأهب والتصدي لألمراض ومعاجلة البعد اجلنساين.  

إنــه ينبغــي إيــدء اهتمــام  مبــا أن النســاء ميلــن إ  العمــل كمقــد مات للرعايــة األوليــة، ف   • 
 خاص الحتياجاهتن

تويل اجلهود الرامية إ  القضاء على أثـر األوبشـة علـى االقتصـاد وسـبل كسـب الـرزو         • 
 اهتمامًا خاصًا دالة املرأة

ال بــد مــن إشــراك املــرأة يف مجيــع مســتويات التصطــيط والعمليــات لضــمان فعاليــة          • 
 التصدي ومدءمتها

  
 اإلقليمي ودون اإلقليمياملستويان  -ثالثًا  

اختذت العديد من املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية إجراءات لدعم مواجهـة تفشـي    - 113
، عنـــدما ألن 2014آب/أغســطس   19. وكـــان أبرزهــا، يف  2014فــريوس إيبــوال يف عــام    

االعـاد  مدنية بقيـادة   -جملس السلم واألمن التابع لدعاد األفريقي بنشر بعثة إنسانية عسكرية 
األفريقي تضم أطباء وثرضني وغريهم مـن املـوعفني الطبـيني واملسـاعدين الطبـيني. ويف الفتـرة       

، دعمـت اجلهـود الـيت تبـذهلا     2015لغاية أيار/مـايو   2014املمتدة من كانون األول/ديسمرب 
 متطوعـًا مـؤهدً   720عملية دعم االعاد األفريقي ملكافحة وبـاء إيبـوال يف غـرب أفريقيـا نشـر      

دولة من الدول األعضاء يف االعاد األفريقي. وقـدم األطبـاء واملنِجـدون الـذين عملـوا       12من 
ــوال خــربة قيمــة يف هــذا الصــدد. وعقــد االعــاد       ــق بتفشــي فــريوس إيب يف حــاالت ســابقة تتعل
األفريقي أيضًا سلسلة من االجتماعات السياسـية إلبـراز ضـرورة املسـاعدة، والـدعوة إ  رفـع       

لقيود على السـفر، والطلـب إ  مفوضـية االعـاد األفريقـي بـأن تنشـئ مركـزًا أفريقيـًا          ادظر وا
ــدة مســتديرة          ــات مائ ــي أيضــًا اجتم ــها. ونظــم االعــاد األفريق ــة من ــراض والوقاي ملكافحــة األم
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مليـون دوالر مـن    32مجع فيـه مبلغـًا قـدره     - لألعمال التجارية يف أفريقيا مع القطات اخلاص
وعمــل مــع شــركات اهلــاتف احملمــول   -اص ومصــرف التنميــة األفريقــي  قطــات األعمــال اخلــ 

لتوجيــه التربعــات اخلاصــة عــرب خدمــة الرســائل القصــرية. وحبلــول كــانون األول/ديســمرب،         
مليــون دوالر لــدعم عمليــات الطــوار  يف البلــدان  223املصــرف أيضــًا مبلغــًا يزيــد عــن  قــدم

 الثدثة املتضررة من فريوس إيبوال.
ــا   وأر - 114 ــرب أفريقيـ ــدول غـ ــادية لـ ــة االقتصـ ــلت اجلماعـ ــافيًا   115سـ ــًا إضـ ــًا طبيـ موعفـ
آخرين ملساعدة البلدان املتضررة. وباإلضافة إ  للإ، عقـدت اجلماعـة االقتصـادية    منِجدين و

مؤمتر القمة االستثنائي بشأن فريوس إيبوال وأنشأت صندوو اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب   
مديـني   7قضـاء علـى فـريوس إيبـوال، الـذي مجـع مبلغـًا يزيـد عـن          أفريقيا للتضامن من أجـل ال 

دوالر قدم يف شكل تربعات. وعدوة على للإ، قامت كل من منظمة الصحة لغرب أفريقيـا  
ومفوضية اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا بتـدريب مـوعفي الصـحة علـى الوقايـة مـن          

 العدوى ومكافحتها وتوعيتهم بذلإ.
اد  ـر مـانو عقـد اجتماعـات دوريـة علـى مسـتوى القمـة بـني ربسـاء دولـه            ونظم اع - 115

األعضاء األربع )سرياليون وغينيا وكوت ديفوار وليربيا( ملناقشة سبل زيادة التعـاون للتصـدي   
لفريوس إيبوال. ووضع االعاد أيضًا اإلطار الدزم خلطة اإلنعا  اإلقليمية املصصصة لثدثة مـن  

الـذي ُقـدم يف املـؤمتر الـدويل املعـين بالتعـايف مـن فـريوس إيبـوال الـذي عقـد يف            البلدان املتـأثرة و 
 .2015نيويورك، يف أوائل شهر متوز/يوليه 

ومع أن الدعم املقـدم مـن املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة قـد شـكل دعمـًا هامـًا           - 116
ــة يف القطــات الصــحي، غــري أن وصــول املســاعدة    ــًا   لعملــها وقــدراهتا التنفيذي قــد اســتغرو وقت

طــويد، ومل تكــن دائمــًا منســقة بشــكل جيــد. ومــن ف أكــد تفشــي فــريوس إيبــوال اداجــة إ  
تعزيز التعاون اإلقليمي يف جمال الصحة العامة. ومع أن املسؤولية الرئيسية عن مراقبة األمـراض  

علــى والكشــف عــن تفشــيها والتصــدي هلــا ملقــاة علــى عــاتق اجلهــات الوطنيــة، فــإن التعــاون   
 املستويني اإلقليمي أو دون اإلقليمي يوفر قيمة مضافة كبرية يف العديد من اجملاالت.

ويســمح املنظــور اإلقليمــي بــإجراء عليــل أمشــل للــديناميات اإلقليميــة، مبــا فيهــا أمنــاط   - 117
حركة السكان واالهاهات يف املناطق اليت تشتد فيها اإلصابة بالعدوى واالحتياجـات الدزمـة   

صدي هلا. ومن شأن هـذا املنظـور أن يسـاعد يف اختـال قـرارات مسـتنرية بشـأن عقيـق أكـرب          للت
قـدر مــن الكفـاءة يف توزيــع مـوارد التصــدي لألمـراض بــني البلـدان. وعلــى سـبيل املثــال، فــإن       
إنشــاء بعثــة األمــم املتحــدة للتصــدي العاجــل لفــريوس إيبــوال كبعثــة إقليميــة، قــد مســح بتوزيــع  

 الدزمة للتصدي للفريوس، على حنو يتجاوز اددود الوطنية.   األموال واملوارد
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وميكن أن يساعد التعاون اإلقليمي يف ادفا  على عسـن حالـة املراقبـة عـرب ادـدود،       - 118
ورصد ادالة واقتفاء أثر خمالطي املرضى عرب ضـمان التبـادل املنـتظم للمعلومـات بـني مسـؤويل       

قد علم الفريق بأن تبادل املعلومات عـرب ادـدود يف وقـت    الصحة العامة على جانيب اددود. و
مبكر من تفشي فـريوس إيبـوال مل يكـن كافيـًا. وميكـن أن خيفـيف التعـاون اإلقليمـي أيضـًا مـن           
ــل اداجــة إ  مثــل هــذه التــدابري بوضــع إجــراءات       ــة علــى ادــدود أو يقلِّ تكلفــة تــدابري املراقب

 معتمدة ومعايري إقليمية ملراقبة اددود.
ــوارد       - 119 ــة أن تتشــارك يف امل ــة أو دون اإلقليمي ــدان اإلقليمي ــات البل وكــوز أيضــًا جملموع

الرئيسية للتأهب أو التصدي، مثل املصتربات أو جهود البحث والتطـوير علـى املسـتوى الطـيب     
أو مرافق اإلجدء الطيب املسصرة للتصدي لألزمات. ومع أن التكلفـة الكـبرية هلـذه املـوارد قـد      

ــى       هعــل  ــإن إنشــائها علــى أســاس تقاســم التكــاليف عل ــد واحــد أمــرًا عســريًا، ف بقاءهــا يف بل
 الصعيدين اإلقليمي أو دون اإلقليمي قد كعلها جمدية جلميع البلدان املشاركة.

وعدوة على للإ، ميكن للمنظمات اإلقليمية أن تضطلع بدور هام يف توفري خـربات   - 120
 ا وفق الظروف احمللية.وأدوات التصدي اليت ميكن تكييفه

وتستفيد املنظمات اإلقليمية أيضًا من هذه املزايا يف عروف أخرى. ففي آسـيا، أدت   - 121
رابطة أمم جنوب شرو آسيا دورًا هامًا يف عمليات التصـدي اإلقليميـة لفـريوس نقـ، املناعـة      

نفلـونزا الطيـور،   املسـب ب إل  H5N1البشرية/اإليدز، واملتدزمة التنفسية ادادة الوخيمة وفريوس 
وللإ باتبات سبل منها التفاوض املشترك مع شركات املستحضرات الصيدالنية علـى ختفـييف   
أسعار عقـاقري فـريوس نقـ، املناعـة البشـرية. وركـزت اجلهـود املبذولـة يف أوروبـا علـى أمهيـة            

ــة       ــز األورو  للوقايـ ــاد األورو  للمركـ ــاء االعـ ــع إنشـ ــتركة، مـ ــوارد املشـ ــراض  املـ ــن األمـ مـ
ومكافحتها من أجل عليل بيانات املراقبة، وإسداء املشورة، وتـوفري التـدريب، ودعـم التأهـب     
ونشر بعثات ميدانية خمتصة يف حالة تفشي أي وباء. وإثر تفشي فـريوس إيبـوال، يقـوم االعـاد     
اء األورو  ودوله األعضاء أيضًا بإنشاء قدرات مشـتركة للتصـدي بتجميـع جمموعـة مـن اخلـرب      

الطبيني واللوجستيني ثن لديهم اخلربة يف إدارة األزمات. ويف أمريكا الدتينية، أثبت كـل مـن   
ــة         ــو  أمهي ــدان املصــروط اجلن ــة واألعضــاء يف الســوو املشــتركة لبل ــم أمريكــا اجلنوبي اعــاد أم
ــدوهلا األعضــاء         ــة ل ــات اإلقليمي ــدمها املنظم ــيت ميكــن أن تق ــة والتشــغيلية ال يف املســاعدة التقني

 التصدي لألخطار اليت هتدد الصحة العامة.
ويف عل هذه اخللفية، يرى الفريق أنـه ينبغـي للمنظمـات اإلقليميـة أن تطـور أو تعـز ز        - 122

القدرات الدائمة للمساعدة يف الوقاية من األزمات الصحية والتصدي هلا، مـع التركيـز بشـكل    
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ــافة كـــ        ــة مضـ ــوفر قيمـ ــن أن تـ ــيت ميكـ ــاالت الـ ــى اجملـ ــاص علـ ــى   خـ ــدي علـ ــبل التصـ برية لسـ
 الوطين. الصعيد

 
   5التوصية   
قيـــام املنظمـــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة بتنميـــة أو تعزيـــز القـــدرات الدائمـــة لرصـــد   

األزمات الصحية ومنع حدوثها والتصدي هلا، بدعم من منظمة الصحة العاملية. ويشـمل  
 للإ ما يليي

ملواجهــة ســيناريوهات األزمــات الصــحية،  تعزيــز خطــط إقليميــة للطــوار  والتأهــب   • 
باإلضافة إ  االتفاو بشكل مسبق على منح تراخي، لوجسـتية وطبيـة هامـة وطارئـة     

 ميكن تفعيلها بسرعة يف حالة نشوء أزمة صحية
إدارة وتشغيل القدرات اإلقليمية املشتركة للوقاية من الكوارث والتصدي يف حـاالت   • 

 سدمة البيولوجية املتقدمةالطوار ، مبا فيها خمتربات ال
 تعزيز قدرات البحوث والتعاون على املستوى اإلقليمي • 
 االحتفا  بقائمة تضم أمساء اخلرباء الطبيني وموعفي التصدي للنشر اإلقليمي السريع • 
 تيسري تبادل اخلربات والدروس املستفادة يف ما بني الشركاء اإلقليميني • 
الصـحة العامليـة، بقائمـة مسـب بات األمـراض املتفـق عليهـا        االحتفا ، بدعم من منظمة  • 

 عمومًا واليت تزيد من احتمال نشوء أزمات صحية يف املنطقة
إنشاء آلية إقليمية لتحديث اللوائح الصحية الدولية ودعـم وضـع آليـة لتعزيـز االمتثـال       • 

 هلا داخل املنطقة
من أجل التصدي لألزمات الصـحية،   تيسري عمليات احملاكاة اإلقليمية ودون اإلقليمية • 

 سيما يف املناطق اددودية وال
  

 الصعيد الدويل - رابعًا 
نقاط ضـعف أساسـية يف النظـام الـدويل      2014لقد أبرز تفشي فريوس إيبوال يف عام  - 123

تتمثـــل يف التعـــرف علـــى األزمـــات الصـــحية النامجـــة عـــن األمـــراض املعديـــة والتصـــدي هلـــا.  
ســوى أقليــة مــن البلــدان بإنشــاء القــدرات األساســية املنصــوص عليهــا يف   امن، مل تقــم وحــق

اللـوائح الصــحية الدوليـة لضــمان رصـد حــاالت تفـش جديــدة لألمـراض واإلنــذار املبكـر  ــا.       
وآلية استعراض اللوائح الصحية الدولية آليٌة غـري كافيـة واملـوارد الدوليـة الدزمـة لـدعم عقيـق        
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رد مدئمــة. وهــذا العجــز يف القــدرات يزيــد العــامل ضــعفًا إزاء القــدرات األساســية ليســت مبــوا
مواجهة حاالت تفشي الوباء. غري أن أعمال التصدي العاملية كانت بطيشة للغايـة وعانـت مـن    
عديات هامة يف ما يتعلق باملوارد املالية والبشرية والتنسيق، حـق بعـد أن تبـّين تفشـي فـريوس      

 إيبوال وُأعلن عنه.
ل هــذه اخللفيــة، يدحــا الفريــق أنــه يـتعني اختــال تــدابري عاجلــة لتعزيــز القــدرة  ويف عـ  - 124

العاملية على كشف األزمات الصحية بسرعة والتصـدي هلـا. وهـذه التـدابري تشـمل إنشـاء آليـة        
استعراض جديدة لدمتثال ملتطلبـات القـدرات األساسـية الـواردة يف اللـوائح الصـحية الدوليـة،        

ــز القــدرات التشــغ  ــة     وتعزي ــى نطــاو منظوم ــدعيم االتســاو عل ــة، وت يلية ملنظمــة الصــحة العاملي
 املتحدة عند التصدي لألزمات الصحية. األمم
 

آليــة منظمــة الصــحة العامليــة لدســتعراض الــدوري مــن أجــل االمتثــال           -ألف   تعزيــز 
 ملتطلبات القدرات األساسية الواردة يف اللوائح الصحية الدولية

الدولية هي اإلطار الذي حيدد القدرات األساسية الدزمة للوقاية مـن  اللوائح الصحية  - 125
األمراض املعدية والتأهب هلا ومراقبتها وكشـف تفشـيها علـى حنـو فعـال. ومـع أن هنـاك عـدة         
 أسباب تكمن وراء ارتفات مستويات عدم االمتثال هلذه املتطلبات يف أوساط الدول األطـراف 

فـإن   - املالية والتقنيـة وإعطـاء األولويـة لقضـايا صـحية متضـاربة       مبا فيها االفتقار إ  القدرة -
ــة ضــعيفة. وتتجلــى مــواطن       ــال هــي آلي ــة للرصــد وضــمان االمتث ــوائح الصــحية الدولي ــة الل آلي
الضعف هذه يف ااور رئيسية ثدثة. أوهلا أن اإلبدو عن االمتثال يرتكـز حصـرًا علـى التقيـيم     

اللـوائح الصـحية الدوليـة ال تـن، يف الوقـت ادـايل علـى        الذا  الذي تعده الدول األطـراف، و 
آلية مناسبة الستعراض تقارير االمتثال. وثانيهـا أن اللـوائح الصـحية الدوليـة ال تـوفر املسـاعدة       
املالية أو الدعم الدزم لتشغيل القدرات األساسية. وثالثها أنـه ال توجـد أيـة جـزاءات تطبـق يف      

 حالة عدم االمتثال.
يزيــد االتفــاو القــانوين للــوائح الصــحية الدوليــة ضــعفًا هــو غموضــه النســيب يف     ومــا  - 126

أوساط العديد من مسؤويل الصحة والتنمية. وقد علم الفريـق، أثنـاء مداوالتـه، أن العديـد مـن      
ربساء الدول أو ادكومات ليسوا على علم بوجود اللوائح الصحية الدوليـة ومـا نصـت عليـه     

متطلبات اللوائح الصحية الدوليـة ليسـت دائمـًا مدرجـة يف الـربام        من واجبات. وباملثل، فإن
 الصحية املوضوعة من جانب ادكومات الوطنية أو الشركاء أو حق منظمة الصحة العاملية.

ويف هــذا الســياو، هــدر اإلشــارة إ  أن االمتثــال ملعــايري اجلــودة لات الصــلة الــيت          - 127
وان يف جمال اخلدمات البيطرية هو امتثال يترصـد مـن خـدل    وضعتها املنظمة العاملية لصحة ادي
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عملية تقييمات مسـتقلة وخارجيـة. لـذلإ فـإن اسـتعراض معيـار االمتثـال للصـدمات البيطريـة          
 أكثر صرامة من معيار االمتثال خلدمات الصحة البشرية. وهذا أمر غري مقبول.

الدوليــة يف مــا يتعلــق بالقــدرات   ويــرى الفريــق أن االمتثــال ملتطلبــات اللــوائح الصــحية  - 128
األساسية أمرو هام للغاية لدعتماد كليًا على نظام اإلبدو الذا . وسيكون من الضروري إجـراء  
عملية استعراض تتسم مبزيد من املوضوعية. وهلـذا يوصـي الفريـق بإنشـاء آليـة اسـتعراض دوري       

لقدرات األساسية يف إطار مجعية الصحة لدمتثال ملتطلبات اللوائح الصحية الدولية يف ما يتعلق با
العامليــة )أو يف إطــار جلنــة للجمعيــة منشــأة خصيصــًا هلــذا الغــرض(. ويف مــا يتعلــق بالبلــدان قيــد  
االســتعراض، فــإن التقيــيم الــذا  الســنوي لدمتثــال ســيتكمل بتقيــيم تعــده أمانــة منظمــة الصــحة   

عيـة الصـحة العامليـة )أو جلنتـها املعينـة      العاملية. وسيناقش بعد للإ كل من تقريري التقيـيم يف مج 
خصيصًا هلذا الغرض(، حيث تتار الفرصة لدول أطراف أخـرى للتعليـق عليهمـا. وسـتنبثق عـن      

 هذه العملية خطة عمل اددة التكاليف لتجاوز أي ثغرات اددة يف إطار االمتثال.
ينبغـي أن يشـمل   وينبغي أال يقتصر هدف آلية االستعراض على فرض اجلـزاءات، بـل    - 129

تعزيز الوعي وعقيق االمتثال. وبالنظر إ  أن أفقر البلدان يف العامل هي أكثرها تعرضـًا لتفشـي   
األمراض، فإن تنمية قدرات رقابية فعالة يف هذه البلدان يعد أولويـة خاصـة. ومـع للـإ، يـرى      

ة أن تطبـق نظـم مراقبـة    الفريق من غري املعقول أن يتطلب إ  البلدان لات املوارد احملدودة للغاي
وكشف مبكر دقيقة وباهظة التكاليف دون مساعدة مالية و/أو تقنية، وأن اجلهود اليت بتـذلت  

 يف املاضي للقيام بذلإ قد أثبتت فشلها.
ــى املشــاركة يف          - 130 ــراف عل ــدول األط ــع ال ــز مجي ــبل أفضــل لتحفي ــات س ــن أجــل اتب وم

انات املســاعدة املاليــة والتقنيــة ملعاجلــة االســتعراض الــدوري، ينبغــي ربــط االستعراضــات بضــم 
 (.23الفجوات املبيَّنة يف خطة العمل احملددة التكاليف، مق اقتضى األمر للإ )انظر التوصية 

وميكن للجهود املتضافرة املبذولة من ادكومات الوطنيـة وشـركائها لتعزيـز القـدرات      - 131
تقـدم هلـا أثنـاء عمليـة استعراضـية، الوفـاء        األساسية للوائح الصحية الدولية أن عقـق، مبسـاعدة  

 .2020الكامل مبتطلبات اللوائح الصحية الدولية يف ما يتعلق بالقدرات األساسية حبلول عام 
وةــة عدقــة وثيقــة قائمــة بــني الوفــاء مبتطلبــات اللــوائح الصــحية الدوليــة يف مــا يتعلــق   - 132

اقًا. ويوصي الفريق بأنه مق حقق البلـد  بالقدرات األساسية وعسني النظم الصحية األوسع نط
غايتـــه مـــن حيـــث القـــدرات األساســـية للـــوائح الصـــحية الدوليـــة، ينبغـــي أن توســـع العمليـــة   

بنـاء علـى توجيهـات     -االستعراضية مـن نطـاو تركيزهـا لتحسـني أداء الـنظم الصـحية ككـل        
 منظمة الصحة العاملية.
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 6التوصية   
ــة اس     ــز ز منظمــة الصــحة العاملي ــوائح الصــحية    تع ــات الل ــاء مبتطلب ــدوري للوف تعراضــها ال

 .الدولية يف ما يتعلق بالقدرات األساسية
تقوم الدول األطـراف، بالتشـاور مـع اجلهـات الفاعلـة مـن غـري الـدول، بتزويـد أمانـة            • 

منظمة الصحة العامليـة بتقيـيم كتـا  سـنوي دالـة تشـغيل القـدرات األساسـية للـوائح          
 الصحية الدولية

خيضــع كــل بلــد الســتعراض دوري علــى أســاس التنــاوب، علــى أن تتســتعرض مجيــع      • 
 الدول األطراف يف اللوائح الصحية الدولية على مدى أربع سنوات

ــدانيًا       •  ــة تقييمــًا مي ــد االســتعراض، تعــد منظمــة الصــحة العاملي ــدان قي ــق بالبل يف مــا يتعل
يف مـــا يتعلـــق بالقـــدرات مســتقًد ملـــدى الوفـــاء مبتطلبـــات اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة  

 األساسية، وتنس قه، مع االستعراضات األخرى، حيثما أمكن للإ
يعرض كل من التقييم الذا  للبلد والتقييم الذي تولـت منظمـة الصـحة العامليـة ترتيبـه       • 

 على مجعية الصحة العاملية )أو على جلنة تنشؤها اجلمعية( للمناقشة
ثلـي البلـد للتعليـق علـى التقريـرين. وتتـار الفرصـة        يف االستعراض، يدعى أحد كبار ث • 

 أيضًا ألعضاء آخرين يف مجعية الصحة العاملية للتعليق عليهما
يف غضـون ثدثــة أشـهر مــن االجتمـات، تضــع أمانــة منظمـة الصــحة العامليـة لكــل بلــد       • 

خطـة عمـل اـددة التكــاليف علـى أسـاس املناقشــات، باسـتصدام أداة منظمـة الصــحة        
 دساب التكلفة العاملية

بناء على هذا االستعراض، تتـو  أمانـة منظمـة الصـحة العامليـة هميـع تقريـر عـام عـن           • 
حالة تشغيل القدرات األساسية للوائح الصحية الدوليـة علـى الصـعيد العـاملي، وعـدد      

 استراتيجية تنفيذية تتضمن االحتياجات من املساعدة الدولية
متثال التام ملتطلبات اللوائح الصحية الدولية يف ما يتعلـق  ما إن عقق الدولة الطرف اال • 

بالقدرات األساسية، تتوسع عمليـة االسـتعراض الـدوري لتشـمل تقييمـًا أوسـع نطاقـًا        
للنظــام الصــحي يف البلــد بنــاءج علــى توجيهــات مــن املقــرر أن تضــعها منظمــة الصــحة   

ملتطلبـات اللـوائح الصـحية     العاملية. ويشمل هذا التقييم إعادة النظـر يف مـدى االمتثـال   
 الدولية يف ما يتعلق بالقدرات األساسية



 A/70/723 

 

70/136 16-01747 

 

 تعزيز القدرات التنفيذية ملنظمة الصحة العاملية  -باء  
كشفت عقيقات الفريق، وعقيقات فريق التقييم املؤقت املعـين بوبـاء إيبـوال وجهـود      - 133

مــرض إيبــوال ويف  االســتعراض األخــرى أيضــًا، عــن حــدوث تــأخر كــبري يف التصــدي لتفشــي  
اإلعدن عـن اعتبـاره طارئـة صـحية عموميـة تسـبب قلقـًا دوليـًا. ويف البدايـة، عجـزت منظمـة            
ــم صــدور          ــادة انتشــاره. ورغ ــاطر زي ــريوس وخم ــن إدراك حجــم تفشــي الف ــة ع الصــحة العاملي
عـذيرات عديــدة، مبـا فيهــا مــن منظمـة أطبــاء بـد حــدود، واصــلت منظمـة الصــحة االســتهانة      

كأت يف اإلعدن عـن طارئـة صـحية عموميـة تسـبب قلقـًا دوليـًا. ويـرى الفريـق أن          باخلطر وتل
 هناك حاجة ملحة لتعزيز قدرة املنظمة على التصدي بدرجة كبرية.

وأعهــرت جلســات االســتمات الــيت أجراهــا الفريــق أن وجــود عــدة عوامــل متداخلــة   - 134
األو  وتأخرهــا يف  أســهمت يف ضــعف تصــدي املنظمــة لتفشــي فــريوس إيبــوال يف مراحلــه       

 اإلعدن عن طارئة صحية عمومية تسبب قلقًا دوليًا.
فــأوال، تســـبب غيـــاب البيانـــات املوثوقـــة يف اســتهانة منظمـــة الصـــحة وغريهـــا مـــن    - 135

املنظمات حبجم تفشي الفريوس. ومل تأخذ املنظمة يف حسـبا ا أن أعـدادًا كـبرية مـن ادـاالت      
وال مل يبلـب عنـها وأن جهـود التصـدي املبكـرة شـا ا قصـور        األو  ل صابة مبرض فريوس اإليب

مــثد، قيــل إن الســلطات يف غينيــا كانــت ترصــد   2014شــديد. ففــي منتصــف نيســان/أبريل 
رف عنهم آنذاك أ ـم خـالطوا مرضـى    شصصًا من أولشإ الذين عت 390شصصًا من أصل  67

حاملني لفريوس إيبوال. كمـا كـان تعريـف املصالطـة يف للـإ الوقـت متقّيـدًا إ  حـد اإلفـراط،          
فكان ال يشمل عادًة إال أفراد أسرة املرييف املقربني يف مقابـل طائفـة مـن املصـالطني احملـتملني.      

ــة الطار   ــة بدقــة نتيجــة للمقاومــة الواســعة   ومل يتســن أيضــًا تقــدير النطــاو ادقيقــي هلــذه ادال ئ
ملشاركة اجملتمعات احملليـة وجلهـود هـذه اجملتمعـات يف التصـدي للوبـاء، وكـذلإ قـرار إحـدى          
البلدان املتضـررة بعـدم اإلبـدو إال عـن ادـاالت املؤكـدة خمتربيـًا. وافترضـت اجلهـات املكلفـة           

هلإ نفســـه يســـت”بأعمـــال التصـــدي لتفشـــي فـــريوس إيبـــوال علـــى حنـــو خـــاطئ أنـــه ســـوف 
يف غضــون بضــعة أســابيع، اســتنادًا إ  التجــارب املاضــية يف حــاالت تفشــي أمــراض    “بنفســه

شـص،. وأســهم هـذا االفتــراض يف    400سـابقة مت احتوابهـا فيهــا قبـل أن تصـيب أكثــر مـن      
نشوء درجـة مـن الرضـا عـن الوضـع الـراهن مـن جانـب منظمـة الصـحة وغريهـا مـن اجلهـات              

 املشاركة يف االستجابة.
ــدرة منظمــة الصــحة       - 136 ــوييف ق ــن تق ــة م ــًا، زادت التصفيضــات األخــرية يف امليزاني وثاني

العاملية على التصدي داالت الطوار . فأنشطة التصدي الـيت تضـطلع  ـا املنظمـة يف حـاالت      
ــة، اخنفضــت       ــة العاملي الطــوار  تعتمــد علــى التربعــات اعتمــادًا تامــًا. ويف أعقــاب األزمــة املالي
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مليـون دوالر. وزاد تـأثري أسـعار الصـرف مـن تفـاقم        500دمة إ  املنظمـة مببلـب   التربعات املق
الوضع، إل أن موارد املنظمة القائمة باألساس على دوالر الواليات املتحدة فقـدت ثلـث قوهتـا    

. وأثـرت هـذه التصفيضـات بصـفة خاصـة علـى قـدرة املنظمـة علـى          2006الشرائية منـذ عـام   
يف املائـة   50ا والتصدي هلا، حيث اخنفيف اإلنفاو بأكثر من التأهب داالت التفشي ورصده

ــن  ــون دوالر يف  469)مــ ــون دوالر يف  228إ   2012/2013مليــ (، 2014/2015مليــ
واخنفــيف مــدك املــوعفني بدرجــة كــبرية يف املقــر ويف املكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا الــذي يغطــي  

نظمـة اإلقليمـي ألفريقيـا الفريـق بـأن      البلدان املتضررة من فريوس إيبوال. وأخرب مدير مكتـب امل 
إ   2010/2011مليـون دوالر يف   26املبلب الكلـي املرصـود يف امليزانيـة ملكتبـه اخنفـيف مـن       

ــون دوالر يف  11 ــي،    2014/2015ملي ــب اإلقليمــي إ  تقل ــذلإ، اضــطر املكت . ونتيجــة ل
 أخصائيني.   3 أخصائيًا إ  12عدد أخصائييه املدربني على التصدي داالت الطوار  من 

ــة      - 137 ــة منــذ أمــد بعيــد ثقافــة املنظمــات التقني وثالثــًا، ترســصت يف منظمــة الصــحة العاملي
ــة          ــة ثقاف ــدى املنظم ــذها. ومل تترســخ ل ــى تنفي ــة واملســاعدة عل ــايري الدولي ــاء املع ــة بإرس املكلف
ــًا          ــة غالب ــل املنظم ــوال، كــان عم ــريوس إيب ــاء تفشــي ف التصــدي دــاالت الطــوار . فحــق أثن

 يتركز يف رصد البيانات الوبائية وإسداء املشورة إ  وزارات الصحة. ما
ورابعًا، خيلق هيكل اإلدارة املعقد يف املنظمة التباسًا بشأن الوحدة املفتـرض أن تتـو     - 138

الدور القيادي يف التصدي داالت الطوار . وبالنسـبة دـاالت تفشـي األمـراض الـيت تتصـّنف       
الدرجة الثانية أو أعلى يف إطار التصدي داالت الطـوار ، يتـو    ضمن حاالت الطوار  من 

مكتب املنظمة اإلقليمي املعين مسؤولية التصدي هلا، ويدعم املقر جهود املكتـب بإيفـاد خـرباء    
وبتـدابري أخــرى. ويف املرحلـة األو  مــن أعمــال التصـدي لفــريوس إيبــوال، كـان هنــاك أحيانــًا     

يــد قيــادة فريــق التصـدي وبشــأن تشــكيل الفريــق ومنــط  عـدم وضــور بشــأن املســؤول عـن عد  
الــذي ال يقــوم فيــه املــدير العــام   -نشــره. وبصــفة أعــم، علــم الفريــق أن هيكــل إدارة املنظمــة  

ميكــن أن يقــوض قــدرة املــدير العــام علــى قيــادة    -بتعــيني املــديرين اإلقليمــيني بشــكل مباشــر  
املنظمــة. وُأبلــب الفريــق بأنــه ال توجــد  االسـتراتيجية والرقابــة علــى أعمــال مجيــع مــوعفي أمانـة  

اختصاصات عامة تنطبـق علـى مـديري املنظمـة اإلقليمـيني. وتقتضـي الضـرورة تبسـيط هيكـل          
املنظمـة علــى غـرار الوكــاالت الدوليــة األخـرى لضــمان وجــود تسلسـل إداري واضــح يكفــل     

قـق هـذا التبسـيط    إسناد سلطة مباشرة للرئيس التنفيذي على املنظمة برمتها. وال ميكـن أن يتح 
 بفعالية دون أن يكون للمدير العام سلطة مباشرة على امليزانية وعلى موعفي أمانة املنظمة.

وخامسًا، كانت املنظمة تراعي شواغل ادكومات املتعلقـة بامثـار السـلبية الـيت كـان       - 139
صــحية مــن امُلحتمــل أن تترتــب علــى اإلعــدن عــن تفشــي األوبشــة. وبينمــا تشــترط اللــوائح ال   
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الدولية على منظمة الصحة العاملية أن تتشاور مع البلد املتضرر قبل اإلعدن عن طارئـة صـحية   
عمومية تسبب قلقًا دوليـًا، فإ ـا ال تشـترط علـى البلـد املتضـرر أن يوافـق علـى إعـدن ادالـة.           

درجـة  وثانعة حكومات البلدان املتضررة من فريوس إيبوال يف االعتراف بأن الوبـاء وصـل إ    
تقتضي إعدن هذه طارئـة صـحية عموميـة تسـبب قلقـًا دوليـًا كانـت مـن العوامـل املهمـة الـيت            
أســهمت يف اختــال املنظمــة قرارهــا بتــأخري إنشــاء جلنــة للطــوار  وتــأخري اإلعــدن عــن طارئــة    
صحية عمومية تسبب قلقًا دوليًا. وتشـري بعـيف التقـارير إ  أن الرسـائل الداخليـة الـيت أعـدها        

ســؤويل املنظمــة لعرضــها علــى املــدير العــام نبــهت إ  أن اإلعــدن عــن طارئــة صــحية    كبــار م
قــد يتعتــرب عمــد عــدائيًا يف  ”عموميــة تســبب قلقــًا دوليــًا اســتنادًا إ  اللــوائح الصــحية الدوليــة   

 .“السياو ادايل وميكن أن يعرقل التعاون بني املنظمة والبلدان املتضررة
ــأخري   - 140 ــرار الت ــد يكــون ق ــي      وق ــارات السياســية األخــرى. فف ــبعيف االعتب ــأثر أيضــًا ب ت
ــيت      2009 عــام ــونزا ال ــادات حــادة بســبب إعد ــا أن جائحــة اإلنفل ، تعرضــت املنظمــة النتق

تفشـت يف للــإ العــام تشـكل طارئــة صــحية عموميـة تســبب قلقــًا دوليـًا بنــاء علــى معلومــات     
وس مل يكــن شــديد اإلمــراض مبكـرة عــن قــدرهتا اإلمراضـية، حيــث اتضــح يف النهايــة أن الفـري   

 2014بالنســبة ملعظــم الفشــات الســكانية. وعــدوة علــى للــإ، كانــت املنظمــة يف أوائــل عــام  
منصرطــة بالفعــل يف مكافحــة عــدة حــاالت تفشــي أوبشــة وطــوار  كانــت تســتزنف مواردهــا   
املالية والبشرية. وتضـمن للـإ حـاالت تفشـي متدزمـة الشـرو األوسـط التنفسـية يف اململكـة          

يف الصـني، وشـلل األطفـال يف اجلمهوريـة      Aنفلـونزا الطيـور مـن السـدلة     إعربية السعودية، وال
العربية السورية اليت مزقتها ادرب، وعدد من املشاكل الصـحية املتعلقـة بـالزناعني الـدائرين يف     
مجهورية أفريقيا الوسـطى وجنـوب السـودان. وبـالنظر إ  امثـار املترتبـة علـى تـأخر التصـدي          

وس إيبوال، تتضـح ضـرورة عسـني التـوازن بـني مراعـاة املنظمـة لشـواغل الـدول األعضـاء           لفري
وواجباهتا بوصفها السلطة املسؤولة عن الصحة العامـة علـى الصـعيد العـاملي. ولـو كـان املـدير        
العام قد مارس دورًا قياديًا أقوى، لكان من املمكن تبكري باإلعدن عن طارئة صـحية عموميـة   

 دوليًا. تسبب قلقًا
ونتيجة ملا سـبق لكـره مـن عوامـل، مل تكـن أعمـال التصـدي األوليـة كافيـة، وتـأخر            - 141

، وحبلـول  2014آب/أغسـطس   8اإلعدن عن طارئة صحية عمومية تسبب قلقـًا دوليـًا حـق    
 شص، قد أصيبوا بالفعل. 1 600للإ الوقت كان أكثر من 

ــحية ع       - 142 ــة صـ ــن طارئـ ــدن عـ ــد اإلعـ ــق بعـ ــه حـ ــري أنـ ــًا    غـ ــًا دوليـ ــبب قلقـ ــة تسـ موميـ
االعتراف الدويل حبجم املشكلة، تعطلت أعمال التصدي الدوليـة بسـبب مشـاكل يف     وتصاعد

 التنسيق والتنفيذ.
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فأوال، تباطأ وصول املساعدات الدولية رغـم االلتزامـات اهلامـة الـيت أعقبـت اإلعـدن        - 143
دمـي العـاملي الـذي نـت  عـن هـذا       عن طارئة صحية عمومية تسبب قلقـًا دوليـًا واالهتمـام اإلع   

اإلعدن. ورغم التعهد بتقدل دعم مـايل كـبري، كـان ختصـي، األمـوال ودفعهـا يسـتغرو عـدة         
أسابيع يف أغلب األحيان. وساهم يف هذا التأخري أن الربية مل تكن واضحة بشـأن احتياجـات   

 البلدان وتوزيع املسؤوليات والتسلسل اإلداري فيها.
وثانيا، كان هناك عجـز يف عـدد املـوعفني الطبـيني املـؤهلني للتصـدي للوبـاء. وأشـار          - 144

ــى أعمــال التصــدي مل يكــن       ــد األكــرب عل ــة إ  أن القي ــد مــن مقــدمي اإلســعافات األولي العدي
التمويــل إمنــا املوعفــون. فلــم يكــن يتــوافر العــدد الكــايف مــن األطبــاء لوي اخلــربة يف مكافحــة   

تشــغيل العــدد املطلـوب مــن مراكــز العــدل يف البلـدان الثدثــة املتضــررة. ولــشن   فـريوس إيبــوال ل 
كانت األفرقة الطبية األجنبية، مبا فيها أفرقة من القارة األفريقية، قـد أدت دورًا هامـًا يف تـوفري    
األطباء املؤهلني، فإن معظمها كان حيتال إ  التـدريب علـى تشـغيل مراكـز العـدل. وأفـادت       

ري ادكومية ووكـاالت األمـم املتحـدة بأنـه حـق املـوعفني غـري الطبـيني مل يكونـوا          املنظمات غ
راغبني يف العمل يف البلدان املتضـررة مـن فـريوس إيبـوال، وأن بعضـهم رفـيف عـرض التكليـف         
املقدم إليه. وأشار الكثري من مقدمي اإلسعافات إ  أن عدم وجود آليـة تكفـل اإلجـدء الطـيب     

ــدان      كــان مــن أهــم العوامــل   ــيت ثبطــت املــوعفني عــن املشــاركة يف جهــود التصــدي يف البل ال
ــراض         ــذار بتفشــي األم ــة ل ن ــإن املؤسســات الشــريكة يف الشــبكة العاملي ــل، ف املتضــررة. وباملث

وهي شبكة تضم املؤسسات الصحية العامة اليت تتمتع بالقدرة على االسـتعانة   -والتصدي هلا 
م من أفراد التصدي الذي ميتكن نشـرهم لفتـرات قصـرية    بأخصائيي الوبائيات املتمرسني وغريه

مل تكــن لـديها القـدرة الكافيـة علــى تلبيـة طلبـات النشـر. وحــق        -يف حالـة تفشـي أي مـرض    
أمانة املنظمة نفسها واجهت صـعوبات يف نشـر أعـداد كافيـة مـن املـوعفني يف غـرب أفريقيـا.         

تزنفة بســبب تصــديها يف للــإ  وعنــد بــدء تفشــي فــريوس إيبــوال، كانــت املنظمــة بالفعــل مســ  
الوقت لثدث حاالت طوار  إنسانية خمتلفة من املسـتوى الثالـث، فضـد عـن تصـديها ألوبشـة       
أخرى. واحتاجت املنظمة إ  عدة أشهر لزيادة جهود التوعيف بدرجة كـبرية، ونتشـر الكـثري    

 وعفني.من موعفيها الدوليني لفترات قصرية فقط، ثا أدى إ  ارتفات معدل تبديل امل
وثالثًا، كشفت طارئة إيبوال عـدم كفايـة القـدرات التنفيذيـة ملنظمـة الصـحة العامليـة.         - 145

وحق عندما اعترفت املنظمـة بتصـاعد االحتياجـات ألعمـال التصـدي، فـإن لوائحهـا اإلداريـة         
الداخليـــة املتعلقـــة بـــاملوارد البشـــرية واملشـــتريات والشـــؤون املاليـــة مل تســـهل النشـــر الســـريع  

ــع      ل ــل، متــول مجي ــة التموي لمــوعفني أو املــواد الدزمــة للتصــدي دــاالت الطــوار . فمــن ناحي
أنشــطة التصــدي دــاالت الطــوار  الــيت تنفــذها املنظمــة يف مــا يتعلــق بتفشــي األمــراض مــن      
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ــه        ــع أنشــطة التصــدي الرئيســية تســتلزم توجي التربعــات بشــكل حصــري. وهــذا يعــين أن مجي
ريق الدعم التنفيـذي الصـغري اخلـاص بالشـبكة العامليـة ل نـذار       نداءات عاجلة للتمويل. وكان ف

بتفشي األمراض والتصدي هلا يف املنظمة يعاين هو أيضًا من استزناف مـوارده يف تلبيـة طلبـات    
 النشر العاجل.

مبـا فيهـا معـدات     -ورابعًا، مل يكـن مـن السـهل دومـًا شـراء املـواد الطبيـة الضـرورية          - 146
وغريهــا مــن األصــناف الدزمــة ألعمــال  -ل البــزات والقفــازات الواقيــة الوقايــة الشصصــية مثــ

التصدي مثل السيارات والدراجات الناريـة )للطـرو الصـعبة( واخليـام واألسـّرة. وعـدوة علـى        
للإ، فـإن إجـراءات إغـدو ادـدود وتقييـد التجـارة والسـفر الـيت كانـت تتفـرض مـن جانـب             

 البلـدان املتضـررة. ويف عـل إقـدام العديـد مـن       واحد عطلـت تـدفق لـوازم أعمـال التصـدي إ      
اخلطــوط اجلويــة التجاريــة علــى تعليــق رحدهتــا اجلويــة، كــان ال بــد مــن اســتصدام الشــبكات    
ــر       ــرزت عــديات النقــل بصــورة أكث ــة يف جمــال العمــل اإلنســاين. وب اللوجســتية اخلاصــة العامل

عتمــاد علــى الطــائرات وضــوحًا داخــل البلــدان املتضــررة، حيــث كانــت الضــرورة تقتضــي اال  
املروحيــة يف أغلــب األحيــان نظــرًا لعــدم وجــود طــرو مدئمــة. وبــالنظر إ  الطبيعــة الشــديدة   

 العدوى للعينات املصتربية، فقد كان نقلها يطرر مصاعب خاصة.
وخامســًا، افتقــرت جهــود التصــدي إ  اخلــربات واملعــارف املفيــدة يف عديــد الطــرو   - 147

فريوس إيبوال  ذا ادجم. وكان هناك نق، يف األفـراد الـذين يتمتعـون    الفعالة الحتواء تفشي 
خبربة يف التعامل مع حاالت تفشـي إيبـوال، وافتقـار إ  املعـايري واملبـاد  التوجيهيـة الـيت ميكـن         
توزيعهـا علــى املراكــز الصــحية ومقــدمي اإلســعافات. وحـق البلــدان الــيت تتمتــع بــنظم صــحية   

ات معتمدة مدئمة يف جمال الوقاية من العدوى ومكافحتـها تكفـل   متقدمة مل تكن تطبق إجراء
هلا ادماية من فريوس إيبـوال. وعـدوة علـى للـإ، فقـد شـكل اتسـات نطـاو تفشـي الفـريوس           
عديًا إضافيًا. ومل تكن الربيـة واضـحة بشـأن أفضـل طريقـة للتصطـيط للتصـدي بفعاليـة لوبـاء          

. ومبــا أن تأســيس أو شــراء مراكــز العـــدل     تفشــى بالفعــل يف ثدثــة بلــدان ويواصــل متـــدده     
واملصتربات كان يستغرو عدة أسابيع، فقد كان ال بد أن يتم التصطـيط علـى أسـاس توقعـات     
ــًا ملــا يســتجد مــن            ــة عليــه وفق انتشــار املــرض يف املســتقبل، ف يــتم إدخــال تعــديدت منتظم

ــبتمرب    ــر أيلول/س ــورات. ويف أواخ ــات املت  2014تط ــز الوالي حــدة ملكافحــة  ، أصــدرت مراك
األمــراض والوقايــة منــها دراســة تتوقــع أن يتصطــى عــدد حــاالت اإلصــابة بفــريوس إيبــوال           

. غــري أن 2015مليــون حالــة يف البلــدان الثدثــة املتضــررة حبلــول كــانون الثاين/ينــاير         1.4
ــة         ــع إجــراءات التصــدي الطبي ــاالقتران م ــة، ب ــات احمللي ــتغريات الســلوكية يف أوســاط اجملتمع ال

 ، حالت دون وصول هذا املرض إ  النسبة اليت كانت متوقعة يف البداية.  الفعالة
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ويف عل هذه اخللفية، يوصي الفريق بتعزيـز قـدرات منظمـة الصـحة العامليـة التنفيذيـة        - 148
يف جمال التصدي داالت الطوار . وكب متكني أمانة املنظمة وتزويدها مبا يلزمها من املـوارد  

يادي الذي أسندته إليها الدول األعضاء. وكما جاء يف دستور منظمـة  لكي تضطلع بالدور الق
 الصحة العاملية، يتمثل هدف املنظمة يفي

... وإقامـة   لعمل كسلطة التوجيه والتنسيق يف ميدان العمل الصحي الدويل،ا  
تعاون فعال مع األمم املتحـدة والوكــاالت املتصصــصة واإلدارات الصـحية ادكوميـة      

املهنية وغري للإ مـن املنظمـات، حــسبما يكـون مناسـبًا، وادفـا  علـى        واجلماعات 
هــذا التعــاون. ومســاعدة ادكومــات، بنــاء علــى طلبــها، يف تعزيــز اخلــدمات الصــحية  
وتقدل املساعدة الفنية املناسبة، ويف حاالت الطوار ، تقـدل العـون الـدزم بنـاء علـى      

 طلب ادكومات أو قبوهلا.
ــدما تتفشــى  - 149 ــرى املنظمــة تقــود جهــود      وعن ــامل إ  أن ي ــع الع ــة، يتطل األمــراض املعدي

التصــدي علــى الصــعيد العــاملي. غــري أن املنظمــة مل تــا حــق امن القــدرات التنفيذيــة الدزمــة   
لدرتقاء إ  مستوى هذه التطلعات. وكما ُلكر أعده، فإن جزءًا مـن للـإ يتعـزى إ  الثقافـة     

تارخيي للمنظمـة يتمثـل يف إرسـاء املعـايري. وباإلضـافة إ  للـإ،       التنظيمية، حيث كان الدور ال
 فقد تلقت املنظمة دعمًا غري كاف من الدول األعضاء.

وحييط الفريق علمًا دهود اإلصدر اليت اضـطلع  ـا املـدير العـام للمنظمـة منـذ دورة        - 150
اجلهــود اإلصــدحية . وانطــوت هــذه 2015جملســها التنفيــذي املعقــودة يف كــانون الثاين/ينــاير 

على إنشـاء الربنـام  املعـين بـإدارة تفشـي األمـراض وحـاالت الطـوار ، بقيـادة مـدير تنفيـذي            
برتبة نائب مدير عام. ولشن كان الفريق يرحب  ذه اجلهود، فإنه يؤكد علـى ضـرورة توحيـد    

و، فــإن قـدرات املنظمــة التنفيذيـة يف هيكــل واحـد ل بــدو والقيـادة والرقابــة. ويف هـذا الســيا     
يتناسـب مـع الغـرض     “مركـز ”اقترار فريق املنظمة للتقييم املؤقـت إليبـوال الـداعي إ  إنشـاء     

مركـز للتأهـب   ”املطلوب عقيقه أكثر منه من برنام  املنظمة. ولذلإ، يوصي الفريـق بإنشـاء   
 .“والتصدي داالت الطوار 

تـابع للمنظمـة علـى    وينبغي أن يشتمل مركـز التأهـب والتصـدي دـاالت الطـوار  ال      - 151
آلية مراقبة عاملية، عدوة على قاعدة بيانات علنية همع املعلومات عن األحـداث الصـحية مـن    
ــات       ــذه املعلومـ ــون هـ ــي أن تكـ ــرى. وينبغـ ــادر أخـ ــن مصـ ــة ومـ ــار رمسيـ ــة إخطـ ــدل عمليـ خـ

 للجمهور. متاحة
ات مـوارد  وينبغي أن يبين املركز قدرات تنفيذية كبرية. وكب أن تشـمل هـذه القـدر    - 152

 -اإلسـعافات امخـرين    يمبا يف للإ املـوعفني الطبـيني ومقـدم    -بشرية جاهزة للنشر السريع 
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الدزمني ملواجهة األزمات الصحية. وينبغي أيضًا توسيع وتعزيز امليات القائمة، مثـل الشـبكة   
لســياو، العامليــة ل نــذار بتفشــي األمــراض والتصــدي هلــا واألفرقــة الطبيــة األجنبيــة. ويف هــذا ا  

وحيـث علـى   “ قـوة عمـل صـحية عامليـة    ”يرحب الفريق مببادرة املدير العام الرامية إ  تشـكيل  
تنفيذها بسرعة. وينبغي أن يتلقى املوعفـون املصتـارون تـدريبًا أساسـيًا علـى التصـدي دـاالت        
الطــوار  والوقايــة مــن العــدوى ومكافحتــها، ليكونــوا جــاهزين لدنتشــار الســريع دون أن         

إال يف أضيق اددود إ  تدريب إضايف خـاص علـى مكافحـة أمـراض بعينـها. ولتيسـري        حيتاجوا
سرعة النشر، ينبغي أن يضع املركز آليات لكفالـة اإلجـدء الطـيب جلميـع املـوعفني املنشـورين.       
وينبغـي أن يضــع املركـز أيضــًا إجـراءات إداريــة مبسـطة تكفــل االضـطدت بعمليــات التصــدي      

 داالت الطوار .
كما ينبغي أن حيد د املركز املواد األساسية الدزمة ملواجهة حـاالت الطـوار  وخيز ـا     - 153

يف مواقع استراتيجية )حسب االقتضاء(، وأن يقيم شراكات مع مقـدمي اخلـدمات اللوجسـتية    
 لكي يتسىن له دعم النشر السريع ملقدمي اإلسعافات واملواد الضرورية للغاية.

ركـز أيضــًا خططـًا تنفيذيـة وإجــراءات معتمـدة ملواجهـة األزمــات      وينبغـي أن يضـع امل   - 154
ــة ملواجهــة األزمــات الصــحية مــن خــدل جمموعــة الصــحة.       الصــحية وأن يقــود اجلهــود الكلي

ــة لنشــوء حــاالت طــوار       ويف ادــاالت الــيت تكــون األزمــات الصــحية هــي األســباب اجلذري
دي يف تنســيق أعمــال تصــدة شــاملة إنســانية أوســع نطاقــًا، ينبغــي أن يضــطلع املركــز بــدور قيــا 

 (.8مشتركة بني الوكاالت )انظر التوصية 
وينبغــي أن تكــون مهمــة املركــز األساســية هــي الكشــف املبكــر عــن حــاالت تفشــي    - 155

بالتعــاون مــع حكومــات البلــدان  -األمــراض املعديــة وقيــادة جمهــود تنفيــذي ســريع ملكافحتــها 
حـاالت طـوار  يف جمـال الصـحة العموميـة تـثري القلـق        حق ال تتفاقم وتتحول إ   -املتضررة 

على الصعيد الدويل. وينبغي للدول األعضاء يف منظمـة الصـحة العامليـة واجلهـات الشـريكة أن      
تعزز هذه اجلهود بأن تدعم االسـتجابات الـيت تضـطلع  ـا املنظمـة يف حـاالت الطـوار  حـق         

قلقـًا دوليـًا. وكـب أن يتـزّود املركـز       قبل أن تتصاعد وتتحول إ  طارئة صحية عمومية تسبب
مبا يكفيه مـن املـوعفني واملـوارد وينبغـي أن يتمـّول مـن االشـتراكات املقـررة. ولضـمان سـرعة           
حصول املركز على املوارد الدزمة لدعم أعمال التصدي، ينبغـي متكـني املركـز مـن االسـتفادة      

ويــل جهــود التصــدي دــاالت مــن مــوارد صــندوو الطــوار  الــذي أنشــأته املنظمــة حــديثًا لتم
الطوار ، وتزويده بالقدرة على إدارته. غري أن موارد الصندوو ينبغي أن تكـون أيضـًا متاحـة    
لباقي اجلهـات املكلفـة بالتصـدي لألزمـات الصـحية. وينبغـي أن يتـار للمركـز االسـتفادة مـن           

 مرفق متويل حاالت الطوار  الوبائية التابع للبنإ الدويل، عند االقتضاء.
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وينبغـي أن يتكّلــف املركــز أيضــًا مبهمــة ادسـم يف مــا إلا كــان تفشــي املــرض يتطلــب    - 156
االضطدت دهود حبث وتطوير متعّجلـة بشـأن تـدابري املكافحـة الطبيـة، مثـل طـرو التشـصي،         
والعــدل واللقاحــات، وينبغــي أن يعمــل مــع اإلدارة املعنيــة يف منظمــة الصــحة العامليــة بشــكل   

 ق التدابري الرامية إ  دعم تلإ البحوث.وثيق من أجل تنسي
يضـم ثـثلني عـن     -وينبغي أن يتلقى املركز اإلرشادات من جملس استشاري مسـتقل   - 157

منظمــات أخــرى يف األمــم املتحــدة عاملــة يف جمــال التصــدي دــاالت الطــوار  وادكومــات    
نًا إلثـراء تقييمـات   وللـإ ضـما   -الوطنية واملنظمات غري ادكومية وباقي الشركاء املؤسسيني 

املركـــز عـــن األوضـــات القائمـــة مبـــدخدت واســـعة النطـــاو وادـــد مـــن التقـــديرات اخلاطشـــة    
التــدخدت السياســية. وينبغــي أن يــتمكن أعضــاء اجمللــس االستشــاري مــن االطــدت علــى      أو

بيانــات املراقبــة املوجــودة لــدى منظمــة الصــحة العامليــة، وينبغــي أن يســهموا مبــدخدت يف          
 املركز وجهوده يف جمال التصدي لألزمات.تقييمات 
ولشن كان عمل الفريق قد انصب على حاالت الطوار  النامجة عن أزمـات صـحية،    - 158

فقد دعا خمتلف األطراف الـيت عـاور معهـا الفريـق إ  أن تقـوم منظمـة الصـحة العامليـة بتعزيـز          
ة، مبـا يف للـإ مـن خـدل     دورها القيادي يف جمموعة الصـحة أثنـاء حـاالت الطـوار  اإلنسـاني     

زيادة مشولية اجملموعة واستقدهلا يف التنسـيق. ولـذلإ كـب أن يـؤدي إنشـاء املركـز إ  تعزيـز        
 قيادة جمموعة الصحة وزيادة مشوليتها واستقدهلا.

 
 7التوصية   
تبــادر منظمــة الصــحة العامليــة فــورًا بتعزيــز دورهــا القيــادي وبنــاء قــدرة تنفيذيــة موحــدة    

 .وفعالة
حييط الفريـق علمـًا بـأن منظمـة الصـحة العامليـة أنشـأت الربنـام  املعـين بـإدارة تفشـي             • 

األوبشة وحاالت الطوار ، ولكـن يف ضـوء اداجـة إ  قيـادة موحـدة، يقتـرر الفريـق        
أن يتحــول هــذا الربنــام  إ  مركــز للتأهــب والتصــدي دــاالت الطــوار  وختــول لــه  

 سلطة القيادة والرقابة
ن هـذا املركــز مبثابـة امليــة املركزيـة للقيـادة والســيطرة يف حـاالت الطــوار       وأن يكـو  • 

الصحية. وينبغي تزويد املركز مبـا يكفـي مـن التمويـل واملـوعفني، مـع وضـع تسلسـل         
 واضح للسلطة داخل املنظمة

وأن يـتم إنشـاء جملـس استشـاري دائـم لتوجيــه املركـز يف مـا يضـطلع بـه مـن أنشــطة.            • 
جمللــس االستشــاري ثــثلني عــن هيشــات األمــم املتحــدة وادكومــات  وينبغــي أن يضــم ا
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الوطنيــة واملنظمــات غــري ادكوميــة واملؤسســات الشــريكة، مــن أجــل التشــجيع علــى   
 اتبات    متعدد القطاعات

وخدل األزمات الصحية، ينبغي أن تتسند للمركـز الصـدحيات الكاملـة يف مـا خيـ،       • 
الصــحة ويتــو  االتصـال الوثيــق مــع ادكومــات  جهـود التصــدي الــيت تبـذهلا جمموعــة   

 ومجيع اجلهات الفاعلة
وأن يستضيف املركز وحدة إلدارة نشر القوة العاملة، تشمل الشـبكة العامليـة ل نـذار     • 

بتفشـي األمــراض والتصــدي هلـا وبــرام  األفرقــة الطبيــة األجنبيـة، لكــي تتــو  تنســيق    
نيـة حبـاالت الطـوار  وإيفـاد اخلـرباء واألفرقـة       أعمال القوة العاملة الصـحية العامليـة املع  

 الطبية األجنبية، عند االقتضاء
وأن يضع املركز إجراء معتمدًا شفافًا لتحفيز التصدي فورًا لتفشـي أي وبـاء والـدعوة     • 

 إ  اختال إجراءات سياسية عندما تظهر عقبات تعطل اإلجراءات الدولية أو متنعها.
عدة بيانات علنية تقـوم دمـع البيانـات العامـة عـن األحـداث       وأن يضم املركز أيضًا قا • 

الوبائية وإدارهتا وعليلها على الصعيد العـاملي. وأن يكـون املركـز مسـؤوال عـن إتاحـة       
 هذه البيانات للجمهور يف حينها

ــه       •  ــار ل ــة، وأن تت ــرر ملنظمــة الصــحة العاملي ــدير املركــز صــندوو الطــوار  املقت وأن ي
 متويل حاالت الطوار  الوبائية االستفادة من مرفق

وأن يتعاون املركز مـع إدارة الـنظم الصـحية واالبتكـار مبنظمـة الصـحة العامليـة تعاونـًا          • 
 وثيقًا يف ما يتعلق بالبحث والتطوير يف جمال األزمات الصحية

وأن يضــع املركــز، بالتعــاون مــع اللجنــة الدائمــة املشــتركة بــني الوكــاالت، إجــراءات    • 
حــدة للجهــات الفاعلــة يف جمــال تقــدل املســاعدة اإلنســانية أثنــاء األزمــات   تشــغيل مو
 الصحية

 
ــة      - جيم  ــز التنســيق علــى نطــاو منظومــة األمــم املتحــدة يف جمــال االســتجابة العاملي تعزي

 لألزمات الصحية
إ  جانب اسـتجابة منظمـة الصـحة العامليـة، كشـفت أزمـة فـريوس إيبـوال أيضـا عـن            - 159

 عدم وجود اتساو وتنسيق يف منظومة األمم املتحدة ككل.  
فأوال، مل يكن ةة آلية راسصة مشتركة بني الوكـاالت لدسـتجابة لألزمـات الصـحية      - 160

موعـات اللجنـة الدائمـة املشـتركة بـني      لات التأثريات املتعددة األبعاد. وعادة ما يتفّعل نظـام جم 
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ــه،          ــانية بتنســيق عمل ــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنس ــب األم ــوم مكت ــذي يق الوكــاالت، ال
، 2014لدستجابة لألزمات اإلنسانية الواسعة النطاو. ويف حالة أزمـة فـريوس إيبـوال يف عـام     

ختيار مل يقع عليها يف  ايـة  جرى النظر يف آلية اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت لكن اال
املطاف لعدة أسـباب. وتشـمل هـذه األسـباب أن تفشـي فـريوس إيبـوال اعتـرب يف البدايـة أزمـة           
صحية وليس أزمة إنسانية، وهو اعتقاد ترسخ من جراء قرار منظمة الصحة العاملية عدم إثـارة  

كـاالت )ربسـاء الوكـاالت(    املسألة مع األعضاء الرئيسيني يف اللجنة الدائمة املشـتركة بـني الو  
يف مرحلة مبكرة. كما أن أعداد املصابني يف األيام األو  ألزمة فـريوس إيبـوال كانـت صـغرية     

 نسبيا مقارنة حبجم اداالت يف األزمات اإلنسانية األخرى.
وقدمت املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية أول إحاطة إ  اللجنـة الدائمـة املشـتركة     - 161
ــني ال ــطس     بـ ــد يف آب/أغسـ ــات عقـ ــوال يف اجتمـ ــريوس إيبـ ــة فـ ــأن أزمـ ــاالت بشـ . 2014وكـ
ــا         ورأى ــة، باعتباره ــة الصــحة العاملي ــي ملنظم ــه ينبغ ــة أن ــة الدائم األعضــاء الرئيســيون يف اللجن

الوكالـة الرائـدة املعنيــة بالصـحة، أن تأخـذ زمــام املبـادرة يف التصـدي لألزمــة. ومل يكـن هنــاك        
اقا لدسـتجابة اإلنسـانية. غـري أن االسـتجابة البطيشـة مـن جانـب        قرار بتفعيل مستوى أوسع نط

منظمة الصحة العاملية، مبا يف للإ نشرها البطيء للموعفني، دفعت إ  التسابل بشأن قـدرهتا  
على توفري القيادة املطلوبـة. وعـدوة علـى للـإ، ومـع تطـور األزمـة، أصـبح مـن الواضـح أ ـا            

مثـل تـوفري امليـاه وخـدمات الصـرف       - ضافة إ  الصحةتتضمن عددا من األبعاد األخرى باإل
وأن منظمـة الصـحة العامليـة     - الصحي والنظافـة الصـحية للجميـع، والتعلـيم، واألمـن الغـذائي      

تكون بالتايل قـادرة وحـدها علـى تنسـيق االسـتجابة العامـة. وخلـ، أيضـا أعضـاء اللجنـة            لن
 املعـدل الـذي كـان الوبـاء يتطـور بـه،       إ  أنـه ينبغـي، بـالنظر إ     - وجهات أخـرى  -الدائمة 

إنشاء نظام استجابة متسلسل لي قيـادة قـادرة علـى تـوفري القيـادة والـتحكم املباشـرين. وهـذا         
 النظام خمتلف بشكل كبري عن نظام جمموعات اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت.

املـرض بسـرعة    ويف خضم حاالت التـأخري يف االسـتجابة، ومـع اتسـات نطـاو تفشـي       - 162
تفوو اجلهود الرامية إ  احتوائـه، ُأقـّر بـأن ةـة حاجـة إ  زيـادة سـريعة يف حجـم االسـتجابة.          

، أعلـن  2014أيلول/سـبتمرب   17وبعد التشاور مع املـديرة العامـة ملنظمـة الصـحة العامليـة، يف      
س إيبـوال،  األمني العام عزمه علـى أن ينشـئ فـورا بعثـة األمـم املتحـدة للتصـدي العاجـل لفـريو         

وهــي أول بعثــة تنشــشها األمــم املتحــدة ملواجهــة حــاالت الطــوار  يف جمــال الصــحة. ورحبــت  
ــا    ــة يف قرارهــ ــاء البعثــ ــرر إنشــ ــة مبقتــ ــة العامــ ــه يف  69/1اجلمعيــ ــول/ 19الــــذي اختذتــ  أيلــ

 .2014 سبتمرب
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ــق يف املشــاورات   - 163 ــم الفري ــادة الشصصــية    وعل ــة عــت القي ــيت أجراهــا أن إنشــاء البعث ال
لألمني العام أدى دورا هاما يف زيادة االهتمام يف مجيع أحناء العامل بأزمـة فـريوس إيبـوال ودعـم     
ادكومــات ووكــاالت األمــم املتحــدة واجلهــات الفاعلــة األخــرى لتحفيــز اســتجابتها لألخــذ     

ا اسـتمرت الوكـاالت الرائـدة، مبـا فيهـا االعـاد       بطريقة العمل اخلاصة حباالت الطوار . وبينمـ 
الدويل جلمعيـات الصـليب األمحـر واهلـدل األمحـر، وبرنـام  األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومنظمـة           
ــذ معظــم        ــة، بتنفي ــة العــاملي، ومنظمــة الصــحة العاملي ــام  األغذي ــة، وبرن األمــم املتحــدة للطفول

األمــم املتحــدة للتصــدي العاجــل لفــريوس  االســتجابة التنفيذيــة لألمــم املتحــدة، ســاعدت بعثــة
ــزي الفضــل       ــدان املتضــررة، عت ــوال يف وضــع قاعــدة تشــغيلية مشــتركة لدســتجابة. ويف البل إيب
للمسؤولني اإلداريني ألزمة فريوس إيبوال التـابعني للبعثـة يف دعـوة اجلهـات الفاعلـة والشـركاء       

وضـمان اتبـات  ـ  شـامل      على الصعيد القطري لدجتمات، والعمـل علـى الصـعيد السياسـي،    
يقوم على امللكية الوطنية. وأدخلت البعثة يف االسـتجابة منظـورا إقليميـا كانـت تشـتد اداجـة       
إليــه وتكثــر الــدعوات لألخــذ بــه. وقــد أتــار للــإ للبعثــة دعــم نقــل األصــول املســتصدمة يف     

م مـن برنـام    االستجابة عرب اددود الوطنية. وعدوة على للإ، اعترب الـدعم اللوجسـيت املقـد   
 األغذية العاملي بتنسيق من البعثة عامد حامسا يف مضاعفة األثر املتوخى من االستجابة.

غري أن الفريق مسع أيضا انتقادات للبعثة. فقـد أشـار عـدد مـن اجلهـات املسـتجيبة إ         - 164
وعلـى   أن البعثة أخذت وقتا طويد لتصبح يف مرحلة التشغيل الكامل وتتو  دورها التنسيقي.

وجه اخلصوص، واجهت البعثة صعوبات يف نشر مـا يكفـي مـن املـوعفني مـن لوي املهـارات       
املتصصصة املطلوبة يف الوقت املناسب. وأشري أيضا إ  أن إضافة هيكل جديـد علـى اسـتجابة    
 كانت قيد التنفيذ مل تتح للبعثة االستفادة الكافية من امليات واهلياكل والدراية الفنية القائمـة، 
ســواء أكانــت تابعــة لألمــم املتحــدة أو للبلــدان. واعتتــربت مســامهة البعثــة لات فعاليــة قصــوى   
عندما كفلت األخذ بالتنسـيق التعـاوين ويّسـرت القيـام بـه، مثلـها مثـل منسـق شـؤون إنسـانية           
ــا وافتقارهــا إ        ــة يف غان ــبعيف إ  أن موقــع مقــر البعث مــتمكن. وعــدوة علــى للــإ، أشــار ال

ــدا  ــى تنســيق      الوجــود املي ــدرهتا عل ــوييف ق ــا إ  تق ــدان املتضــررة أدي ــها يف البل ــة عمل ين يف بداي
اســتجابة فعالــة. وأشــار عــدد مــن اجلهــات املســتجيبة امليدانيــة إ  أ ــا مل تقــم أي اتصــال مــع    
البعثة. ومـع للـإ، كـان قـرار إنشـاء مقـر خـارل البلـدان املتضـررة طبيعيـا يف ضـوء التوقعـات             

 جود قيود مفروضة على الرحدت اجلوية يف املنطقة.  األولية بتطور املرض وو
ويرى الفريـق أن إنشـاء األمـني العـام للبعثـة أسـهم إسـهاما قيمـا يف تعزيـز االسـتجابة            - 165

العاملية ملواجهة إيبوال يف لروة األزمة. إال أن هربة البعثة أبرزت أيضا التحـديات الـيت ينطـوي    
م أزمة من األزمات، وهي تؤكـد اداجـة إ  االعتمـاد    عليها إنشاء آلية تنسيق جديدة يف خض
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على آليات التنسيق القائمة أو املتفق عليهـا مسـبقا، مثـل آليـة نظـام جمموعـات اللجنـة الدائمـة         
املشتركة بني الوكاالت، للتعامل مع األزمات. وعند اداجة، ينبغي تكييف هـذه امليـات مـع    

 طبيعة األزمات.
البعثــة، عــّين األمــني العــام أيضــا مبعوثــه اخلــاص املعــين بفــريوس   وبــالتزامن مــع إنشــاء - 166

إيبوال لتوفري التوجيه على صعيدي االستراتيجية والسياسـات للتصـدي لفـريوس إيبـوال وعفيـز      
الدعم املقدم من اجلهات املاحنة الدولية. وعلـم الفريـق يف املشـاورات الـيت أجراهـا أن املبعـوث       

يد االحتياجات املاليـة، ومجـع األمـوال لصـا  التصـدي لفـريوس       اخلاص أدى دورا هاما يف عد
إيبوال، وتيسري التنسـيق املنـتظم بـني اجلهـات املسـتجيبة الدوليـة يف مجيـع أحنـاء العـامل. وسـاعد           

 تعيني املبعوث اخلاص كذلإ يف ادفا  على االهتمام السياسي باألزمة.
و املنظومــة لألزمــات الصــحية يف ولضــمان اســتجابة قويــة وجيــدة التنســيق علــى نطــا - 167

املســتقبل، يوصــي الفريــق بإنشــاء تسلســل إداري واضــح وبروتوكــوالت جليــة لتــنظم التعــاون 
فيما بني وكـاالت األمـم املتحـدة. وعلـى وجـه اخلصـوص، يـرى الفريـق أن مـن شـأن التـدابري            

 املبينة أدناه أن تكفل عقيق املزيد من االتساو.
اســـتصدام نظـــام جمموعــات اللجنـــة الدائمـــة املشـــتركة بـــني  وحيثمــا أمكـــن، ينبغـــي   - 168

الوكاالت لضمان التنسيق املشترك بني الوكاالت عند االسـتجابة دـاالت الطـوار . ويشـمل     
للإ األزمات النامجة عن حاالت تفشي األمراض املعدية. وإلا حـدث تفـش  ألحـد األمـراض     

ات ما أو كارثة طبيعية، كمـا هـو ادـال    املعدية يف إطار حالة طوار  أوسع نطاقا نامجة عن نز
يف أحيان كـثرية، ينبغـي أن تقـود جمموعـة الصـحة، بقيـادة منظمـة الصـحة العامليـة، االسـتجابة           

 الصحية، حبيث تقدم التقارير إ  منسق الشؤون اإلنسانية املعني من قبل األمني العام.  
نفلـونزا،  نـة لتفشـي وبـاء اإل   ومع للإ، قد تكون هناك حاالت، من قبيل ادالـة املمك  - 169

حيث تشكل األزمة الصحية السـبب اجلـذري دالـة الطـوار  اإلنسـانية. وبـالنظر إ  ضـرورة        
أن عدد االستجابة الصحية شكل االستجابة الشاملة لألزمة يف هذه اداالت، قـد تـود اللجنـة    

تركة بـني الوكـاالت إ    الدائمة املشتركة بني الوكاالت أن تويل القيادة العامة لدستجابة املشـ 
منظمــة الصــحة العامليــة، مــن خــدل نظــام اجملموعــات. وعنــدما عــدث هــذه ادــاالت، ينبغــي   
ــة          ــة منســقا دال ــة الصــحة العاملي ــابع ملنظم ــذي للمركــز الت ــدير التنفي ــني امل ــام أن يع لألمــني الع

لصـحية املباشـرة   الطوار  يقدم التقارير إليه، ثا يتيح لذلإ املركز اإلشراف علـى االسـتجابة ا  
 بوصفه قائد جمموعة الصحة، إضافة إ  كونه املنسق العام لدستجابة اإلنسانية األعم.
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ويوصــي الفريــق أيضــا بــأن تســتعرض اللجنــة الدائمــة املشــتركة بــني الوكــاالت نظــام  - 170
سـيما   اجملموعات من أجل تعزيز فعاليته وقدرته بوصفه آليـة تنسـيق يف حـاالت الطـوار ، وال    

 سياو األزمات الصحية. يف
ولكفالة املشاركة وااللتزام السياسيني على الصـعيد العـاملي خـارل القطـات الصـحي،       - 171

يوصي الفريق كذلإ بأن تقوم املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية يف حالـة األزمـات الصـحية    
مـم املتحـدة عــن   مثـل فـريوس إيبـوال بتقـدل تقـارير بشـكل رمسـي ومنـتظم إ  األمـني العـام لأل          

االستجابة لألزمة. ومن شأن للإ أن يسـاعد األمـني العـام يف اسـتصدام مسـاعيه ادميـدة مـن        
 أجل دعم اجلهود املبذولة يف االستجابة العاملية.  

 
 8التوصية   

غــري مصــنف مســبقا كحالــة طــوار   3أو الدرجــة  2يف حالــة حــدوث تفــش  مــن الدرجــة 
 ح للقيادة على نطاو منظومة األمم املتحدة.إنسانية، سيجري تفعيل تسلسل واض

ــة تقــارير إ  األمــني العــام لألمــم املتحــدة       •  تقــدم املــديرة العامــة ملنظمــة الصــحة العاملي
 االستجابة عن

ــذي         •  ــدير التنفي ــاريره مباشــرة إ  امل ــة تق ــة الصــحة العاملي ــي ملنظم ــدير اإلقليم ــدم امل يق
 لضمان اتساو النظام بأكملهللمركز التابع ملنظمة الصحة العاملية 

ــذي         •  ــدير التنفي ــام منصــب امل ــني الع ــابع لألم ســيتو  املنســق يف حــاالت الطــوار  الت
 للمركز، الذي يكلف بقيادة استجابة مشتركة بني الوكاالت، إلا لزم األمر

ة بالنظر إ  أن منظمة الصحة العاملية هي الوكالة التنفيذية الرائـدة املعّينـة يف االسـتجاب    • 
لألزمـات الصـحية، ينبغــي لألمـني العــام أن يكفـل اجلاهزيـة الكاملــة لنظـام جمموعــات       
اللجنة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت لـدعم املنسـق يف حـاالت الطـوار  يف قيـادة          

 استجابة مشتركة بني الوكاالت، إلا لزم األمر
ــا يف       •  ــني الوكــاالت، مب ــتركة ب ــة املش ــة الدائم ــام   يتســتعرض اختصــاص اللجن ــإ نظ لل

اجملموعات، لتعزيز التماسـإ وحسـن التوقيـت والتنسـيق والقـدرة فيمـا يتعلـق مبعاجلـة         
 األزمات الصحية

وكشف تفشـي فـريوس إيبـوال أيضـا عـن أن تصـنيفات حـاالت الطـوار  القائمـة يف           - 172
قطاعي الصحة والشؤون اإلنسانية غري متسقة وميكن أن تـؤدي إ  حـاالت سـوء فهـم. فعلـى      

املثال، متيز مراحل األوبشة حبسب منظمة الصحة العاملية بني حاالت تفشـي األمـراض يف   سبيل 
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سـت مراحـل، حسـب النطـاو وطريقـة االنتقـال. وباملثـل، حيـدد إطـار منظمـة الصـحة العامليــة            
لدســتجابة يف حــاالت الطــوار  ثــدث درجــات دــاالت الطــوار  الصــحية ويصــف توزيــع    

وأيضا بالنسبة ملنظمة الصحة العامليـة، تتـيح اللـوائح الصـحية      مسؤوليات املنظمة يف كل حالة.
الدولية اإلعدن عـن طارئـة صـحية عموميـة تسـبب قلقـًا دوليـًا. ويف نظـام املسـاعدة اإلنسـانية           
ــة الدائمــة املشــتركة بــني الوكــاالت لتصــنيف حــاالت الطــوار       ــألف إطــار اللجن األوســع، يت

منها على أثر خمتلف فيما يتعلـق بتعبشـة االسـتجابة.    اإلنسانية من ثدثة مستويات، ينطوي كل 
وقـد أسـهم عــدم معرفـة الـنظم األربعــة، باإلضـافة إ  التبـاس املصــطلحات، يف نشـوء حــاالت        
سوء فهـم بـني القطـاعني الصـحي واإلنسـاين يف املراحـل األو  مـن التصـدي لفـريوس إيبـوال.           

ــه ينبغــي بــذل اجلهــود للمواءمــة بــ     ني خمتلــف نظــم تصــنيف حــاالت  ولــذلإ، يــرى الفريــق أن
الطوار . وعلى وجه اخلصـوص، ينبغـي أن تـؤدي كـل حالـة طـوار  صـحية مصـنفة كحالـة          

وفـق إطـار منظمـة الصـحة العامليـة لدسـتجابة يف حـاالت         3أو الدرجة  2طوار  من الدرجة 
ــة يف       ــار احملتملـ ــاالت لآلثـ ــني الوكـ ــترك بـ ــيم مشـ ــإجراء تقيـ ــروت بـ ــا إ  الشـ ــوار  تلقائيـ الطـ

 اإلنساين. الاجمل
 

 9التوصية   
 يستهل األمني العام تكامل نظامي اإلعدن عن وجود أزمات إنسانية وصحية.

، وفـق إطـار   3أو الدرجـة   2بأثر فوري، تؤدي كل أزمـة صـحية مصـنفة يف الدرجـة      • 
منظمــة الصــحة العامليــة لدســتجابة يف حــاالت الطــوار ، تلقائيــا إ  الشــروت بــإجراء 

  الوكاالت متعدد القطاعاتتقييم مشترك بني
  

 املسائل الشاملة - خامسا 
باإلضــافة إ  املســائل املتعلقــة بالتأهــب واالســتجابة علــى الصــعد الــوطين واإلقليمــي    - 173

والدويل، حدد الفريق أيضا عددا من املسائل الشاملة الرئيسية اليت عتال إ  املعاجلة مـن أجـل   
 الصحية. تعزيز االستجابة العاملية لألزمات

 
 التنمية والصحة - ألف 

يتمثــل أحــد املواضــيع املتكــررة يف هــذا التقريــر يف أن البلــدان األشــد تضــررا مـــن           - 174
األمراض املعدية تواجهها طائفة من التحديات فيمـا يتعلـق بالقـدرات تتجـاوز نطـاو الصـحة.       

ــوال ح     2014ففــي عــام   ــريوس إيب ــن ف ــر تضــررا م ــة األكث ــدان الثدث ــت البل ــة العهــد  ، كان ديث
باخلرول من الزنات. وعلت سرياليون وليربيا تتسمان باهلشاشة بعد انتهاء ادـرب األهليـة الـيت    



 A/70/723 

 

84/136 16-01747 

 

هاوزت مدهتا عقدا من الزمن، يف حني شهدت غينيا توترات سياسية كبرية وقدقل مدنيـة يف  
يف العـامل  . وباإلضافة إ  للإ، تندرل البلدان الثدثة ضـمن فشـة أقـل البلـدان منـوا      2008عام 

بلـدان يف آسـيا،    9مـن البلـدان األخـرى يف أفريقيـا، و      31بلدا، إ  جانـب   48البالب عددها 
بلدان يف أوقيانوسيا، وبلد واحد يف األمريكتني. ويندرل أيضا ضمن هذه الفشـة كـل مـن     4 و

يبـوال  مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا، اللتني شهدتا أزمات ناهة عن اإلصـابة بفـريوس إ  
، بلـب نصـيب الفـرد مـن النـات  احمللـي اإلمجـايل السـنوي يف غينيـا          2014فيما مضى. ويف عام 
دوالرا علــى التــوايل، ثــا جعــل هــذه  766دوالرا و  458دوالرا و  540وليربيــا وســرياليون 

بلدا، وهي البلـدان الـيت تـوافرت بيانـات بشـأ ا. وختفـي        20البلدان الثدثة تندرل ضمن أفقر 
يف املائـة مـن السـكان     35املتوسطات تفاوتات كبرية يف الدخل. ففي غينيا، تعيش نسـبة  هذه 

( 2007يف املائــة ) 69(. ويف ليربيــا وســرياليون، تبلــب تلــإ النســبة  2012) (6)يف فقــر مطلــق
 (، على التوايل.  2011يف املائة ) 52 و

من هذه البلـدان أيضـا مـن     وباإلضافة إ  اخنفاض املؤشرات االقتصادية، تعاين العديد - 175
يف املائـة مـن سـكان     30عدم كفايـة البنيـة التحتيـة واخلـدمات االجتماعيـة. ويفتقـر أكثـر مـن         

مــن أصــل كــل  4املنــاطق الريفيــة إ  إمكانيــة ادصــول علــى امليــاه الصــادة للشــرب، ويفتقــر  
مسـة  أشصاص إ  مرافـق الصـرف الصـحي األساسـية. ويعـاين ثلـث األطفـال دون سـن اخلا         5

يف املائــة مــن األطفــال التعلــيم  30مــن توقــف النمــو نتيجــة نقــ، التغذيــة. وال يتــِتم أكثــر مــن  
االبتـدائي، وأقـل مــن نصـف البــالغني مِلّمـون بــالقراءة والكتابـة. وكمــا سـبق بيــان للـإ، فــإن        
إمكانية ادصول على الرعايـة الصـحية اجليـدة يف هـذه البلـدان الثدثـة اـدودة للغايـة. ونتيجـة          

عامــا يف ليربيــا  60ذه التحــديات، يبلــب متوسـط العمــر املتوقــع بالنسـبة جليــل املواليــد ادـايل    هلـ 
 عاما يف سرياليون. 50 و

ويف حني ميكن أن تظهر مسببات أمراض جديدة وخطرية يف أي بلـد يف العـامل، فـإن     - 176
معرضــة بشــكل سـوء األوضــات املعيشـية يعــين أن البلـدان الناميــة تكــون يف كـثري مــن األحيـان      

خاص لتفشي األمراض املعدية. وكـثريا مـا ينتـهإ التوسـع ادضـري واإلنتـال الزراعـي حرمـة         
ــراض        ــر األمــ ــكان خلطــ ــرض الســ ــا يعــ ــة، ثــ ــة عميقــ ــات بدرجــ ــة للحيوانــ ــل الطبيعيــ املوائــ

 املصدر. اديوانية
وبعد عهور أي مرض، يساعد االفتقار إ  املرافق الصـحية األساسـية وضـعف الـنظم      - 177

لصحية وقلة املنعة لدى السكان علـى تفـاقم انتشـار املـرض بسـرعة. ويتعـذر علـى الكـثري مـن          ا

__________ 

 )تعادل القوة الشرائية(. 2011دوالر بأسعار عام  1.90 يعرَّف الفقر املطلق بأنه العيش على أقل من (6) 



A/70/723 
 

 

16-01747 85/136 

 

مثـل عصـني األطفـال وزيـارات الطبيــب      -السـكان االسـتفادة مـن الرعايـة الوقائيـة األساسـية       
ال ســيما يف املنــاطق الريفيــة. وباملثــل، فــإن االفتقــار إ  مــوعفني    -العاديــة والتوعيــة بالنظافــة 

أكفاء وإ  املعدات األساسية واألدويـة حيـول العديـد مـن األمـراض الـيت ميكـن عدجهـا         طبيني 
، تـؤدي هـذه الظـروف    2014إ  أمراض قاتلة. وكما يتبني من تفشي فريوس إيبـوال يف عـام   

أيضـــا إ  زيـــادة احتمـــال انتقـــال العـــدوى يف املرافـــق الصـــحية وتعـــوو فعاليـــة التصـــدي          
 املرض. لتفشي
أن التحديات املتصلة بالفقر هعـل أقـل البلـدان منـوا أكثـر عرضـة لألمـراض        ويف حني  - 178

املعديــة، فإ ــا تقــوض أيضــا قــدرة هــذه البلــدان علــى بنــاء نظــم صــحية فعالــة وتســتجيب            
لدحتياجات. وعِلم الفريق أنه يف البلدان الثدثـة األكثـر تضـررا مـن فـريوس إيبـوال، تتصصَّـ،        

يف املائـة املوصـى بـه يف إعـدن      15ة تقل بكثري عن نسـبة  نفقات حكومية لقطات الصحة بنسب
أبوجا. وباملثل، فإن اإلنفاو العام السـنوي علـى الصـحة للفـرد الواحـد يقـل عـن ختمـس ادـد          
األد  املوصــى بــه فيمــا خيــ، الرعايــة الصــحية األوليــة. ويف حــني التزمــت عــدة بلــدان مــرارا   

يمـا يتصـل باإلنفـاو علـى الرعايـة الصـحية،       وتكرارا بتحقيق جمموعة من األهداف الطموحـة ف 
هناك حاليا قلة فقـط مـن البلـدان الـيت تنفـق أكثـر مـن ادـد األد  املوصـى بـه للفـرد الواحـد.             
ــادة        ــديها  ــدف زي ــات اإلنفــاو ل ــد النظــر يف أولوي ــى أن تعي ــدان عل ــع البل ــق مجي وحيــث الفري

دـد األد  املوصـى بـه، وهـو     خمصصات امليزانيات الوطنية لقطات الصحة  دف الوصول إ  ا
ما سيساعد أيضا يف عقيق القدرات األساسـية الدزمـة مبقتضـى اللـوائح الصـحية الدوليـة. ويف       
نفس الوقت، ستحتال العديـد مـن البلـدان الناميـة إ  مسـاعدة كـبرية مـن الشـركاء مـن أجـل           

 تعزيز نظمها الصحية.
 

 عقيق أهداف التنمية املستدامة - 1 
، تعهـد اجملتمـع   2015يف مؤمتر قمة األمم املتحدة العتماد خطة التنميـة ملـا بعـد عـام      - 179

غايـة، ينـدرل العديـد منـها يف      169هدفا من أهداف التنميـة املسـتدامة و    17الدويل بتحقيق 
(. وقـد التـزم ربسـاء الـدول وادكومـات علـى       70/1العامـة  جمال الصحة )انظر قرار اجلمعيـة  

 وجه التحديد مبا يليي  
وضــع  ايــة ألوبشــة اإليــدز والســل واملدريــا واألمــراض املداريــة املهملــة ومكافحــة    ’’ • 

االلتهاب الكبدي الوبائي واألمراض املنقولة باملياه واألمـراض املعديـة األخـرى حبلـول     
 (3-3)اهلدف ‘‘ 2030عام 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ات مجيع البلدان، وال سيما البلدان النامية، يف جمـال اإلنـذار املبكـر وادـد     تعزيز قدر” • 
 د(-3)اهلدف “ من املصاطر وإدارة املصاطر الصحية الوطنية والعاملية

دعم البحث والتطـوير يف جمـال اللقاحـات واألدويـة لألمـراض املعديـة وغـري املعديـة         ” • 
ألول، وتـوفري إمكانيـة ادصـول علـى األدويـة      اليت تتعرض هلا البلدان النامية يف املقـام ا 

واللقاحــات األساســية بأســعار معقولــة، وفقــا إلعــدن الدوحــة بشــأن االتفــاو املتعلــق  
باجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوو امللكية الفكريـة وبالصـحة العامـة، الـذي يؤكـد      

ــواردة يف االت    ــة يف االســتفادة بالكامــل مــن األحكــام ال فــاو بشــأن حــق البلــدان النامي
اجلوانب املتصلة بالتجارة مـن حقـوو امللكيـة الفكريـة املتعلقـة بأوجـه املرونـة الدزمـة         
ــى         ــع عل ــة حصــول اجلمي ــة، وال ســيما العمــل مــن أجــل إمكاني ــة الصــحة العام دماي

 ب(-3)اهلدف “ األدوية
 

ودعمــــا لبنــــاء الــــنظم الصــــحية، فيمــــا يلــــي االلتزامــــات املقطوعــــة فيمــــا يتعلــــق بأهــــداف  
 املستدامةي يةالتنم
عقيق التغطية الصـحية الشـاملة، مبـا يف للـإ ادمايـة مـن املصـاطر املاليـة، وإمكانيـة          ” • 

ادصــول علــى خــدمات الرعايــة الصــحية األساســية اجليــدة وإمكانيــة حصــول اجلميــع 
 (8-3)اهلدف  “على األدوية واللقاحات اجلّيدة والفعالة وامليسورة التكلفة

قطات الصحة وتوعيف القـوى العاملـة يف هـذا القطـات وتطويرهـا      زيادة التمويل يف ” • 
وتدريبها واستبقائها يف البلدان الناميـة، وخباصـة يف أقـل البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة        

 ل(-3)اهلدف “ الصغرية النامية، زيادة كبرية
يـة  ويف عل هذه اخللفية، حيث الفريق مجيع الدول األعضـاء علـى عقيـق أهـداف التنم     - 180

املســتدامة، ال ســيما يف جمــال الصــحة. كمــا يدحــا أن خطــر األزمــات الصــحية النامجــة عــن   
، وحيـث الـدول األعضـاء علـى كفالـة أن يراعـى       3-3األمراض املعدية قد مت إقراره يف اهلدف 

يف عمليــة رصــد تلــإ األهــداف ومتابعتــها تلبيــة متطلبــات عقيــق القــدرات األساســية الدزمــة  
 الصحية الدولية باعتبارها عنصرا حامسا يف منع تفشي األمراض املعدية.مبقتضى اللوائح 

 
 10التوصية   

ــة      كــب علــى اجملتمــع الــدويل الوفــاء بااللتزامــات املقطوعــة يف ســبيل عقيــق أهــداف التنمي
 املستدامة، مع التركيز بوجه خاص على أهداف قطات الصحة.
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هريهــا بشــأن مؤشــرات أهــداف التنميــة ينبغــي للجنــة اإلحصــائية، يف املــداوالت الــيت  • 
املستدامة، أن تنظر يف قياس مـدى تلبيـة متطلبـات عقيـق القـدرات األساسـية الدزمـة        
مبقتضى اللوائح الصحية الدولية وتعزيـز الـنظم الصـحية يف جمملـها بوصـفها مؤشـرات       

 ملدى عقيق األهداف الصحية ضمن أهداف التنمية املستدامة
 

 الصحيةتعزيز النظم  - 2 
ــة لقطــات       - 181 ــة املقدم ــة الدولي ــت املســاعدة اإلمنائي ــع املاضــية، عل خــدل الســنوات األرب

بليون دوالر يف السنة. ومع للإ، فـإن اجلـزء األكـرب مـن      35الصحة ثابتة عند مستوى يناهز 
هذه األموال خيص، للربام  الرأسية املصصصة ملؤشرات صـحية بعينـها. وهـذه الـربام  كـثريا      

ل بــالتوازي مــع نظــام الصــحة العامــة، وتتــو  أحيانــا بنــاء بنيــة عتيــة مســتقلة للرعايــة   مــا تعمــ
ــق       ــائ  جيــدة مــن حيــث عقي ــربام  إ  نت الصــحية بتكلفــة كــبرية. وميكــن أن تفضــي هــذه ال
أهداف اددة )مثل ادد من الوفيات النفاسية ووفيـات األطفـال أو تقـدل العدجـات املضـادة      

مصــابني بفــريوس نقــ، املناعــة البشــرية(، إال أن عملــها يقتصــر علــى للفريوســات العكوســة لل
منطقـة واحــدة وتعــود يف الغالــب بفوائــد عرضــية اـدودة علــى نظــام الرعايــة الصــحية ككــل.   
وعدوة على للإ، وبسبب تـوفري رواتـب ومنـافع أفضـل، تـؤدي الـربام  الصـحية الرأسـية يف         

ككل عن طريـق اجتـذاب املـوعفني املـدربني      كثري من األحيان إ  تقوييف نظم الصحة العامة
 ودفعهم إ  مغادرة وعائف القطات العام.

ويف هذا السياو، فإن ختصي، نسبة أكـرب مـن التمويـل احمللـي والـدويل لتعزيـز الـنظم         - 182
الصـحية ميكــن أن يعــود بفوائــد إضـافية أوســع نطاقــا، مبــا يف للـإ مجــع اإلحصــاءات الصــحية    

ســجيل املواليــد والوفيــات(، وتعزيــز محــدت التحصــني، وكفالــة متابعــة اديويـة )مبــا يف للــإ ت 
أكثر مشوال للمرضى. ويف عل هـذه اخللفيـة، يـرى الفريـق أن الشـركاء ينبغـي هلـم أن يوجهـوا         

 نسبة أكرب ثا يقدمونه من مساعدة إمنائية رمسية لتعزيز النظم الصحية.
ــة، ينبغــي أن يقــ   - 183 ــنظم الصــحية بفعالي ــز ال ــة   ولتعزي دم الشــركاء حصــة أكــرب مــن املعون

املوجهة لقطات الصحة عـن طريـق ادكومـات الوطنيـة، ألن هـذه الكيانـات هـي األقـدر علـى          
تنســيق عمليــة إنشــاء الــنظم الصــحية الوطنيــة. ويصــعب ادصــول علــى األرقــام اخلاصــة بــدعم  

ئيـة ألغـراض وضـع الـربام      امليزانية، إال أن البيانات املتاحة تبي ن أن حوايل ثلثي املسـاعدة اإلمنا 
الصحية جرى ختصيصها حق امن للربام  الرأسـية، وبـذلإ ال هـد ادكومـات مـوارد تـذكر       
لتصصصـها لألولويـات الوطنيـة. ومل خيصَّـ، لتعزيـز الـنظم الصـحية وللتـروي  للنـه  الشــاملة          

ومـن   يف املائـة مـن تلـإ املسـاعدة، حسـبما أفـادت بـه التقـارير.         6لعدة قطاعات سوى نسـبة  
شأن تقدل نسبة أكرب من التمويل للبلدان عن طريق دعم امليزانية أن ميكِّن ادكومات الوطنيـة  
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من توجيه التمويل إ  حيث تشتد اداجة إليه وتعزيز اجلهـاز الـذي ترتكـز عليـه نظـم الرعايـة       
انيـة  الصحية لديها. ومع للإ، أبلـب العديـد مـن الشـركاء الفريـق بتـرددهم يف زيـادة دعـم امليز        

بسبب أوجه الضعف اليت تعتري، يف تصورهم، ادوكمة ونظم اإلدارة املالية يف البلـدان األقـل   
منوا من الناحيـة االقتصـادية والبلـدان الضـعيفة. ويف نفـس الوقـت، تـزعم البلـدان املسـتفيدة أن          

 معايري ادوكمة واإلدارة املالية غري واضحة وأ ا تتغري يف كثري من األحيان.
ويدحا الفريق أيضا أن املنظمـات غـري ادكوميـة احملليـة والدوليـة العاملـة يف البلـدان         - 184

ــة الشــاملة وأن تعمــل يف عــل الشــفافية         ــع اخلطــط الوطني ــوائم أنشــطتها م ــي أن ت ــة ينبغ النامي
الكاملة. وقد استمع الفريـق إ  شـواغل بعـيف ادكومـات الـيت تفيـد بأ ـا مل تكـن علـى علـم           

ــة يف بلــدا ا. ولضــمان الكفــاءة يف    بــبعيف األنشــطة الــيت   تضــطلع  ــا املنظمــات غــري ادكومي
ــايري        ــأعلى مع ــة ب ــوا املنظمــات غــري ادكومي ــي للشــركاء أيضــا أن يلزم ــوارد، ينبغ ختصــي، امل

 ادوكمة الرشيدة واإلدارة املالية السليمة.
 

 11التوصية   
لقطـات الصـحة وأن يوجهـوا    أن يواصل الشركاء ما يقدمونه مـن مسـاعدة إمنائيـة رمسيـة       

 نسبة مشوية أكرب لتعزيز النظم الصحية يف عل خطة حكومية متفق عليها.
توجــه املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة بصــورة اســتراتيجية لوضــع خطــة تســية تدركيــة يف  • 

 حدود امليزانية لتعزيز النظم الصحية
 الية بالوضور واالتساوتتسم معايري الشفافية وادوكمة الرشيدة يف اإلدارة امل • 
تعمل املنظمات غري ادكوميـة بـنفس القـدر مـن الشـفافية وادوكمـة الرشـيدة املتوقـع          • 

 من ادكومات الوطنية
 

 تكملة النظم الصحية بالربام  اإلمنائية - 3 
حــق الــنظم الصــحية القويــة ميكــن أن تقــوَّض بفعــل التحــديات األوســع الــيت تواجــه     - 185

العديــد مــن احملــاورين عــدم كفايــة امليــاه ومرافــق الصــرف الصــحي، والطاقــة،    التنميــة. واعتــرب
واالتصاالت، والنقل وشبكات الطرو، على أ ا عقبات رئيسـية عـول دون عسـني اخلـدمات     

 الصحية.
ــة،       - 186 ــد مــن التكامــل بــني جهــود التنمي ــق مزي ــق بتحقي ويف هــذا الســياو، يوصــي الفري
صــحية يف البلــدان الناميــة، ال ســيما يف اجملتمعــات الريفيــة،   ــدف دعــم تعزيــز الــنظم ال وللــإ

حيث تكون فرص ادصـول علـى الرعايـة الصـحية اـدودة للغايـة. فعلـى سـبيل املثـال، ينبغـي           
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دعم الربام  الرامية إ  إنشاء وصيانة مراكز صحية ريفيـة مبشـاريع تكميليـة يف جمـال الكهربـة      
كــل األساسـية لضــمان زيــادة فـرص ادصــول علــى   وامليـاه والصــرف الصـحي، أو بتوســيع اهليا  

 خدمات الرعاية الصحية.
 

 12التوصية   
أن تتعاون منظمة الصحة العاملية تعاونا وثيقا مع اجلهات الفاعلة يف جمال التنمية لضـمان    

أن تــؤدي الــربام  اإلمنائيــة إ  دعــم الــنظم الصــحية، ومــن ف إ  املســاعدة علــى عســني 
 شكل منصف على خدمات الرعاية الصحية اجليدة.فرص حصول اجلميع ب

 
 البحث والتطوير -باء  

إن اكتشاف وإنتـال اللقاحـات والعدجـات وعمليـات التشـصي، اجلديـدة أمـر بـالب          - 187
ــة واالســتجابة هلــا. وخــدل القــرن       ــة مــن األزمــات النامجــة عــن األمــراض املعدي األمهيــة للوقاي

حــوث الطبيــة إ  ختفــييف كــبري يف معــدالت األمــراض املاضــي، أدت االكتشــافات يف جمــال الب
والوفيــات النامجــة عــن أمــراض عديــدة، مبــا فيهــا داء الكلــب، وشــلل األطفــال، وادصــبة،          
وادمرياء، وقضـت علـى أمـراض أخـرى مبـا يف للـإ اجلـدري. ويف املاضـي القريـب، أتاحـت           

الصـندوو العـاملي ملكافحـة    بعيف املبادرات اليت اختذها التحالف العاملي للقاحات والتحصني، و
اإليدز والسل واملدريا، ومنظمة الصحة العاملية، واليونيسيف، وجهات أخرى، زيادة إمكانيـة  

 حياة الكثريين يف البلدان النامية. لادصول على لقاحات إلنقا
ومع للإ، مل يتكّرس سوى قدر قليل جـدا مـن البحـث والتطـوير ملعاجلـة العديـد مـن         - 188

عدية اليت تصيب بشكل رئيسي البلدان النامية وميكن أن ختلق أزمة صـحية. ولـدى   األمراض امل
مرضًا من أمراض املنـاطق املداريـة املهملـة املوجـودة يف      18منظمة الصحة العاملية قائمة بأمساء 

بليــون شــص،. ويشــكل تفشــي فــريوس إيبــوال يف غــرب   1.4بلــدا وتتهــدد أكثــر مــن  149
 آخر على العواقب املترتبـة علـى الفجـوة يف اإلنفـاو علـى البحـث       مثااًل 2014أفريقيا يف عام 

حالـة تفـشة منـذ     20سـنة، وستـّجلت أكثـر مـن      40والتطوير. ففريوس اإليبوال معـروف منـذ   
ليتسـتصدم   2014اكتشافه. ومع للإ، مل يكن أي لقار ضد فـريوس اإليبـوال متـوفرًا يف عـام     

 يف احتواء هذا الوباء.
وإن النق، يف البحث والتطوير يف جمال األمراض اليت تصيب بشكل رئيسـي الفقـراء    - 189

هــو نتيجــٌة مليــات الســوو. فتطــوير املنتجــات الدوائيــة اجلديــدة يتطلــب مســتويات عاليــة مــن  
االسـتثمار، وينطـوي علـى العديــد مـن احملـاوالت غـري الناجحــة. وحيـث إن شـركات األدويــة         

داجة إ  تعوييف تكـاليف البحـث وبفـرص عقيـق مكاسـب هاريـة،       تكون عموما مدفوعة با
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فإ ا تركز جهودها على األمراض اليت تصيب يف املقام األول اجملتمعـات الـيت تتـوفر فيهـا نظـم      
الرعايــة الصــحية واملواطنــون املســتعدون لــدفع ةــن املنتجــات اجلديــدة والقــادرون علــى للــإ.  

يف املائة من جممـوت املبـالب    2ألمراض املهملة أقل من ونتيجة لذلإ، كانت النسبة املصصصة ل
ــدرها      ــحي وقـ ــال الصـ ــوير يف اجملـ ــث والتطـ ــراض البحـ ــتثمرة ألغـ ــون دوالر يف  214املسـ بليـ

 ، ومنذ للإ ادني شهدت تلإ النسبة يف واقع األمر اخنفاضا إضافيا.2010 عام
م الـدويل، ُقـّدم متويـل    وحني استقطب تفشي فريوس اإليبوال يف غرب أفريقيا االهتمـا  - 190

. ولـو كانـت هـذه    (7)كبري ملؤسسات البحوث من أجل تسريع العمل على تطـوير لقـار ضـده   
 اللقاحات متوفرة قبل تفشي املرض لكان قد تسىن إنقال عدد أكرب من األروار.

وةة حاجة عاجلة إ  اختال تـدابري لتوسـيع نطـاو البحـث والتطـوير إلنتـال منتجـات         - 191
رة علــى إنقــال حيــاة املصــابني بــاألمراض املهملــة، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى    طبيــة قــاد

األمراض املعدية اليت تنطـوي علـى درجـة عاليـة مـن خطـر التسـبب بأزمـات صـحية. وينبغـي،           
ــات        ــإ اللقاحــات والعدجــات وعملي ــا يف لل ــة مضــادة )مب ــدابري طبي ــد اإلمكــان، تطــوير ت عن

بارهـا وإنتاجهـا بسـرعة يف حالـة تفشـي أي مـرض.       التشصي،( لبلـوو مرحلـة ميكـن فيهـا اخت    
 ولتحقيق للإ، كب معاجلة املسائل املبينة أدناه.

 
 إنشاء حوافز أفضل للبحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة - 1 

أوال، ةة حاجة إ  توفري حوافز أفضل لتشـجيع البحـث والتطـوير يف جمـال األمـراض       - 192
اخلطرية األخرى املسببة لألمراض. وحيـث إن السـوو ال تـوفر حـوافز     املعدية املهملة والعوامل 

كافية، ال بد من التدخل علـى صـعيد السياسـات العامـة لضـمان مزيـد مـن املـوارد الـيت تركـز           
على تلإ العوامل املسببة لألمراض. وةة جمموعة من أدوات السياسات االقتصـادية الـيت ميكـن    

متباينـة مـن الكفـاءة والفعاليـة. وتشـمل تلـإ األدوات       أن تساعد على عقيق للـإ مبسـتويات   
تقدل املنح املباشرة من القطاعني اخلاص والعام، واإلعفاءات الضريبية للمنظمات اليت تضـطلع  
بالبحـــث والتطـــوير، واجلـــوائز ملـــن ينجحـــون يف عقيـــق األهـــداف املنشـــودة مـــن البحـــوث،   

أو منح اإلعانات لدعم اجلهـود املبذولـة    وااللتزامات املسبقة بكفالة تسويق منتجات البحوث،
 يف جمال البحوث األساسية.

وميكن أيضا أن يؤخذ يف ادسبان عـدد مـن امليـات التنظيميـة امُلحّفـزة. فعلـى سـبيل         - 193
ــانون األول/ديســمرب        ــال، وافــق جملــس الشــيوخ يف الواليــات املتحــدة يف ك ــى  2014املث عل
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نتيجة هلـذه اجلهـود، ُأفيـد بـأن لقاحـًا هريبيـًا قـد أعهـر نتـائ  إكابيـة يف هـارب سـريرية ُأجريـت يف غينيـا يف                (7) 
 . وجرى أيضا اختبار عدة لقاحات أخرى يف هارب سريرية.2015متوز/يوليه  31
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يبـوال، الـذي أضـاف مـرض فـريوس اإليبـوال إ        مشروت قانون بشأن عدل مـرض فـريوس اإل  
قائمة برنام  إدارة األغذية والعقاقري املتعلـق مبـنح قسـائم تعطـي حامليهـا أولويـة يف اسـتعراض        
ملفاهتم. ومبوجب هذا الربنام ، عصل الشركات اليت تسـعى إ  تطـوير لقـار ضـد األمـراض      

ح مبوجبها إدارة األغذيـة والعقـاقري أولويـة    املدارية املهملة اليت عددها السلطات على قسائم متن
 ألي طلب متقّدم الستعراض منت  آخر تطوره تلإ الشركات.

وإن عديــد أفضــل مــزي  مــن التــدابري املاليــة أو ادــوافز التنظيميــة املصتلفــة الــيت كــب   - 194
اســتصدامها يتفــاوت حبســب العوامــل املســببة للمــرض، وكــذلإ حبســب عــدد مــن العناصــر      

بيد أ ا تقتضي كلـها متـويًد مـن القطـات العـام يف  ايـة املطـاف. ولـذا يؤيـد الفريـق            األخرى.
ــة     ــة الصـــحة العامليـ ــوير عـــت إشـــراف منظمـ ــندوو خمصـــ، للبحـــث والتطـ ــاء صـ بقـــوة إنشـ

 الواردة يف الفرت املكرس للتدابري املالية واالقتصادية أدناه(. 22التوصية  )انظر
 

 املتعلقة مبسببات األمراض املعدية منح األولوية جلهود البحث  - 2 
توجــد عــدة عوامــل مســببة لألمــراض تشــكل هتديــدا للبشــرية مل هــِر بشــأ ا حبــوث      - 195

كافية، وليس من الواضح بعدت أي منها سيؤدي إ  تفشي الوباء املقبـل لكـي تتجـرى البحـوث     
قـوائم أولوياهتـا    بشأنه امن على سبيل األولوية. وحق امن، وضعت بلـدان ووكـاالت خمتلفـة   

اخلاصــة، ولكــن ال توجــد بعــدت قائمــة أولويــات موحــدة معدلــة حبســب درجــة اخلطــر. وتركــز  
القوائم الوطنية على األولويات الوطنيـة، ويتحتمـل أال متـنح األولويـة ألمـراض مـن األرجـح أن        

ات متثل هتديدا كبريًا على الصعيد الـدويل. وعـدوة علـى للـإ، فـإن البحـوث يف جمـال اللقاحـ        
قد تنطوي على ضرورة قبول تنازالت هامة. وعلم الفريق من أحد ثثلي قطات صـنع األدويـة   
أن الشــركة قــد اضــطرت إ  تعليــق أنشــطتها املتعلقــة بإنتــال لقــار ضــد روتــافريوس مســبب    

طفل سنويًا، مـن أجـل إنتـال كميـات كافيـة مـن لقـار         450 000للمرض يقتل يف املتوسط 
ألغراض التجارب السريرية. وإن عدم وجود قائمـة أولويـات يـدفع     هرييب ضد مرض اإليبوال

باجلهات الفاعلة التابعة للقطات اخلاص إ  تكريس املـوارد علـى أسـاس معـايري عـدد بقـرارات       
فردية. ولكن هذه التنـازالت ينبغـي أن تتقـرر اسـتنادا إ  جمموعـة مـن األولويـات الـيت عـددها          

 قطات اخلاص.  هيشة سياسية لات شرعية وليس ال
ويرى الفريق أن ةة حاجة إ  منح األولوية لألمراض امُلعدية الـيت تتلقـى مـن القطـات      - 196

العام دعمـا ألغـراض البحـث والتطـوير. وعـدوة علـى للـإ، يـرى الفريـق أن منظمـة الصـحة            
 مل هـِر  العاملية هي املؤسسة املناسبة لتحديد األولويات فيما بني العوامل املسـببة لألمـراض الـيت   

بشأ ا حبوث كافية اليت هتدد بنشوب أزمات صحية. وينبغي ملنظمة الصحة العاملية أن تسـاعد  
ــة      أيضــا علــى عديــد املنصــات التكنولوجيــة األنســب إلجــراء البحــوث املتعلقــة بالتــدابري الطبي



 A/70/723 

 

92/136 16-01747 

 

املضادة. واهلدف من هذا اجلهد هـو إكـاد سـبل التشـصي، والتشـجيع علـى إنتـال اللقاحـات         
العدجــات، حســب االقتضــاء، مــن خــدل هــارب املرحلــة األو  بشــأن العوامــل العشــرين   أو

 لات األولوية اليت تتسبب يف أمراض معدية تنطوي على خطر خلق أزمة صحية يف املستقبل.
 

 13التوصية   
تتو  منظمة الصحة العاملية تنسيق عديد األولويات يف جهـود البحـث والتطـوير العامليـة       

 علقة باألمراض املهملة اليت تنطوي على هتديد بالب بالتحول إ  أزمات صحية.املت
تقوم أمانة منظمة الصحة العاملية، باالسترشـاد باألفرقـة االستشـارية املعنيـة بالتحصـني       • 

والبحث، بإنشاء وتعهد قائمة أولويات تبـّين األمـراض امُلعديـة الـيت يتـرجح أن تسـبب       
تقتضـي االهتمـام  ـا علـى سـبيل األولويـة لتطـوير اللقاحـات         أزمة صحية، ولـذا فإ ـا   

والعدجــات وعمليــات التشــصي، الســريعة. وينبغــي أن يســتند عديــد األولويــات إ  
 معايري اددة بوضور

تساعد منظمة الصحة العاملية على عديد املنصات التكنولوجية اليت متلإ القـدرة علـى    • 
جات  دف التصدي لتفشي األمـراض النامجـة عـن    التعجيل يف إنتال اللقاحات والعد

 عوامل أو سدالت جديدة مسببة لألمراض
 

 ضمان ادصول على األدوية بأسعار ميسورة   - 3 
حق عندما تكون اللقاحات والعدجات متاحة، فإ ا تكـون يف أحيـان كـثرية باهظـة      - 197

الفريق بصـفة خاصـة أمهيـة كفالـة      الثمن أو عسرية املنال ملن هم يف أمس اداجة إليها. ويدرك
حصول السكان املتضررين من تفشي األمراض املعدية علـى اللقاحـات بشـكل مناسـب. وةـة      
ــل التحــالف العــاملي للقاحــات والتحصــني، الــيت هتــدف إ  جعــل        ــربام ، مــن قبي عــدد مــن ال

ميكـن للبلـدان   اللقاحات والعقاقري املوجودة متاحـة للبلـدان الناميـة بتكلفـة منصفضـة. وباملثـل،       
االستفادة من آليات املرونة املوجودة يف اتفـاو اجلوانـب املتصـلة بالتجـارة مـن حقـوو امللكيـة        
الفكرية يف إطار منظمة التجارة العاملية من أجل محاية الصحة العامة أو توفري إمكانيـة حصـول   

 .(8)املسـتدامة )ب( من أهـداف التنميـة    3اجلميع على األدوية، على النحو املطلوب يف اهلدف 
 ويدعو الفريق إ  اختال تدابري إضافية لدعم إمكانية ادصول على األدوية بأسعار ميسورة.

__________ 

دعـم البحـث والتطـوير يف جمـال اللقاحـات واألدويـة لألمـراض املعديـة         ”)ب( علـى مـا يلـيي     3ين، اهلدف  (8) 
وغري املعدية اليت تتعرض هلا البلدان النامية يف املقام األول، وتوفري إمكانية ادصـول علـى األدويـة واللقاحـات     

لـق باجلوانـب املتصـلة بالتجـارة مـن حقـوو       األساسية بأسعار معقولة، وفقا إلعدن الدوحة بشأن االتفاو املتع
امللكية الفكرية وبالصحة العامة، الذي يؤكد حق البلدان النامية يف االسـتفادة بالكامـل مـن األحكـام الـواردة      
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وإن توفري إمكانية ادصول على األدوية يقتضي أكثر من القدرة علـى ادصـول علـى     - 198
يـع  العقاقري بأسعار ميسورة يف السوو الدولية. فهو يتطلب للإ أيضـا وجـود نظـام فعـال لتوز    

العقــاقري وتقــدميها للمرضــى علــى الصــعيد اجملتمعــي، مبــا يف للــإ يف املنــاطق الريفيــة. وكانــت   
اجلهود املبذولة يف املاضي ملساعدة البلدان النامية على ادصول على أدوية ولقاحـات ميسـورة   
الثمن قد تقوضت أحيانا نتيجة لعدم وجود نظام صحي يعمـل بشـكل سـليم أو بسـبب تعـذر      

قاقري إ  املرضى أو بسبب تعـذر ضـمان متابعـة املرضـى بانتظـام. ويف هـذا السـياو،        إيصال الع
تكرس بعيف املؤسسات، من قبيـل التحـالف العـاملي للقاحـات والتحصـني والصـندوو العـاملي        
ــحة         ــم الصـ ــز نظـ ــل تعزيـ ــن أجـ ــا مـ ــن مواردهـ ــبة مـ ــا، نسـ ــل واملدريـ ــدز والسـ ــة اإليـ ملكافحـ

 التوريد. وسدسل
 

 14التوصية   
ال تــدابري عاجلــة لضــمان حصــول اجلميــع علــى األدويــة واللقاحــات وغريهــا مــن          اختــ  

 املنتجات املنقذة للحياة بأسعار ميسورة.
يــتم تــوفري مزيــد مــن األمــوال العامــة لــدعم حصــول اجلميــع وبأســعار ميســورة علــى     • 

بـني  األدوية واللقاحات وغريها من املنتجات املنقذة للحياة، نظرًا إ  الفجـوة القائمـة   
اداجـــة إ  اســـتعادة تكـــاليف االســـتثمارات ومتويـــل البحـــوث، واداجـــة إ  أدويـــة 

 ميسورة الثمن
تتعّزز اجلهود املبذولة لكفالة ادصول على املنتجات الطبية بأسعار ميسورة من خـدل   • 

ــدز والســل       ــاملي ملكافحــة اإلي ــاملي للقاحــات والتحصــني والصــندوو الع التحــالف الع
 بادرات األخرى مثل املرفق الدويل لشراء األدويةواملدريا، وامل

 زيادة استصدام املنتجات اجلنيسة لتوفري األدوية بأسعار ميسورة • 
توفِّر البلدان والشركاء إمكانيـة ادصـول علـى األدويـة واللقاحـات األساسـية بأسـعار         • 

الفكريـة   معقولة، وفقا إلعدن الدوحة بشـأن االتفـاو املتعلـق دوانـب حقـوو امللكيـة      
املتصلة بالتجارة والصحة العامة. ويف هذا السياو، ينبغي على الـدوام اسـتصدام مجيـع    
 آليات املرونة اليت يوفرها اتفاو اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوو امللكية الفكرية.

 

__________ 

يف االتفاو بشأن اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوو امللكيـة الفكريـة املتعلقـة بأوجـه املرونـة الدزمـة دمايـة        
 .“ال سيما العمل من أجل إمكانية حصول اجلميع على األدويةالصحة العامة، و
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 كفالة تبادل املواد البيولوجية يف الوقت املناسب - 4 
اختــال تــدابري طبيــة مضـادة ملواجهــة عامــل ثــرض  يف حالـة تفشــي مــرض مــا، يقتضـي    - 199

جديد توفري عينات ملصتربات البحث والتطوير يف مجيع أحناء العامل على وجـه السـرعة. ورغـم    
عدم وجود التزام قانوين رمسي بـذلإ، فـإن معظـم البلـدان املتضـررة مـن تفشـي مـرض مـا قـد           

ت لات الصلة مـع منظمـة الصـحة    وافقت عن طيب خاطر على تبادل املواد البيولوجية والعينا
العاملية وخمتربات البحث الدولية،  دف التعجيل يف إعداد تدابري االستجابة. ومع للإ، تزايـد  

العدجـات الـيت    القلق يف السنوات األخرية بشأن توزيع املنافع بإنصاف، مبا فيهـا اللقاحـات أو  
، 2006ميــة كــبرية يف عــام تتحّضــر باســتصدام تلــإ العينــات. ويف قضــية حظيــت بتغطيــة إعد

أعلن وزيـر خارجيـة إندونيسـيا أن بلـده لـن يرسـل إ  املصتـربات األجنبيـة عينـات مـن سـدلة            
نفلــونزا الطيــور( الفــريوس الــذي عهــر يف البلــد. ويف معــرض شــرر قرارهــا،   إ) H5N1فــريوس 

ى أشارت حكومة إندونيسيا على وجه اخلصوص إ  أن العلماء األجانب كرون البحـوث علـ  
ــددة        ــإ، ُأشــري إ  أن شــركة متع ــى لل ــرض دون مشــاركة إندونيســية. وعــدوة عل تفشــي امل

إلا  اجلنسيات كانت تعمل علـى تطـوير لقـار ضـد الفـريوس، ولكـن مل يكـن مـن الواضـح مـا          
كان الناس األكثر تضررا من الفريوس يف إندونيسيا سـتتتار هلـم فرصـة االسـتفادة مـن اللقـار.       

، أبدت حكومة إندونيسيا عـدة أسـباب تضـمنت اإلشـارة إ  اتفاقيـة      ويف معرض تربير قرارها
التنــوت البيولــوجي الــيت تؤكــد أن للبلــدان حقــا ســياديا يف مواردهــا البيولوجيــة، وتــن، علــى    
ــارت القضــية مناقشــة بشــأن تقــدل       ــافع. وأث ــنظم ادصــول علــى املــوارد وتقاســم املن ــاد  ت مب

و املطلـوب لتقـدل املـواد البيولوجيـة، واستترشـد  ـا       التعوييف املنصف وتقاسم املنافع على النح
 خدل املفاوضات اليت جرت بشأن صكني قانونيني حول هذه املسألة.

والصإ األول هو بروتوكول ناغويا بشـأن ادصـول علـى املـوارد اجلينيـة، والتقاسـم        - 200
الـذي اعتتمـد يف   العادل واملنصف للمنافع الناششة عـن اسـتصدامها. ويـوفر بروتوكـول ناغويـا،      

بوصــفه اتفاقــا تكميليـا التفاقيــة التنــوت البيولــوجي إطـارا قانونيــا للتقاســم العــادل    2010عـام  
واملنصــف للمنــافع الناشــشة عــن اســتصدام املــوارد اجلينيــة. وقــد بــدأ نفــال هــذا الربوتوكــول يف    

حـاالت   . ورغم أن الربوتوكـول يتنـاول مسـألة تبـادل املـواد البيولوجيـة يف سـياو       2014 عام
الطوار ، فـإن بعـيف املـراقبني يـرى أن اإلجـراءات الـيت يـن، عليهـا مرهقـة إ  درجـة تعّسـر            
كفالــة االســتجابة الســريعة، يف حــني أن خــرباء آخــرين يقولــون إ ــم ليســوا متأكــدين مــن أن   

 الربوتوكول ينطبق على العوامل املمرضة اجلديدة.
ــو إطــار منظمــة الصــحة      - 201 ــاين فه ــا الصــإ الث ــة اخلــاص بالتأهــب ل  وأم ــونزا العاملي نفل

اجلائحة، الذي تفاوضت بشأنه الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية يف ضوء القرار الـذي  
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ــام   ــه إندونيســيا يف ع ــات فريوســات     2006اختذت ــادل عين ــة مبســطة لتب . وحيــدد اإلطــار عملي
ــة ا      ــات لكفال ــال التفشــي ويســتحدث آلي ــى احتم ــيت تنطــوي عل ــونزا ال ــادل  اإلنفل لوصــول الع

واملنصف إ  املنـافع الـيت تـنجم عـن تبـادل تلـإ العينـات، وال سـيما يف حالـة اللقاحـات ضـد            
ــة. ومــع للــإ، يقتصــر تطبيــق اإلطــار علــى جمموعــة اــدودة مــن فريوســات       األمــراض الوبائي
 اإلنفلونزا اليت حيتمل أن تؤدي إ  وبـاء، وال يتنـاول تبـادل العوامـل املمرضـة األخـرى، مبـا يف       
للإ فريوس اإليبوال ومتدزمة الشرو األوسط التنفسية. وعدوة على للإ، فإن اإلطـار لـيس   
ملزما قانونًا مبوجـب القـانون الـدويل، وكـان االهتمـام ضـعيفا مبتابعـة مـا ورد فيـه مـن أحكـام            

 بشأن تقاسم املنافع الطوعي.
ولوجيـة، ال يـزال ةـة    وعلى الرغم من وجود صكني يتنـاوالن مسـألة تبـادل املـواد البي     - 202

الكثري من عدم اليقني القانوين فيما يتعلق بتحديد الشروط اليت هيز أو توجـب تبـادل العينـات    
بشــأن العوامــل املمرضــة الــيت قــد تظهــر يف املســتقبل. ويــرى الفريــق أنــه ينبغــي وضــع مبــاد     

ات الصــحية، توجيهيــة واضــحة وملزمــة قانونــا بشــأن تبــادل املــواد البيولوجيــة يف ســياو األزمــ
تشمل أحكامًا بشأن تقاسم املنافع بشكل عادل ومنصف. ويوصي الفريـق بـأن تـدعو منظمـة     
الصــحة العامليــة الــدول األعضــاء فيهــا إ  التفــاوض بشــأن توســيع نطــاو تطبيــق اإلطــار حبيــث  

 نفلونزا، مع مراعاة مباد  بروتوكول ناغويا.إليقتصر على فريوسات ا ال
 

 15التوصية   
نظمــة الصــحة العامليــة الــدول األعضــاء فيهــا إ  إعــادة التفــاوض بشــأن اإلطــار    تــدعو م  

اخلاص بالتأهـب لوبـاء اإلنفلـونزا ليشـمل عوامـل ثرضـة جديـدة أخـرى، وإضـفاء طـابع           
ــاد        ــا ملب ــافع، وفق ــوازن مناســب بــني االلتزامــات واملن ــق ت ــه، وعقي ــانوين علي ــزام الق اإلل

 تفاقية التنوت البيولوجي.امللحق با 2010بروتوكول ناغويا لعام 
 

 تعزيز البحوث الطبية غري الدوائية - 5 
باإلضافة إ  الطلب على زيـادة البحـث والتطـوير الكتشـاف اللقاحـات والعدجـات        - 203

ــاألدوات        ــة ب ــة حاجــة أيضــا إ  تشــجيع االبتكــار والبحــوث املتعلق ــات التشــصي،، ة وعملي
يـة األساسـية للتعامـل مـع األزمـات الصـحية. فتنفيـذ        واملعدات والنهول غري الدوائية لات األمه

ــام  اســتصدام التقنيــات املتنقلــة يف جمــال الصــحة )   (، املتعلــق باســتصدام اهلواتــف  mHealthبرن
احملمولـة لتسـجيل البيانـات وتتبعهـا وتبادهلـا مــن قبـل العـاملني يف اجملـال الصـحي يف اجملتمعــات          

امليداين وينبغـي توسـيع نطـاو تطبيقـه. وينبغـي ملنظمـة        احمللية، ميثل ابتكارا هاما يف جمال الرصد
الصحة العاملية أن تنسـق وتشـجع البحـوث الراميـة إ  وضـع تـدابري جديـدة ومبتكـرة للتأهـب          
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ــة يف جمــال       ــة واالســتجابة يف املســائل الصــحية. وســيتيح أيضــًا تطــوير القــدرات الوطني واملراقب
ة الوطنيـة أكثـر مرونـة وتكيفـا يف االسـتجابة      البحوث العلمية واهلندسية جعل آليات االسـتجاب 

 لألزمات الصحية.
 

 بناء قدرات البحث والتطوير يف البلدان النامية - 6 
ةـــة تفـــاوت كـــبري يف قـــدرات البحـــث والتطـــوير والتصـــنيع يف جمـــال األدويـــة بـــني    - 204

والتطـوير والتصـنيع يف   االقتصادات املتقدمة والناششة وأقل البلدان منوا. وإنشاء قدرات البحث 
ــاء        ــو اقتصــرت علــى املســتوى األساســي، ميكــن أن يســاعد علــى بن ــدان منــوا، حــق ل أقــل البل
القدرات يف جمال علم األوبشة وإكاد فرص تدريب لألطباء احملليني. وميكن أن يتيح للإ أيضـا  

بنـاء القـدرات    االستفادة من املعارف احمللية بشأن األمراض املنتشرة يف املنطقـة، ويسـاعد علـى   
ــة         ــي يف حالـ ــعيد احمللـ ــى الصـ ــوفرة علـ ــادة امُلتـ ــة املضـ ــدابري الطبيـ ــادة التـ ــة زيـ ــة وكفالـ املصتربيـ

 األمراض. تفشي
 

   16التوصية   
تقود منظمة الصحة العاملية اجلهود الرامية إ  مساعدة البلدان النامية على بنـاء قـدرات     

مليـات التشـصي،، مبـا يف للـإ     البحث والتصنيع الستحداث اللقاحات والعدجات وع
 .من خدل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

تعّجل منظمة الصحة العاملية وشركابها تقدل الدعم التقين واملايل ملبـادرات مـن قبيـل     • 
 شبكة مؤسسات إنتال اللقاحات يف البلدان النامية

 يما بني بلدان اجلنوبتتبذل اجلهود لدستفادة من اخلربات املتاحة يف إطار التعاون ف • 
ــة         •  ــوم البيولوجي ــة يف جمــاالت العل ــرام  البحــث ادامســة األمهي ــم ب كــري تطــوير ودع

 واالجتماعية، واخلدمات البيطرية، واهلندسة واجملاالت لات الصلة
 

 إعداد بروتوكوالت للبحوث الطبية يف حاالت تفشي األمراض - 7 
ةة حاجة إ  إعداد بروتوكوالت أفضل بشأن إجراء التجـارب السـريرية يف حـاالت     - 205

تفشي األمراض. فلقد أعهر تفشي فريوس اإليبوال يف غـرب أفريقيـا أن تطبيـق الربوتوكـوالت     
املعتادة الختبار العقاقري اجلديدة، مبا يف للإ اختبـارات املراقبـة العشـوائية، يف سـياو األزمـات      

ادة يــثري عــددا مــن الشــواغل األخدقيــة. فمــن الشــواغل الــيت ُأثــريت، علــى وجــه    الصــحية ادــ
اخلصوص، عديد ما إلا كان من املـربر يف سـياو تفشـي مـرض يتسـم بارتفـات معـدل وفيـات         

من ادصـول علـى عقـاقري هريبيـة، علـى       “جمموعة املراقبة”املصابني به، منع بعيف املرضى يف 
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عــة يف هــارب املراقبــة العشــوائية. وُأعــرب عــن القلــق أيضــا مــن أن غــرار املمارســة املعتــادة املتب
املرضى الذين شاركوا يف التجارب مل يتعلموا مجيعًا بشكل مناسـب باملصـاطر. وتنبغـي معاجلـة     
 العديد من هذه الشواغل عن طريق استحداث معايري مناسبة تضعها منظمة الصحة العاملية.  

ار  خـدل حـاالت الطـوار  يف جمـال الصـحة العموميـة       وضع معاهدة بشأن تدابري الطو - 8 
 اليت تثري القلق على الصعيد الدويل

سعيًا للتقيد بالشروط الـيت تفرضـها األنظمـة ومعاجلـة التحـديات األخـرى الـيت تعيـق          - 206
التعجيل يف االستجابة الدولية يف حـاالت الطـوار  يف جمـال الصـحة العموميـة الـيت تـثري القلـق         

الدويل، يرى الفريق أنه ينبغي التفـاوض بشـأن اتفـاو دويل حيـدد تـدابري اسـتثنائية        على الصعيد
 “التـدابري الطارئـة  ”مقترنة بشروط زمنية لتيسري استجابة عاملية عاجلة. وميكن أن تشمل هذه 

أحكامــا خاصــة بشــأن تبــادل املــواد البيولوجيــةو وبروتوكــوالت الختبــار لقاحــات هريبيــة يف   
اضو واالستفادة مـن التـدابري الطبيـة املضـادة واللقاحـاتو ومـنح التأشـريات        سياو تفشي األمر

وتصاريح السدمة الطبيـة بشـكل آيل للعـاملني يف جمـال االسـتجابة الـذين يـتم التحقـق بشـأ م          
مسبقًاو واالستفادة مـن اإلجـدء الطـيب إ  مواقـع للمعاجلـة اـددة مسـبقاو وحقـوو التحليـقو          

 د الدزمة لدستجابة.واإلعفاء اجلمركي للموا
 

 التدابري املالية واالقتصادية - جيم 
إن إنشاء نظام ملنع األزمات الصحية واالستجابة هلا بفعاليـة أكـرب سـيتطلب اسـتثمارًا      - 207

قويــًا ومتواصــًد. وال ميكــن بــدون قــدر كــبري مــن التمويــل ضــمان التأهــب املناســب للكشــف  
ــه      ــة، واســتحداث نظــام شــامل لدســتجابة املبكــرة، وتوجي املبكــر عــن تفشــي األمــراض املعدي

دعــم هــذه اجلهــود. ومــع للــإ، فــإن االســتثمارات الدزمــة قليلــة   البحــث والتطــوير مــن أجــل
مقارنة بالتكاليف الكـبرية املترتبـة علـى األوبشـة، سـواء مـن حيـث اخلسـائر يف األروار والنمـو          

 االقتصادي الضائع.  
والحا الفريـق يف مشـاوراته أن اداجـة تقتضـي معاجلـة سـتة شـواغل خمتلفـة متعلقـة           - 208

 بالتمويل.
 

 د التمويل من أجل القدرات األساسية الدزمة مبقتضى اللوائح الصحية الدوليةحش - 1 
يشــكل التمويــل عائقــًا رئيســيًا يف وجــه عقيــق القــدرات األساســية الدزمــة مبقتضــى     - 209

اللــوائح الصــحية الدوليــة. ويــدعو الفريــق مجيــع البلــدان إ  أن ختصــ، مــن ميزانياهتــا الوطنيــة  
، مبــا يف للــإ لبنــاء القــدرات األساســية الدزمــة مبقتضــى اللــوائح   نســبة أعلــى لقطــات الصــحة 
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الصحية الدولية، ومع للإ فإنه يدرك أن بلدانا عديدة، وال سيما أقـل البلـدان منـوا، سـتحتال     
 أيضًا إ  مساعدة دولية كبرية.

ولية، وةة مبادرات عديدة جارية بالفعل ملساعدة البلدان على تنفيذ اللوائح الصحية الد - 210
 2014 وينبغـي الوفـاء بتلــإ التعهـدات. فعلـى ســبيل املثـال، أطلقـت الواليــات املتحـدة يف عــام       

اخلطة العاملية بشأن األمن الصحي، بالتعـاون مـع عـدة بلـدان شـريكة، ومنظمـة الصـحة العامليـة،         
من واملنظمــة العامليــة لصــحة اديــوان، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة )الفــاو(. وتتضــ 

بلدا على امتدك القدرات األساسية الدزمة مبقتضى اللـوائح الصـحية    30اخلطة التزاما مبساعدة 
الدولية خدل السنوات اخلمس املقبلة. وتعهدت الواليات املتحـدة وحـدها بـالتربت مببلـب بليـون      
دوالر لــدعم هــذا اجلهــد. وال يقتصــر نطــاو اخلطــة علــى القــدرات األساســية الدزمــة مبقتضــى    
اللوائح الصحية الدولية، ومع للإ فإنـه يـوفر مصـدرا قيمـا للتمويـل واخلـربة الفنيـة لـدعم تنفيـذ          

ــوائح الصــحية الدوليــة يف البلــدان الناميــة. ويف تشــرين األول/أكتــوبر        ، اتفــق وزراء 2015الل
بلــدا،  60يقــل عــن  ال الصــحة يف جمموعــة البلــدان الســبعة علــى عــرض تقــدل املســاعدة إ  مــا 

فيهـا بلـدان غـرب أفريقيـا، خـدل السـنوات اخلمـس املقبلـة لتنفيـذ اللـوائح الصـحية الدوليـة،              مبا
بوســائل تشــمل اخلطــة العامليــة بشــأن األمــن الصــحي واألهــداف املشــتركة احملــددة يف إطارهــا،    
ومبادرات أخرى متعددة األطراف. وينبغـي توسـيع نطـاو هـذه املبـادرات وأخـذها يف ادسـبان        

مصادر الدعم املـايل الـدزم لدسـتعراض الـدوري املقتـرر إجـرابه بشـأن االمتثـال         حني النظر يف 
 للشروط املتعلقة بالقدرات األساسية الدزمة مبقتضى اللوائح الصحية الدولية. 

ــاء         - 211 ــم بن ــدف دع ــا   ــة حالي ــددة األطــراف املبذول ــة واملتع ــود الثنائي والســتكمال اجله
اللوائح الصحية الدولية، يوصي الفريـق بـأن متسـإ منظمـة      القدرات األساسية الدزمة مبقتضى

الصحة العاملية بزمام القيادة للعمل على عديد مصادر إضافية للدعم املايل والـتقين. وينبغـي أن   
يتمثل اهلدف يف كفالة توفري دعم مـايل مضـمون، حسـب االقتضـاء، جلميـع البلـدان املشـاركة        

للشـروط املتعلقـة بالقـدرات األساسـية الدزمـة مبقتضـى       يف االستعراض الدوري ملدى االمتثـال  
 اللوائح الصحية الدولية، من أجل معاجلة الثغرات اليت يسفر عنها االستعراض.

 
 17التوصية 

يقــود املــدير العــام ملنظمــة الصــحة العامليــة جهــودا عاجلــة، بشــراكة مــع البنــإ الــدويل           
األخـرى والشـركاء واملؤسسـات اخلرييـة     واملصارف اإلمنائية اإلقليميـة واملنظمـات الدوليـة    

الدزمــة مبقتضــى دشــد الــدعم املــايل والــتقين لبنــاء القــدرات األساســية   ،والقطــات اخلــاص
 للوائح الصحية العاملية.ا
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 ضمان التمويل املستدام ملركز للتأهب واالستجابة داالت الطوار  تابع ملنظمة الصحة العاملية - 2 
القــدرات األساســية الدزمــة مبقتضــى   تــوفريالبلــدان لشــروط حــق لــو امتثلــت مجيــع   - 212

اللوائح الصحية العاملية، تظل هناك حاجة إ  قدرة تنفيذية مركزية قوية لدستجابة بسـرعة يف  
حاالت التفشي الكـربى الـيت ال يـتمكن البلـد مـن احتوائهـا مبفـرده. ومنظمـة الصـحة العامليـة،           

ئــدة يف جمــال الصــحة، ينبغــي أن تطــور هــذه القــدرات يف  باعتبارهــا وكالــة األمــم املتحــدة الرا 
. 7شـــكل مركـــز للتأهـــب واالســـتجابة دـــاالت الطـــوار ، علـــى النحـــو املـــبني يف التوصـــية 

املركز املقترر سيقوم بأنشطة أساسية يف جمـال املراقبـة واالسـتجابة، فينبغـي متويلـه مـن        أن ومبا
 املقررة ملنظمة الصحة العاملية. األنصبة
معّينـة قـد    ألغـراض ويف هذا السياو، الحا الفريق أن يف حني أن التمويل املصص،  - 213

عدة سنوات. فامليزانيـة السـنوية    طيلةزاد بقدر كبري، علت امليزانية املقررة للمنظمة دون تغيري 
املقررة حاليا ملنظمة الصحة العاملية، وهي املنظمة الرائدة يف جمال الصحة على الصعيد العـاملي،  

ل أعمال االستجابة داالت الطوار  اليت تقـوم  ـا املنظمـة مـن     مليون دوالر. ومتوَّ 465تبلب 
التربعـات بشــكل حصــري. ونتيجـة لــذلإ، ال ميكــن التنبــؤ بتمويـل هــذه األنشــطة األساســية،    
الذي يكون غري كاف يف كثري من األحيان. ويف بعيف اداالت، تتلقـى قـدرات املنظمـة علـى     

 بة واالستجابة أقل من نصف التمويل الدزم.  التأهب واملراق
ويف ضــوء مــا تقــدم، حيــث الفريــق الــدول األعضــاء بقــوة علــى زيــادة التمويــل املقــرر   - 214

سـتصدم هـذه األمـوال اإلضـافية لتغطيـة      يف املائـة علـى األقـل. وينبغـي أن تت     10للمنظمة بنسبة 
الــدوري  اراضــهعللــإ تعزيــز استلفــت  ــا املنظمــة، مبــا يف  بعــيف الوعــائف اإلضــافية الــيت كُ 

للوائح الصحية العاملية والتكاليف التشغيلية ملركـز التأهـب   ا مبقتضى الدزمةللقدرات األساسية 
 واالستجابة داالت الطوار  التابع للمنظمة.

 
 18التوصية 

املقـررة مليزانيـة املنظمـة بنسـبة      أنصـبتها تزيد الدول األعضـاء يف منظمـة الصـحة العامليـة يف     
 يف املائة على األقل. 10
املنظمة علـى االسـتجابة    يف ضوء االحتياجات املالية الكبرية الناششة عن تعزيز قدرات  - 215

دــاالت الطـــوار ، الـــيت تعــد منفعـــة عامـــة عامليــة، يوصـــي الفريـــق أيضــا بتصصـــي، نســـبة     
بصـورة   -م  إضافة إ  تكاليف دعم الـربا  -عات املقدمة للمنظمة رباملائة من مجيع الت يف 10

 ة على االستجابة داالت الطوار .إلزامية لدعم قدرات املنظم
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 19التوصية 
عـدوة علـى تكـاليف     -يف املائة من مجيـع التربعـات املقدمـة إ  املنظمـة      10توجه نسبة   

 لطوار .ا االتبصورة إلزامية لدعم مركز التأهب واالستجابة د -دعم الربام  
 

 القوية داالت الطوار متويل االستجابة  - 3 
تعتمد غالبية أنشطة االستجابة داالت الطـوار  الراميـة إ  احتـواء تفشـي األمـراض       - 216

مـوارد كـبرية ميكـن اسـتصدامها يف غضـون مهلـة        توجـد حق امن على التمويل الطـوعي. وال  
ثري القلـق  من حاالت الطوار  يف جمال الصحة العموميـة الـيت تـ    قصرية. وعندما يعل ن عن حالة

على الصعيد الدويل، عادة ما يتحسن التمويل املتار، حيث يتعهـد مزيـد مـن الشـركاء بتقـدل      
جهــود  يــؤخر دعمهــم. غــري أن تســليم األمــوال املتعهــد  ــا ميكــن أن يســتغرو وقتــا ةينــا قــد    

ــرد األمــوال امل  واالســتجابة األوليــة.  تعهــد بــالتربت  ــا.  ال بــد مــن ســد الفجــوة إ  حــني أن ت
التايل فإن التمويل الطوعي، رغم األمهية البالغة اليت يكتسيها، ال ميكنه أن حيل اـل التمويـل   وب

 املقدم يف الوقت املناسب واملمكن التنبؤ به.  
وإل أدركت املنظمة هذه اداجة، أنشأت يف امونـة األخـرية صـندوقا للطـوار  يبلـب       - 217

و. وبـالنظر إ  أن االسـتجابة   ولـإ الصـند  مليون دوالر. ويؤيد الفريـق إنشـاء ل   100رصيده 
املبكرة والقوية تتار هلا أحسن الفرص لكبح مجار تفشي األمراض، فـإن الفريـق يـرى أن مـن     

مليون دوالر أن تعزز فعاليته بقـدر كـبري. وينبغـي     300لصندوو ليبلب اشأن الزيادة يف رصيد 
فقــا جلــدول األنصــبة املقــررة  املقــررة )و األنصــبةل صــندوو الطــوار  بشــكل تــام مــن  أن ميــوَّ

 بنفس الطريقة. مواردهادايل( وأن يتم هديد 
م الكـثري مـن املسـاعدة الطوعيـة بصـورة ثنائيـة إ  منظمـات        وعدوة على للـإ، يقـدَّ   - 218
جمموعات اددة، ثا حيرم املنظمـة مـن القـدرة الدزمـة لتنسـيق بـرام  االسـتجابة علـى حنـو           أو

ار استصدام صـندوو الطـوار  املنشـأ حـديثا ال للمنظمـة فحسـب،       فعال. ولذلإ ينبغي أن يت
 بل كذلإ لغريها من اجلهات اليت تستجيب داالت الطوار  الصحية.

 
 20التوصية 

طـوار   المليون دوالر على األقـل إ  صـندوو    300تقدم الدول األعضاء متويد قدره   
 .2016التابع ملنظمة الصحة العاملية حبلول  اية عام 

يتار استصدام صندوو الطوار  ألعضـاء جمموعـة الصـحة بتنسـيق مـن منظمـة الصـحة         • 
 العاملية
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األعضـاء صـندوو الطـوار  متـويد تامـا       ل الـدولُ مكانية التنبؤ بالتمويل، متو إل ضمانًا • 
ل الصـندوو متـويد تامـا حبلـول  ايـة عـام       وَّميوفقا جلداول األنصبة املقررة هلا حاليا. و

 هادد موارده فور استنفاوهدَّ 2016
وباملثل، ميكن أن يؤدي مرفـق متويـل حـاالت الطـوار  الوبائيـة الـذي اقترحـه البنـإ          - 219

ستصدم مرفـق التمويـل مزكـا مـن     الدويل دورا رئيسيا يف متويل االستجابات املبكرة. وسوف يا
ن املتضـررة حاملـا تسـتويف    احة األمـوال للبلـدا  تأدوات التمويل امليسَّر وآليات التأمني املبتكرة إل

املعــايري احملــددة مســبقا دــاالت تفشــي األمــراض. وســيتيح للــإ للبلــدان املســاعدة املاليــة الــيت  
 تكون يف أمس اداجة إليها يف األيام األو  من األزمات.

 
 21التوصية 

 ل البنإ الدويل بتفعيل مرفق متويل حاالت الطوار  الوبائية.يعّج  
قل البلدان منـوا مبـوارد   ألالسنوية ملرفق متويل حاالت الطوار  الوبائية ى األقساط تغطَّ • 

 إضافية يقدمها الشركاء
ــل حــاالت         •  ــق متوي ــدفوعات مرف ــة مل ــد املتضــرر األولوي ــة يف البل ــويل الســلطات الوطني ت

ــة     ــات املعنيـ ــا تقـــدم املنظمـ ــتجابة الوطنيـــة، بينمـ ــة وفقـــا خلطـــط االسـ الطـــوار  الوبائيـ
 التقين دعمها

 
يف  التسـبب متويل البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملـة الـيت تنطـوي علـى احتمـال       - 4 

 أزمات صحية
نظرا الرتفات تكلفة تطـوير اللقاحـات، سـيكون مـن الضـروري ختصـي، قـدر كـبري          - 220

ــام        ــي ع ــة. فف ــراض املهمل ــن البحــث والتطــوير يف األم ــد م ــة املزي ــل لكفال ، 2013مــن التموي
، املداريـة  املنـاطق  مـراض مرضـا مهمـد مـن أ    20بديني دوالر على أكثر مـن   3.2 إال تتنف ق مل

إيبـوال   فـريوس مليـون دوالر صـرفت علـى تطـوير لقـار ضـد        500يف حني أن ما ال يقل عـن  
هذا املرض. وال بد من إتاحة التمويل الكايف لـدعم تطـوير اللقاحـات أو التـدابري      ىعندما تفش

أن تـؤدي إ  أزمـة    يتـرّجح بة حسب األولوية ملسببات األمراض اليت املضادة مقابل القائمة املرت
وجود لقاحات وأدوية مرشـحة جنحـت    ضمان(. ويتمثل اهلدف يف 13صحية )انظر التوصية 

يف املرحلة األو  من االختبارات السريرية للتمكن من إجراء اختبارات سريعة وزيادة اإلنتـال  
 لة تفشي مرض من األمراض.ايف ح
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س لـــدعم البحـــث بليـــون دوالر يكـــرَّ 1يوصــي الفريـــق بإنشـــاء صـــندوو رصـــيده  و - 221
والتطوير يف جمال اللقاحـات والعدجـات وعمليـات التشـصي، لألمـراض املعديـة املهملـة الـيت         

ستصدم الصـندوو، حسـب االقتضـاء،    توليها منظمة الصحة العاملية األولوية. وينبغي أيضا أن يت
ر أثنــاء األزمــات. وينبغــي هديــد مــوارده علــى أســاس ســنوي   لــدعم وعفيــز البحــث والتطــوي 

 العاملي ملواجهة األزمات الصحية.واعتباره جزءا ال يتجزأ من التأهب 
ولتحفيـز البحــث والتطـوير علــى حنــو أكثـر فعاليــة، ينبغــي أن تكـون هياكــل التحفيــز      - 222

ــتم عديــدها    علــى اجملموعــة  وأن تعتمــد ،املســتصدمة خمصصــة لكــل مســببات األمــراض الــيت ي
 الواسعة من امليات االقتصادية والتنظيمية املتاحة.

 
 22التوصية   
ــتت   رف منظمــة الصــحة العامليــة علــى إنشــاء وإدارة صــندوو دويل ال يقــل رصــيده عــن    ش،

بليون دوالر سنويا لدعم البحث والتطوير يف جمال اللقاحـات والعدجـات وعمليـات     1
 املعدية املهملة.السريع لألمراض التشصي، 

وينبغـي أن   ،من األزمـات الصـحية يف املسـتقبل    الوقايةيستهدف هذا الصندوو تعزيز  • 
ل امليـــات القائمـــة الـــيت تـــدعم جهـــود البحـــث والتطـــوير لتحديـــد اللقاحـــات  يكّمـــ

والعدجات وعمليات التشصي، لألمراض املعدية املتوطنة حاليـا مثـل املدريـا والسـل     
 البشرية/اإليدز وفريوس نق، املناعة

ستصدم الصـندوو لتحفيـز جهـود البحـث والتطـوير يف جمـال اللقاحـات والعدجـات         يت • 
وعمليات التشصي، السريع املدرجة يف قائمـة مسـببات األمـراض لات األولويـة الـيت      

 عددها اللجان االستشارية جلمعية الصحة العاملية
ليب اـددة األهـداف لتحفيـز    سـتصدم أسـا  رهنا بكل واحد مـن مسـببات األمـراض، تت    • 

 ل عقيق نتائ  بسرعة وبأقل تكلفة.أج منالبحث والتطوير 
 

 األزمات الصحية علىختفيف العواقب االقتصادية املترتبة  - 5 
ــالبينــــت  - 223 ــة املكتســ ــاء تفشــــي بتجربــ ــاباتة أثنــ ــادة  ب اإلصــ ــية ادــ ــة التنفســ املتدزمــ

 أن األمـراض املعديـة غالبـا مـا تكـون هلـا       وفـريوس إيبـوال   H1N1نفلـونزا  ( واإلSARS) الوخيمة
عواقب اقتصادية كبرية تتجاوز حدود البلـدان املتضـررة يف البدايـة. ففـي حالـة تفشـي فـريوس        

ــا، ف ــ   ــوال يف غــرب أفريقي ــن  إيب ــرب م ــا يق ــن   70رض م ــر م ــدا أكث ــود الســفر    500بل ــن قي م
ة منـها، زيـادة علـى التـدابري     التجارة على املسافرين من البلـدان املتضـررة أو البضـائع الـوارد     أو
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املؤقتــة الــذي أوصــت  ــا جلنــة الطــوار  التابعــة ملنظمــة الصــحة العامليــة. وهــذه القيــود، الــيت     
 كبد البلدان املتضررة والعامل بأسره تكاليف اقتصادية كبرية.يزال الكثري منها قائما، تت ال

دثـة أسـباب. فـأوال، غالبـا     وكب اختـال تـدابري ملنـع مثـل هـذه العواقـب االقتصـادية لث        - 224
االنكمـا  االقتصـادي النـاجم عـن تفشـي املـرض تـأثري عميـق          عـن يكون للعواقـب املترتبـة    ما

يف حـد لاهتـا. وثانيـا، يشـكل      عـا   ومدمر بقدر يفوو تفشي املـرض لاتـه، وبالتـايل ينبغـي أن تت    
عن تفشـي املـرض عائقـا كـبريا      عدنيةاخلوف من امثار االقتصادية السلبية يف أعقاب اإلعدن 

أمــام إبــدو منظمــة الصــحة العامليــة يف وقــت مبكــر حبــاالت التفشــي. وثالثــا، ميكــن أن تعرقــل  
يف جمـال   العـاملني املفروضة علـى السـفر والتجـارة جهـود االسـتجابة الدوليـة مبنـع سـفر          القيودت

ــة الدزمــة هلــا. وبالتــايل فــ    منــعاالســتجابة أو  ــع  اســترياد املــواد اديوي ــاء آليــات أفضــل ملن إن بن
عـاملي  األزمـات الصـحية جـزء ال يتجـزأ مـن أي نظـام        علىمعاجلة امثار االقتصادية املترتبة  أو

 لدستجابة لألزمات الصحية.
ومبا أن عقيق التوازن بني شواغل الصحة العامة وحريـة السـفر والتجـارة هـو اهلـدف       - 225

لفريـق أن جلنـة اسـتعراض اللـوائح الصـحية الدوليـة       الصريح من اللوائح الصحية الدولية، يرى ا
أو معاجلة امثار االقتصادية السـلبية لألزمـات الصـحية،     تفاديهي اجلهة األنسب لبحث سبل 

حاالت الطوار  يف جمال الصحة العمومية تثري القلـق علـى    ال سيما بعد اإلعدن عن حالة من
ــن امل      ــق أن مـ ــا الفريـ ــإ، يدحـ ــع للـ ــدويل. ومـ ــعيد الـ ــبل    الصـ ــدة سـ ــاف عـ ــن استكشـ مكـ

 للإ. لتحقيق
فأوال، ميكن وضع آليات مالية للمساعدة على تعوييف البلدان املتضـررة مـن حـاالت     - 226

تثري القلق على الصعيد الدويل عـن اخلسـائر االقتصـادية     اليت الطوار  يف جمال الصحة العمومية
قـرارات  الـيت تترتـب علـى    و/أو  النامجة عن قيود التجارة والسفر اليت تفرضها البلدان األخـرى 

 مثـل القطات اخلاص. ويف هذا السياو، ميكن النظر يف استصدام امليات القائمـة علـى التـأمني،    
مرفق متويل الطوار  الوبائية، كما ميكن النظر يف استصدام آليات التعـوييف غـري القائمـة علـى     

 التأمني مثل املنح أو القروض.  
وثانيــا، ميكــن النظــر يف تعزيــز آليــات االمتثــال للــوائح الصــحية الدوليــة. فحــق امن،   - 227

ليست التوصيات املؤقتة اليت يقدمها املدير العام ملنظمـة الصـحة العامليـة عنـدما يعلـن حالـة مـن        
قانونـا   تـثري القلـق علـى الصـعيد الـدويل ملزمـةً      الـيت  حاالت الطوار  يف جمال الصحة العمومية 

ل األعضاء. وتقر اللوائح الصحية الدوليـة صـراحة حبـق الـدول األطـراف يف تنفيـذ تـدابري        للدو
صحية عقق قدرا أكرب من ادماية من التدابري اليت توصـي  ـا منظمـة الصـحة العامليـة. غـري أن       

 وأن الـدزم،  أكثـر مـن   والسـفر  التجـارة تلـإ التـدابري   قيـد  اللوائح الصحية الدولية تشترط أال ت
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ب إخطـار  وكـ . العاملية الصحة منظمة إرشادات أو/و املتاحة العلمية واألدلة املباد  إ  تستند
تطبيقهـا.   كيفيـة  يف النظـر  إعادةأن تطلب إ  الدول األعضاء  هلانظمة بتلإ التدابري، وكوز امل

إلا ميكن اختـاله  ومع للإ، ال يرد يف اللوائح الصحية الدولية يف الوقت الراهن أي إجراء آخر 
أحــد البلــدان تــدبريا ال تــربره املبــاد  أو األدلــة العلميــة. ولــذلإ، ميكــن النظــر يف تعزيــز    ساــنَّ

سلطات االستعراض املصولة ملنظمة الصحة العاملية ومنح تعويضات حني يتـبني أن فـرض قيـود    
 ؤقتة.  امل اتوصياهتيف املنظمة  عددهعلى التجارة والسفر يتجاوز دون مربرات كافية ما 

القيود املفرطـة املفروضـة علـى السـفر وحـاالت       مع للتعاملوثالثا، ينبغي إكاد آليات  - 228
تـثري القلـق   الـيت  حاالت الطوار  يف جمال الصحة العمومية  حظر التأشريات عقب اإلعدن عن

علــى الصــعيد الــدويل. ونظــرا ألمهيــة التــوفر علــى أعــداد كافيــة مــن العــاملني يف اجملــال الطــيب     
 لدســتجابة لألزمــات الصــحية، ينبغــي إيــدء اهتمــام خــاص للقيــود الــيت متنــع ســفر    واإلنســاين

 أولشإ العاملني.
سـلوك النفـور الـذي    فوأخريا، ال بد من تناول تأثري اخلوف يف صفوف عامـة النـاس.    - 229

يتسـبب يف نسـبة كـبرية مـن امثـار       ،مييل إليه املستهلكون اخلواص، كالسيار على سبيل املثال
صادية السلبية املرتبطـة حبـاالت الطـوار  يف جمـال الصـحة العموميـة الـيت تـثري القلـق علـى           االقت

رفـع مسـتوى    مـن  بـد  الالصعيد الدويل. ومبا أن خوف عامة الناس يقع خارل نطاو التنظيم، 
الوعي لضمان أن األفراد يتصذون قـرارات مسـتنرية بشـأن املصـاطر املرتبطـة بالسـفر أو بشـراء        

 لدان املتضررة.السلع من الب
 

 23التوصية   
ــات ل ســرات يف معاجلــة          آلي ــة يف وضــع  ــوائح الصــحية الدولي ــة اســتعراض الل تنظــر جلن

اإلجراءات الفردية اليت تتصذها الدول وغريها، واليت ختالف التوصيات املؤقتة الصادرة 
 عن منظمة الصحة العاملية كجـزء مـن اإلعـدن عـن حالـة مـن حـاالت الطـوار  يف جمـال         

 لدويل.الصحة العمومية تثري القلق على الصعيد ا
لتعزيز االتساو بـني اللـوائح الصـحية الدوليـة واتفاقـات       يدحا الفريق أن هناك جمااًل - 230

 منظمة التجارة العاملية فيما يتعلق بالقيود التجارية املفروضة يف إطار اللوائح الصحية الدولية.
ريــة املفروضــة يف إطــار االســتجابة دــاالت تفشــي      وكــوز أن تنــدرل القيــود التجا   - 231

األمــراض يف إطــار اللــوائح الصــحية الدوليــة ويف اإلطــار القــانوين ملنظمــة التجــارة العامليــة معــا. 
نشــأت منازعــة بشــأن تــدبري تقييــدي يفــرض علــى التجــارة اســتجابة إلخطــارات اللــوائح   وإلا
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ــدان املتضــررة أن تطعــن فيــ      ــن للبل ــة، ميك ــذين االتفــاقني    الصــحية الدولي ــن ه ه مبوجــب أي م
 القانونني، إل ال حيظى أي منهما بأسبقية واضحة.

ومع للإ، فإن اإلجراءات املتوقعة لتسـوية املنازعـات ختتلـف اختدفـا كـبريا. وعـث        - 232
تســوية املنازعــة عــن طريــق التفــاوض أو أي ”اللــوائح الصــحية الدوليــة الــدول األطــراف علــى 

. وإلا مل يتم التوصل إ  تسوية بتلإ الوسائل، كـوز لألطـراف   “رهاوسيلة سلمية أخرى ختتا
أن تعرض املنازعـة علـى املـدير العـام ملنظمـة الصـحة العامليـة. وعلـى النقـييف مـن للـإ، تتـوفر             

منظمة التجارة العاملية آلية مؤسسية وقوية لتسوية املنازعـات ميكنـها أن تلـزم ادكومـات      لدى
ارية اليت ختالف قانون منظمة التجـارة العامليـة، أو أن تـألن للطـرف     قانونا بسحب التدابري التج

 املتضرر بسحب امتيازات هارية يف املقابل.
وإلا مت الطعـــن أمـــام منظمـــة التجـــارة العامليـــة يف التـــدابري التجاريـــة املتصـــذة اســـتجابة   - 233

اللـوائح الصـحية الدوليـة، ال بـد مـن التأكـد مـن أن املعـايري الدوليـة          املرسلة مبوجب خطارات  ل
والتوجيهات لات الصلة الصادرة عن منظمة الصحة العاملية )مبا يف للـإ التوصـيات املؤقتـة الـيت     
يصــدرها املــدير العــام عنــدما يعلــن حــاالت طــوار  يف جمــال الصــحة العموميــة تــثري القلــق علــى  

سبان بشكل مناسب. وينبغي النظر أيضا يف تعزيز الوضـع القـانوين   الصعيد الدويل( تؤخذ يف اد
إلرشادات منظمة الصحة العاملية لات الصلة يف اإلطار القانوين ملنظمة التجارة العاملية، على حنو 
ما عقق للمعايري واملباد  التوجيهية أو التوصيات الصادرة عن ثدث منظمات أخـرى يف اتفـاو   

 الصحة النباتية.تدابري ة ويتدابري الصحالية بشأن تطبيق منظمة التجارة العامل
ولذلإ يقترر الفريـق أن تنشـئ أمانـة منظمـة التجـارة العامليـة وأمانـة منظمـة الصـحة           - 234

العاملية جلنة مشتركة من اخلرباء لدراسة إطاريهما القانونيني وتقـدل توصـيات لتعزيـز االتسـاو     
 التقييدية املفروضة ألسباب تتعلق بالصحة العامة.يف التعامل مع التدابري التجارية 

 
 24التوصية   
تنشــئ منظمــة التجــارة العامليــة ومنظمــة الصــحة العامليــة جلنــة خــرباء مشــتركة غــري رمسيــة   

لدراسة التدابري املمكنة لتعزيز االتسـاو بـني اللـوائح الصـحية الدوليـة واألطـر القانونيـة        
 يود التجارية املفروضة ألسباب تتعلق بالصحة العامة.ملنظمة التجارة العاملية بشأن الق

 
 تعزيز فعالية املعونة واملساءلة بشأ ا - 6 

أعرب العديد من احملاورين الوطنيني عن قلقهم بشأن هزب الربام  الدوليـة املنفـذة يف    - 235
جلهــود بلــدا م دون التنســيق الكــايف مــع الســلطات املعنيــة. وكــثريا مــا يــؤدي للــإ إ  هــزب ا 
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الدولية ويتسبب يف ازدواجية الربجمة وحيد من فعالية املعونـة. وعلـى ضـوء هـذه اخللفيـة، كـدد       
 بااللتزامات الدولية القائمة يف هذا اجملال. الوفاءالفريق التأكيد على أمهية 

 
 25التوصية   
متتثــل البلــدان واألطــراف الشــريكة إلعــدن بــاريس بشــأن فعاليــة املعونــة، وخطــة عمــل      

ــة اجلهــود        ــدعم ومواءم ــق بتنســيق ال أكــرا، واتفــاو شــراكة بوســان، ال ســيما فيمــا يتعل
 واخلضوت للمساءلة املتبادلة. 

 ـا   ب مجيع اجلهات الفاعلة الدولية ادكومات بصورة منهجية باملعونات اليت تتربتبِلتت • 
 للبلدان وتنسق براجمها مع الوزارات املعنية

عند االستجابة دالة من حاالت الطوار ، يكون منسق الطوار  مسؤوال عن تقـدل   • 
 لحكومة يف التأكد من أن املساعدة الدولية تنسق بفعالية.لدعم ال

  
 املتابعة والتنفيذ - سادسا 

إال آخــر حــدث يف  2014أفريقيــا يف عــام مل يكــن تفشــي فــريوس إيبــوال يف غــرب   - 236
سلســلة مــن حــاالت تفشــي األمــراض املعديــة الــيت كــان مــن املمكــن احتوابهــا بســرعة أكــرب.  

 تفشـي ألمكـن ادـد مـن نطـاو      علـى الصـعيد العـاملي،    صحي فعال قـائم  هيكلكان هناك  فلو
ذا التقريـر  املرض بقدر كبري وألمكن تفادي امالف من حـاالت اإلصـابة والوفـاة. ويعـرض هـ     

اإلصدحات الرئيسية الـيت كـب تنفيـذها إلنشـاء مثـل هـذا النظـام وجعـل العـامل يف مـأمن مـن            
 هتديدات األوبشة.

جـراء تغـيريات   الـدزم إل الفريق قلـق بـالب مـن أن الـزخم السياسـي       يساورومع للإ،  - 237
شـتد اداجـة   حامسة سيضيع، مثلما حدث مرات عديدة يف السابق، ومن أن االستثمار الـذي ت 

 إليه لن يقدم يف الوقت املناسب. فالتاريخ ادديث ال يبعث على الثقة.
لعـامل  ا محايـة  حسـني ذل العديد من اجلهود املماثلـة لت ويف السنوات العشرين املاضية، بت - 238

مــن األمــراض املعديــة. وقــد دفعــت إ  تلــإ اجلهــود كلــها هــارب الكــوارث الــيت حــدثت يف  
 قد باءت كلها بالفشل يف  اية املطاف.امونة األخرية، و

ــام    - 239 ــات أن يف ع ــن املفارق ــوال     1995وم ــريوس إيب ــتجابة لتفشــي ف ــطء االس ، كــان ب
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، إ  جانب تفشي مرضني آخـرين، هـو مـا دفـع      كيكويت يف

العامل إ  عقـد العـزم علـى مراجعـة اللـوائح الصـحية الدوليـة  ـدف تعزيـز االسـتجابة العامليـة.            
 أن للإ العزم قد تبصر وتوقفت املفاوضات. غري
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هــو  2003( يف عــام SARSوكــان تفشــي وبــاء املتدزمــة التنفســية ادــادة الوخيمــة )  - 240
أدى إ  الـــزخم الـــدزم الســـتكمال املفاوضـــات بشـــأن اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة، الـــيت    مـــا
 .  2007نفالها يف عام  بدأ

الذي أودى حبياة مـا يقـدر بنحـو     H1N1نفلونزا إل، دفع تفشى وباء ا2009ويف عام  - 241
لـإ االسـتعراض بتنفيـذ    شص، إ  استعراض اللوائح الصحية الدولية. وأوصـى ل  300 000

العديــد مــن نفــس اإلصــدحات الــيت يوصــي  ــا الفريــق، مبــا يف للــإ إنشــاء صــندوو طــوار   
علـى  منظمة الصـحة العامليـة    للتصدي لألوبشة، وإنشاء قوة عاملة صحية عاملية، وتعزيز قدرات

 االستجابة داالت تفشي األمراض. ومل يؤخذ مبعظم تلإ التوصيات.
مليـون   500الـدول األعضـاء    اقتطعت، 2010و  2009إ، يف عامي وبدال من لل - 242

فترة السنتني، وخفضت أعـداد املـوعفني يف   لدوالر من امليزانية اإلمجالية ملنظمة الصحة العاملية 
، بعـد وقـت قصـري مـن     2015أقسام االستجابة الطارئة يف املنظمة بقدر كـبري. ويف أيار/مـايو   

لروهتـا، مت االعتـراض يف مجعيـة الصـحة العامليـة علـى اقتـرار        هاوز حالة تفشي فـريوس إيبـوال   
يف املائة يف امليزانية املقررة للمنظمة. ويف وقت كتابة هذا التقريـر،   5بزيادة ما ال يتعدى نسبة 

مليـون   14.3بلب جممـوت التربعـات املقدمـة لصـندوو الطـوار  الـذي أنشـأته املنظمـة حـديثا          
 مليون دوالر. 100ر البالب عن الرصيد املتصوَّ دوالر، وهو مبلب بعيد كل البعد

وقد أزاحت قضايا جديدة مثل اهلجـرة والزناعـات هتديـد األوبشـة مـن عنـاوين األنبـاء         - 243
ــدد ب  ــا يهـ ــل، ثـ ــية بالفعـ ــتمرارالرئيسـ ــدي    اسـ ــدزم للتصـ ــل الـ ــل احملتمـ ــزم والتمويـ ــدان العـ فقـ

 الصحية. لألزمات
ــار    - 244 ــأن االفتق ــق ب ــب الفري ــد ُأبل ــى الصــعد القطــري واإلقليمــي    وق ــادة السياســية عل للقي

والدويل فيما يتعلق بالتأهب لألزمات الصحية واالسـتجابة هلـا كـان عـامد حامسـا يف تقـوييف       
ــراءات       ــودوا اإلجـ ــب أن يقـ ــن كـ ــم مـ ــات هـ ــدول وادكومـ ــاء الـ ــراءات. فربسـ ــة اإلجـ فعاليـ

 األولوية املتعلقة باألوبشة. لات
آلية للحفا  علـى الـزخم    وجودفإن الفريق مقتنع بضرورة  وعلى ضوء هذه اخللفية، - 245

ادـــايل وضـــمان تنفيـــذ االصـــدحات ادامســـة. ولـــذلإ حيـــث الفريـــق اجلمعيـــة العامـــة علـــى   
 .“جملس رفيع املستوى معين بأزمات الصحة العامة العاملية”إنشاء 
ا الفريــق ف هــذا اجمللــس الرفيــع املســتوى برصــد تنفيــذ توصــيات هــذ  ويــتعني أن يكلَّــ - 246

 تعنيواإلصدحات لات الصلة يف جمال تعزيز هيكل الصحة العامـة علـى الصـعيد العـاملي. وسـي     
 قدم تقارير مرحلية منتظمة إ  اجلمعية العامة.ي أن اجمللس على
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ولضمان أن تظل مسألة األزمات الصحية يف صدارة جـدول األعمـال العـاملي، يـتعني      - 247
إنشاء جلنة عضريية لتنظيم مؤمتر قمـة حـول أزمـات الصـحة     على اجمللس أيضا أن يشرف على 

 .2018عقد يف عام العامة العاملية يت
 

 26التوصية   
تنشــئ اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة علــى الفــور جملســا رفيــع املســتوى معنيــا بأزمــات       

ات علــى االســتجابة ألزمــ ًاوقــادر ًا متأهبــملالعــايكــون الصــحة العامــة العامليــة لضــمان أن 
 الصحة العامة.

يرصــد اجمللــس الرفيــع املســتوى القضــايا السياســية وغــري الصــحية املتعلقــة بضــرورات     • 
الوقاية والتأهب الحتماالت تفشي األوبشة علـى الصـعيد العـاملي الـيت ميكـن أن تكـون       

علـى   لإوكـذ  ،هلا آثار غري مسبوقة على االقتصادات وتنقل األشـصاص واسـتقرارهم  
جمللس تأكيد التوجيهات يف أوقـات األزمـات الصـحية وسـيتدخل     شفائهم. وسيجدد ا

 يف اجملاالت املتضررة غري جمال الصحة
يرصد اجمللس الرفيـع املسـتوى تنفيـذ التوصـيات الـيت يعتمـدها الفريـق الرفيـع املسـتوى           • 

املعين باالستجابة العاملية لألزمـات الصـحية علـى الصـعد القطـري واإلقليمـي والـدويل        
 معية العامة بذلإ بانتظامبلب اجلويت

ذ يكفل اجمللس الرفيع املستوى أن التوصيات اليت يعتمدها الفريـق الرفيـع املسـتوى تنفَّـ     • 
 يف الوقت املناسب

 دولـة  50 و 45بـني  ملـا يتـراور عـدده مـا     سياسيني  يتألف اجمللس الرفيع املستوى من ثثلني • 
 تنتصبهم اجلمعية العامة، ومن الدول األعضاء

يقدم اجمللس الرفيع املستوى الدعم لدستعدادات الفنية لعقد مؤمتر قمـة بشـأن أزمـات     • 
 الصحة العامة العاملية

 
 27التوصية   
للتركيز على التأهب  2018عقد مؤمتر قمة بشأن أزمات الصحة العامة العاملية يف عام يت  

 واالستجابة لألزمات الصحية.
يع املستوى سريفع مسألة أزمات الصحة العامة العامليـة إ   يأمل الفريق أن اجمللس الرف - 248

 املكانة اليت عق هلا يف جدول األعمال الدويل.
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 املرفق األول
 مسرد املصطلحات  

وهي املبالب املستحقة على الدول األعضـاء يف منظمـة الصـحة     - االشتراكات املقررة - 1
العامليــة الكتســاب صــفة الدولــة العضــو يف املنظمــة، وعتســب هــذه االشــتراكات وفقــا للنــات   

 .)أ(تصادي للبلد وعدد سكانهاالق
ــد  ــا املصتــربات       - مســتويات الســدمة البيولوجيــة   - 2 ــي أربعــة مســتويات تسترش ه

املصتصة يف اتبات الطريقة السليمة ملناولـة امليكروبـات ومسـببات األمـراض واحتوائهـا. وعـدد       
عمـل ومـا إ    هذه املستويات وفقا لدرجة العدوى، وحدة املرض، وقابليته لدنتقال، وطبيعة ال

 للإ من عوامل أخرى.
 

ويشــمل مســببات املــرض الــيت ال يعــرف عنــها أ ــا    - 1مســتوى الســدمة البيولوجيــة   
تتسـبب علــى حنــو مسـتمر يف أمــراض لــدى الكبــار وتنطـوي علــى احتمــاالت دنيــا ألن    
 تشكل خطرا على العاملني يف املصتربات والبيشة )من قبيل بكترييا اإلشريكية القولونية(.

ويشــمل مســببات األمــراض الــيت تشــكل أخطــارا    - 2مســتوى الســدمة البيولوجيــة   
 .)ب(متوسطة على العاملني يف املصتربات والبيشة )من قبيل، العنقودية الذهبية(

مســببات األمــراض الــيت ميكــن أن تســبب أضــرارا    - 3مســتوى الســدمة البيولوجيــة   
بالغة أو ميكن أن تؤدي إ  مرض قاتـل ينتقـل عـن طريـق اجلهـاز التنفسـي )مـن قبيـل         

 .)ل(السل الناجم عن بكترييا مايكو(
وهـو أعلـى مسـتويات السـدمة البيولوجيـة، وهنـاك        - 4مستوى السدمة البيولوجيـة   

ء العامل  ذا املستوى من السدمة. وتشـكل هـذه   عدد قليل من املصتربات يف مجيع أحنا
املسببات املمرضة خطرا كبريا من حيث التعرض ل صابات املنقولـة عـن طريـق اهلبـاء     
اجلــوي، وهــي غالبــا مــا تكــون قاتلــة، وال يوجــد هلــا عــدل أو لقــار )هنــاك مثــاالن     

يشـمدن   4للميكروبات املتعامل معها يف خمتـربات للسـدمة البيولوجيـة مـن املسـتوى      
 .(د)فريوس اإليبوال وفريوسات ماربورو(

 
 

 ./www.who.int/about/funding/assessed/en )أ( 
 .www.cdc.gov/training/QuickLearns/biosafety )ب( 
 .www.cdc.gov/training/QuickLearns/biosafety )ل( 
 .www.cdc.gov/training/QuickLearns/biosafety )د( 
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ــة  - 3 ــراض املعديـ ــوان إ       - األمـ ــن اديـ ــر أو مـ ــان مخـ ــن إنسـ ــل مـ ــراض تنتقـ ــي أمـ هـ
 .)هـ(اإلنسان

وهــم عمــال لوو مهــارات اــدودة،   - عامــل يف اجملــال الصــحي يف اجملتمعــات احملليــة  - 4
. ومن املهـام احملتملـة املنوطـة    (و)وة العاملة يف قطات الصحة العامةويشكلون الفشة الرئيسية من الق

ــارات املزنليــةو والتصــحار البيشــيو وتقــدل اإلســعافات األوليــةو ومعاجلــة االعــتدالت       ــم، الزي
الشائعة والبسـيطةو والتربيـة الصـحيةو والتغذيـة واملراقبـةو وصـحة األم والطفـل وتنظـيم األسـرةو          

ــة املت  ــاو      وخــدمات الرعاي ــة البشــرية/اإليدزو ومكافحــة املدري ــة مبرضــى الســل ونقــ، املناع علق
والتــهابات اجلهــاز التنفســي ادــادةو ومكافحــة األمــراض املعديــةو وأنشــطة النــهوض باجملتمعــات  

 .(ز)احملليةو واإلحاالت إ  مستويات أرفع من الرعايةو ومسإ دفاتر ادسابات
الفريوســات عــادة مــا ال يســبب إال أمراضــا هــو نــوت شــائع مــن  - الفــريوس التــاجي - 5

تنفسية علوية تكون درجة حدهتا بني خفيفة ومتوسطة. ويسـتثىن مـن للـإ املتدزمـة التنفسـية      
، وفــريوس كورونــا املســبب ملتدزمــة  2003ادــادة الوخيمــة )ســارز(، الــيت حــددت يف عــام   
ــا إ  2012الشــرو األوســط التنفســية الــذي حــدد يف عــام    ــة يف ، وكدمهــا أدي تفشــي األوبش

 .(ر)املاضية بنسب خمتلفة ودرجات تتباين حدهتا 15السنوات الـ 
 وهي اختبار سريري للعقاقري من مستوياتي - عملية تطوير العقاقري - 6

ــة األو    ــة التجريبي ــارًا      - املرحل ــاحثون عق ــرب الب ــة األو ، خيت خــدل دراســات املرحل
 جديدا لتقييم سدمة تناوله.

يف املرحلـة الثانيـة مـن الدراسـات، ينـاول البـاحثون العقـار         - تجريبيـة الثانيـة  املرحلة ال 
جملموعة من املرضى الذين يعانون مـن مـرض أو حالـة كـري تطـوير الـدواء ملعاجلتـها،        

 وللإ بغية اختبار جناعته، والتأكد مرة ثانية من سدمة تناوله.
املرحلــة الثالثــة ملواصــلة اثبــات  يصــمم البــاحثون دراســات - املرحلــة التجريبيــة الثالثــة 

عقيق النجاعة والسدمة يف جمموعة أكرب من البشر )من عدة مشـات إ  عـدة آالف(،   
 .)ط(ومقارنة العدل بأي عدل آخر موجود حاليا

 
 

 ./www.globalhealth.gov/global-health-topics/communicable-diseases (ـه ) 
 .www.who.int/hrh/statistics/TechnicalNotes.pdf و( ) 
 .www.who.int/hrh/documents/community_health_workers_brief.pdf ز( ) 
 ./hwww.cdc.gov/coronavirus ر( ) 
 .www.who.int/ictrp/glossary/en/#TrialPhase ط( ) 
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الغـرض مـن إطـار التصـدي يف حـاالت الطـوار         - االستجابة يف حـاالت الطـوار    - 7
ة العامليـة وتقـدل  ـ  مشـترك لعملـها يف حـاالت       هو توضيح أدوار ومسؤوليات منظمة الصح

الطوار . ويف  اية املطاف، يتطلب إطار منظمة الصحة العاملية تعجيـل وتـرية العمـل والقـدرة     
 .(ي)على التنبؤ لتقدل اخلدمات على أحسن وجه للسكان املتضررين من هذه اداالت

التفشــي االعتيــادي ملــرض    تشــري إ  الوجــود املتواصــل و/أو   - األمــراض املتوطنــة  - 8
 .  (ك)عامل من العوامل البيولوجية املعدية بني سكان منطقة جغرافية ما أو
ــة - 9 ــا حيــدث يف جمتمــع مــ   - األوبش ــة مــا مــن حــاالت أمــراض   تشــري إ  م ا أو يف منطق
أمنــاط ســلوك اــدد مــرتبط بالصــحة أو أحــداث أخــرى تتصــل بالصــحة وتتجــاوز بشــكل      أو

واضح ما هـو متوقـع يف العـادة. وخيتلـف عـدد ادـاالت الـيت تشـري إ  وجـود وبـاء بـاختدف            
لـه،  العامل، والعدد، وفشات السكان املعرضني، وتعرضهم للمـرض مـن قبـل أو عـدم تعرضـهم      

 .(ل)وتاريخ ومكان حدوث ادالة
وهــو وحــدة تســاهم  ــا مؤسســة أو بلــد، وتوفــده منظمــة   - الفريــق الطــيب األجــنيب - 10

الصحة العاملية لتوفري الرعاية يف حاالت الطوار  للمرضـى الـذين يعـانون مـن أمـراض وبائيـة،       
 .(م)رضية وغريها من اداالت املرضية اليت هتدد ادياةموإصابات 

نفلونزا كـان معروفـًا بأنـه يصـيب اخلنـازير، وتسـبب       إوهو فريوس  - H1N1نفلونزا إ - 11
 .(ن)، ولكنه أصبح ينتشر امن مومسيا يف مجيع أحناء العامل2009يف تفشي وباء يف عام 

نفلــونزا معروفــًا بأنــه يصــيب الطيــور، ويبلــب معــدل إوهــو فــريوس  - H5N1نفلــونزا إ - 12
املائة تقريبًا وقد أثبت حق امن ضعف احتمال انتقالـه مـن إنسـان     يف 60الوفيات النامجة عنه 

 .(س)إ  آخر
 .(ت)توفري اخلدمات دفز وعسني الصحة البدنية والعقلية - الرعاية الصحية - 13
 

 
 

 ./www.who.int/hac/about/erf/en ي( ) 
 .www.cdc.gov/ophss/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section11.html ك( ) 
 ./www.who.int/hac/about/definitions/en ل( ) 
 ./www.who.int/hac/global_health_cluster/fmt/en م( ) 
 .www.cdc.gov/h1n1flu/updates/042609.htm ن( ) 
 .www.cdc.gov/h1n1flu/updates/042609.htm س( ) 
 .www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/healthcare ت( ) 
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هي جمموعة وكاالت تنضم لبعضها البعيف للعمل سويا مـن أجـل    - جمموعة الصحة - 14
. وتقــود (ف)قطاعــات االســتجابة يف حــاالت الطــوار  أهــداف مشــتركة يف قطــات معــني مــن  

وكالـة   30منظمة الصحة العاملية جمموعة الصحة العاملية اليت تضم يف الوقـت ادـايل أكثـر مـن     
 .(ص)ومنظمة ومؤسسة شريكة معنية بالشؤون اإلنسانية

ــة الصــحية  - 15 ــى        - األزم ــق أن يركــز اهتمامــه عل ــذا التقريــر، اختــار الفري ألغــراض ه
ات الصــحية الناشــشة عــن تفشــي أمــراض معديــة، ســواء مــا كــان منــها جديــدا أو حــادا    األزمــ
عائــدا، يوجــد احتمــال ألن تنتشــر علــى الصــعيد الــدويل. وعمومــا، متثــل األزمــة الصــحية      أو

حــدثا يفــوو قـــدرة النظــام الصـــحي علــى احتــواء انتشـــاره وهنــب وقـــوت عــدد مفـــرط يف        
ــنجم عــ    حــاالت ــد ت ــيت ق ــات ال ــة أو بعــيف   االعــتدل والوفي ــة طبيعي ن تفشــي مــرض، أو كارث
 األخرى. ادوادث

هم طائفة متنوعة من األشصاص منهم من هـو لو مهـارات اـدودة     - عمال الصحة - 16
ــة الصــحية و       ــدل خــدمات الرعاي ــدعمون تق ــة ي ــارات عالي ــو لو مه ــن ه خــدمات الصــحة  وم

 .(و)العامة
هو نظام يرمـي إ  تنسـيق مجيـع األنشـطة الدزمـة مـن أجـل تعزيـز          - النظام الصحي - 17

 .(ر)واستعادة و/أو ادفا  على صحة األفراد والسكان
 - مستويات الطوار  اإلنسانية اليت حددهتا اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكـاالت  - 18

هي مبثابة املية الرئيسية اليت تتو  عت قيـادة منسـق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوار        هذه اللجنة
التنسيق املشترك بني الوكاالت للمساعدة اإلنسانية اليت تقدم استجابة داالت طوار  معقـدة  

، 1. وتصنف اللجنة حاالت الطـوار  يف أحـد املسـتويات الثدثـة التاليـةي املسـتوى       ( )وكبرية
ــة للوكــاالتو واملســتوى    ويتعلــق حبــا ، 2الت طــوار  ميكــن أن تتصــدى هلــا املكاتــب القطري

ويتعلق حباالت طوار  تتطلـب تعبشـة مـوارد تتجـاوز نطـاو املكاتـب القطريـة، كتعبشتـها علـى          
 الصعيد اإلقليميو واملستوى الثالث، ويتطلب تفعيل منظومة العمل اإلنساين برمتها.

 
 
 

 ./www.who.int/hac/techguidance/tools/manuals/who_field_handbook/annex_7/en ف( ) 
 .www.who.int/hac/about/faqs/en/index3.html ص( ) 
 .www.who.int/whr/2006/06_chap1_en.pdf و( ) 
 .www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index5.html ر( ) 
 ( )  interagencystandingcommittee.org/iasc/membership-and-structure. 
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طـوار  تشـكل أزمـة إنسـانية مفاجشـة كـبرية نامجـة عـن         إ  حـاالت   L3أو  3ويشري املستوى 
كوارث طبيعية أو نزاعات وتتطلب تعبشة علـى نطـاو املنظومـة برمتـها لضـمان اسـتجابة أكثـر        
فعالية يف تلبيـة االحتياجـات اإلنسـانية للسـكان املتضـررين. وهـذا التـدبري االسـتثنائي ال يطبـق          

علـى قـدر يـربر القيـام بتعبشـة تفـوو املسـتويات        يف حاالت استثنائية، عندما تكون اخلطورة  إال
املتوقعة يف العادة، مع التسليم بالتكامل بني النظم اإلنسانية. ويتو  منسـق اإلغاثـة يف حـاالت    
ــة        ــني الوكــاالت، تصــنيف حال ــة الدائمــة املشــتركة ب الطــوار ، بالتشــاور مــع مســؤويل اللجن

تسـة معـايري هـيي ادجـم ودرجـة       ، على أساس عليـل L3طوار  بوصفها حالة من املستوى 
 .  (ت)التعقيد ودرجة االستعجال والقدرة وخطر اإلضرار بالسمعة

املباد  األساسية املسـتصدمة ملنـع انتشـار العـدوى      - الوقاية من العدوى ومكافحتها - 19
 .(ث)إ  امخرين، وال سيما يف مرافق الرعاية الصحية واألماكن العامة

هي صإ قانوين دويل خل فا األنظمـة الصـحية    - (2005دولية )اللوائح الصحية ال - 20
دولـة طرفـًا يف مجيـع أحنـاء العـامل، مبـا يف للـإ مجيـع الـدول           196الدولية، وهو ملـزم ملـا عـدده    

األعضاء يف منظمـة الصـحة العامليـة. واهلـدف مـن هـذه اللـوائح هـو منـع انتشـار األمـراض علـى             
تها واالستجابة هلـا، مـع هنـب أي تـدخل ال مـربر لـه يف       الصعيد الدويل، وادماية منها ومكافح

ادركة الدولية لتنقل األشصاص والتجارة الدولية. ومن بني املسـؤوليات وااللتزامـات األخـرى،    
تتطلــب اللــوائح الصــحية الدوليــة مــن البلــدان إبــدو منظمــة الصــحة العامليــة عــن بعــيف حــاالت  

االتفــاو علــى آخــر تنقيحــات هــذه اللــوائح  تفشــي األمــراض وحــوادث الصــحة العامــة. وقــد مت
 .(خ)2007حزيران/يونيه  15، ودخلت حيز النفال يف 2005الصحية الدولية يف عام 

عــدد اللـــوائح   - القــدرات األساســية الدزمــة مبقتضــى اللـــوائح الصــحية الدوليــة       - 21
( احتياجات أساسية من القدرات لكل بلـد مـن البلـدان األطـراف يف     2005الصحية الدولية )

ــالب عــددها    ــوائح، الب ــإ الل ــى       196تل ــدرة عل ــد الق ــة أن تكــون لكــل بل ــإ لكفال ــدا، ولل بل
يتــو  علــى النحــو الســليم كشــف أي حــاالت طــوار  اتملــة يف جمــال الصــحة العموميــة    أن
 .(ل)ى الصعيد الدويل، واالستجابة هلاالقلق عل تثري
 

 
 

 .https://interagencystandingcommittee.org/node/2564 ت( ) 
 ./www.who.int/topics/infection_control/en ث( ) 
 ./www.who.int/ihr/about/faq/en خ( ) 
 .www.phe.gov/Preparedness/international/ihr/Documents/Cor%20Capacity%205_12.pdf ل( ) 
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( 2005تـدعو اللـوائح الصـحية الدوليـة )     - جلنة استعراض اللـوائح الصـحية الدوليـة    - 22
إ  إنشاء جلنة استعراض بعد حل كل أزمة صحية معينة تثري القلق على الصعيد الـدويل. ويعهـد   
ــة مــن األزمــة       ــة اللــوائح الصــحية الدوليــة فيمــا يتعلــق بالوقاي إ  هــذه اللجنــة مبهمــة تقيــيم فعالي

جلنة الستعراض اللـوائح الصـحية    2015والتأهب واالستجابة هلا. وقد عينت يف آب/أغسطس 
 أفريقيا. الدولية، للنظر يف أداء اللوائح الصحية الدولية يف التصدي لوباء اإليبوال يف غرب

ويعــىن  ــا البلـدان املنصفضــة الـدخل الــيت تعــاين مـن أشــد العوائــق     - أقـل البلــدان منـوا   - 23
بلدا عينتها األمم املتحـدة ضـمن أقـل     48اهليكلية وطأة يف جمال التنمية املستدامة. ويوجد حاليا 

البلــدان منــوا. ويقــاس معيــار الــدخل بنصــيب الفــرد يف إمجــايل الــدخل القــومي، وهــو مــا يعطــي   
معلومات عن حالة الدخل يف البلد. ويتستند يف عديد عتبـة اإلدرال إ  متوسـط ثـدث سـنوات     

يف البنــإ الـدويل لتحديــد  ملسـتوى الـدخل القــومي اإلمجـايل للفــرد، وللـإ هـو األســلوب املتبـع       
دوالرا يف  1 035البلــدان املنصفضــة الــدخل. وســتكون عتبــة اإلدرال يف فشــة أقــل البلــدان منــوا  

 .(ض)2015استعراض عام 
وهـو فـريوس حيـواين     - فريوس كورونا املسبب ملتدزمة الشرو األوسـط التنفسـية   - 24

ــوان إ  اإلنســان( حــدد ألول مــرة يف    ــة الســعودية يف   املصــدر )ينتقــل مــن ادي اململكــة العربي
 .(ت). ويتسبب هذا الفريوس يف أمراض تنفسية نامجة عن فريوس تاجي جديد2012 عام
جــــزء مــــن برنــــام  الصــــحة  - (mHealthالتقنيــــات املتنقلــــة يف جمــــال الصــــحة ) - 25

 ( لتوفري اخلدمات واملعلومات الصحية مـن خـدل التكنولوجيـات املتنقلـة    eHealthاإللكترونية )
 .( )كاهلواتف النقالة وادواسيب اللوحية وأجهزة املساعد الرقمي الشصصي

ــوجي    - 26 ــوت البيول ــة التن ــا امللحــق باتفاقي ــا بشــأن   - بروتوكــول ناغوي بروتوكــول ناغوي
ادصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناششة عن استصدامها هو اتفـاو  

، وهو يوفر إطـارا قانونيـا شـفافا    2014يف عام  ملحق باتفاقية التنوت البيولوجي. وقد بدأ نفاله
للتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناششة عن استصدام املوارد اجلينية. والغـرض مـن الربوتوكـول    
هو إكاد قدر أكرب من اليقني القانوين والشفافية لكل من مقـدمي املـوارد اجلينيـة ومسـتصدميها،     

تكفل الوصول إ  املوارد اجلينية واملسـاعدة يف كفالـة    وللإ بوضع شروط أكثر قابلية للتنبؤ  ا
 .(أأ)تقاسم املنافع عندما تترك املوارد اجلينية البلد الذي يوفر هذه املوارد

 
 

 .www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_criteria.shtml ض( ) 
 ./www.who.int/mediacentre/factsheets/mers-cov/en و( ) 
 ( )  www.who.int/tb/areas-of-work/digital-health/definitions/en/. 
 ./www.cbd.int/abs/about أ( أ ) 
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وتقــوم هــذه  - نقطــة االتصــال املعنيــة بالتنســيق يف جمــال اللــوائح الصــحية الدوليــة  - 27
صـحة العامليـة وسـائر اهليشـات     النقطة بدور حاسـم يف جمـال االتصـاالت مـع كـل مـن منظمـة ال       

الوطنية العاملة يف تنفيذ اللـوائح الصـحية الدوليـة، وهـي مسـؤولة عـن التنسـيق يف بلـدها وعـن          
 .(بب)بدو وإخطار منظمة الصحة العاملية حبوادث الصحةإ

وهـي حـاالت تسـبب أعبـاء صـحية وخيمـة علـى أفقـر النـاس يف           - األمراض املهملة - 28
العامل وغالبا ما يتجاهلها مصنعو األدوية وواضعو برام  الصحة العامة، وواضـعو السياسـات،   
ووسائط اإلعدم. والكثري من هذه األمراض هي أمراض معدية وهـي أكثـر شـيوعا يف املنـاطق     

 .  (لل)االستوائي، وإن كانت قد توجد يف طائفة من البيشات يف مجيع أحناء العامل لات املناخ
مرضـا معـديا توجـد     18وهي جمموعة متنوعة مـن   - أمراض املناطق املدارية املهملة - 29

بلدا وتصـيب أكثـر مـن بليـون شـص،، وهـو        149بكثرة يف املناطق املدارية وشبه املدارية يف 
دان النامية بديني الدوالرات سنويا. وهي تـؤثر أساسـا علـى السـكان     ما يكلف اقتصادات البل

الــذين يعيشــون يف فقــر، دون مرافــق مدئمــة للصــرف الصــحي، ويف احتكــاك بعوامــل معديــة   
 .(دد)وحيوانات مزنلية وحيوانات من املواشي

وتعرف باسم األمراض املزمنة وهي ليست معديـة وال تنتقـل    - األمراض غري املعدية - 30
من شص، مخر. وهي طويلة األمد وبطيشة التقـدم عمومـا وتشـمل أمـراض القلـب واألوعيـة       
الدموية )من قبيـل النوبـات القلبيـة والسـكتات( وأمـراض السـرطان وأمـراض اجلهـاز التنفسـي          

 .(هـهـ)والسكري املزمنة )كأمراض االنسداد الرئوي املزمن والربو(،
وتشمل تدفقات األموال من مؤسسات متعـددة أطـراف    - املساعدة اإلمنائية الرمسية - 31

إ  البلـدان واألقـاليم وهـيي )أ( أمــوال تقـدمها وكـاالت رمسيــة كالدولـة وادكومـات احملليــة،        
ي منـها  تتقدَّم حبيث يكون اهلدف الرئيسـ  ‘1’)ب( كل صفقة  تقدمها وكاالهتا التنفيذيةو و أو

وتكــون تســاهلية بطبيعتــها وتتضــمن   ‘2’تعزيــزا التنميــة االقتصــادية للبلــدان الناميــة ورفاههــاو  
 .(وو)يف املائة( 10يف املائة )اسوبا بسعر خصم يساوي  25عنصر منح  ال تقل نسبته عن 

 
 
 

 ./www.who.int/ihr/nfp/en ب( ب )
 .https://rarediseases.info.nih.gov/files/neglected_diseases_faqs.pdf ل( ل ) 
 ./www.who.int/neglected_diseases/diseases/en د( د ) 
 ./www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en (ـهـ ه ) 
 .www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm و( و ) 
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يسـعى هـذا النـه  إ  عسـني الصـحة والرفـاه مـن         - توحيد األداء يف جمـال الصـحة   - 32
نع األخطار والتصفيف من آثار األزمات الـيت تنشـأ يف العدقـة بـني اإلنسـان واديـوان       خدل م

 .(زز)وبيشتيهما املتنوعتني
طبــق علـى الوبــاء، ولكــن يتقصـر اســتصدامه علــى   حيمــل نفـس التعريــف املن  - التفشـي  - 33

 .(رر)منطقة جغرافية ادودة
وتطلـق علــى الوبـاء الـذي ينتشــر يف عـدة بلـدان، وعــادة مـا يشـمل عــددا         - اجلائحـة  - 34

 .(طط)كبريا من الناس
ــونزا   - 35 ــدول األعضــاء    - اإلطــار اخلــاص بالتأهــب جلائحــة اإلنفل كمــع هــذا اإلطــار ال

والقطات املعين وأصحاب املصلحة امخرين ومنظمة الصحة العاملية لتنفيـذ  ـ  عـاملي يف جمـال     
نفلــونزا والتصــدي هلــا. وتشــمل أهــدافها الرئيســية عســني وتعزيــز التأهــب ملواجهــة جائحــة اإل

جائحــةو وزيــادة إمكانيــة  تبــادل املعلومــات بشــأن فريوســات اإلنفلــونزا احملتمــل أن تتســبب يف
 .(يي)وصول البلدان النامية إ  اللقاحات وغريها من اللوازم الضرورية يف اجلائحات

وهو كائن حي، كالبكترييا والفريوس، والطفيليات، أو الفطريـات   - العامل املمرض - 36
 .(كك)يسبب ل نسان مرضا

مــال مــن التعــرض   هــي معــدات تصــمم دمايــة الع    - معــدات ادمايــة الشصصــية   - 37
إلصابات أو أمراض خطرية يف مكان العمل تـنجم عـن االحتكـاك مبـواد كيميائيـة أو إشـعاعية       

ميكانيكيـــة، أو غـــري للـــإ مـــن املـــواد اخلطـــرة يف مكـــان العمـــل.    أو ماديـــة أو كهربائيـــة أو
مل وباإلضافة إ  األقنعـة الواقيـة والنظـارات الواقيـة واخلـولات الصـلبة واألحذيـة الواقيـة، تشـ         

املعـدات الواقيــة طائفـة متنوعــة مـن األدوات واملدبــس، كالنظـارات، واملعــاطف، والقفــازات،     
والصدرات، وسدادات األلنني وأجهـزة التـنفس. وبـدون تـدريب كـاف  علـى اسـتصدام هـذه         

 .(لل)املعدات وإزالتها والتصل، منها، فإن معدات ادماية املذكورة لن توفر محاية فعالة
 

 
 

 ./www.onehealthglobal.net/what-is-one-health ز( ز ) 
 .www.cdc.gov/ophss/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section11.html ر( ر ) 
 .www.cdc.gov/ophss/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section11.html ط( ط ) 
 ./www.who.int/influenza/pip/en ي( ي ) 
 .www.cdc.gov/vaccines/about/terms/glossary.htm ك( ك ) 
 .www.osha.gov/OshDoc/data_General_Facts/ppe-factsheet.pdf ل( ل ) 
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الصحة العامة هي علـم وفـن تعزيـز الصـحة والوقايـة مـن األمـراض،         - عامةالصحة ال - 38
 .(مم)وإطالة أمد ادياة من خدل اجلهود املنظمة اليت يبذهلا اجملتمع

ــة    - 39 ــراض أو مشــاكل صــحية،    - حــاالت الطــوار  يف جمــال الصــحة العام ــور أم عه
خطر ادو يتمثل يف عهورهـا، بسـبب حـوادث تشـمل األمـراض الوبائيـة أو اجلائحـة الـيت          أو

يهــدد  ــدك عــدد كــبري مــن النــاس أو اصــابتهم بإعاقــة دائمــة أو طويلــة   تشــكل خطــرا كــبريا 
 .(نن)األجل
 - حاالت الطوار  يف جمال الصحة العمومية اليت تثري القلق علـى الصـعيد الـدويل    - 40

وتعين ادوادث غري العادية اليت يتعتـرب أ ـا، حبسـب مـا هـو منصـوص عليـه يف اللـوائح الصـحية          
 (ي2005الدولية )
تشــكل خطــرا علــى الصــحة العامــة علــى الــدول األخــرى عــن طريــق انتشــار   )أ( 

 املرض على الصعيد الدويلو
 .(سس)يكون من احملتمل أن تتطلب أيضا تقدل استجابة دولية منسقة )ب( 

ويعلن املدير العام عن حاالت الطوار  بعد التشاور مع الدولة الطرف املعنية وجلنـة الطـوار    
ــة لوضــع التوصــيا   ــا إلا كــان حــدث       املعين ــد م ــة بشــأن حــاالت الطــوار . ويف عدي ت املؤقت

يشكل حالة طارئة يف جمال الصحة العمومية تـثري القلـق علـى الصـعيد الـدويل، يأخـذ املـدير         ما
 العام يف االعتبار ما يليي

 املعلومات اليت تقدمها الدولة الطرفو )أ( 
 (و2005ية الدولية )من اللوائح الصح 2أداة البت املبينة يف املرفق  )ب( 
 املشورة املقدمة من جلنة الطوار و )ل( 
 الصلةو املباد  العلمية، فضد عن األدلة العلمية املتاحة واملعلومات األخرى لات )د( 
تقيــيم اخلطــر احملــدو بصــحة اإلنســان، واحتمــال انتشــار األمــراض واحتمــال   (هـ) 

 .(تت)التدخل يف ادركة الدولية لتنقل األشصاص والبضائع

 
 

 .www.who.int/rpc/meetings/wr2004/en/index8.html م( م ) 
 ./www.who.int/hac/about/definitions/en ن( ن ) 
 ./www.who.int/ihr/procedures/pheic/en س( س )
 ./www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en ت( ت ) 



 A/70/723 

 

118/136 16-01747 

 

يسـعى االتفـاو    - االتفاو اخلاص بتطبيق التدابري الصـحية وتـدابري الصـحة النباتيـة     - 41
اخلاص بتطبيق التدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية إ  عقيق توازن بني حق أعضـاء منظمـة   
التجــارة العامليــة يف محايــة الصــحة واداجــة إ  الســمار بالتــدفق الســلس للســلع عــرب ادــدود    

 املشـروعة دمايـة   الدولية. ويقر االتفاو حبق أعضاء منظمـة التجـارة العامليـة يف اعتمـاد التـدابري     
األمن الغذائي والصحة اديوانية والنباتية، مع ضمان أال تطبق هذه التدابري بطريقة ال لـزوم هلـا   

 .(فف)ألغراض محائية
ــة الصــحية الشــاملة   - 42 ــاس      - التغطي ــع الن ــن أن مجي ــها يف التأكــد م ــل اهلــدف من ويتمث

حيصــلون علــى اخلــدمات الــيت حيتــاجون إليهــا دون معانــاة مــن صــعوبات ماليــة. ويتطلــب هــذا 
األمر نظاما صـحيا فعـاال وحسـن اإلدارة ومتويـل اخلـدمات الصـحية، وادصـول علـى األدويـة          

 .(صص)وقوى عاملة يف قطات الصحة حسنة التدريباألساسية والتكنولوجيات، 
هـي أمـراض تنقـل إ  اإلنسـان عـن       - األمراض املنقولة عـن طريـق العوامـل الناقلـة     - 43

 .(وو)طريق ناقدت )من غري البشر أو اديوانات(، كالبعوض والقراد
وهي اهليشة اليت تتصـذ قـرارات منظمـة الصـحة العامليـة وعـدد        - مجعية الصحة العاملية - 44

سياساهتا، وتعني هذه اجلمعية املدير العام، وتشرف على السياسات املالية، وتستعرض امليزانيـة  
 .(رر)الربناجمية املقترحة وتعتمدها

لبلـد  وهـو ثثـل منظمـة الصـحة العامليـة يف ا      - املمثل القطري ملنظمـة الصـحة العامليـة    - 45
الــذي يعمــل بــه ويتــو  فيــه مســؤولية توجيــه وإدارة تنفيــذ مبــادرات الــربام . ويتعــاون هــذا     
الشص، على حنو وثيق مع وزارات ادكومة/الصحة وسائر املنظمات غـري ادكوميـة يف البلـد    

 .  (  )املضيف
تصـّنف منظمـة الصـحة     - درجات تصنيف منظمة الصحة العاملية داالت الطوار  - 46
 ية حاالت الطوار  يف أربع درجات ختتلف وفقا ملعايري اددةي  العامل
 

 
 

 .www.wto.org/english/thewto_e/20y_e/sps_brochure20y_e.pdf ف( ف ) 

 ./http://www.who.int/universal_health_coverage/en ص( ص ) 

 /http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/emerging_and_vector-borne_diseases/vector-borne_diseases و( و ) 

pages/index.aspx. 

 ./http://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/en ر( ر ) 

 (   )  http://apps.hr.emory.edu/JobDescriptions/class.jsp?code=XA29. 
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ادــوادث غــري املصــنفةي وتشــمل ادــوادث الــيت تقــوم منظمــة الصــحة العامليــة   )أ( 
 بتقييمها أو تعقّبها أو رصدها، واليت ال تتطلب منها استجابة فوريةو

درجـات دنيـا    الدرجة األو ي حالـة قطريـة أو متعـددة األقطـار تترتـب عليهـا       )ب( 
مـن التبعـات علـى الصـحة العامـة الـيت تتطلــب مـن منظمـة الصـحة العامليـة اسـتجابة دنيـا علــى             
ــي          ــدعم التنظيم ــدويل. ويكــون ال ــى الصــعيد ال ــا عل ــب القطــري أو اســتجابة دني صــعيد املكت

الدعم اخلارجي املطلوب من املكتب القطـري يف ادـد األد . وتتـو  نقطـة االتصـال يف       و/أو
 اإلقليمي تنسيق عملية تيسري هذا الدعم للمكتب القطريو املكتب
الدرجــة الثانيـــةي حالـــة قطريــة أو متعـــددة األقطـــار تترتــب عليهـــا درجـــات     )ل( 

متوســطة مــن التبعــات علــى الصــحة العامــة الــيت تتطلــب مــن منظمــة الصــحة العامليــة اســتجابة   
عيد الـدويل. ويكـون   متوسطة على صـعيد املكتـب القطـري و/أو اسـتجابة متوسـطة علـى الصـ       

الدعم التنظيمي و/أو الدعم اخلارجي املطلوب من املكتب القطري متوسطا. ويتو  فريق مـن  
أفرقة الدعم يف حاالت الطوار ، يدار من خـارل املكتـب اإلقليمـي )ال يـدار فريـق الـدعم يف       

لتقـدل   حاالت الطوار  من خارل املقـر إال يف حالـة تضـرر منـاطق إقليميـة متعـددة( التنسـيق       
 الدعم إ  املكتب القطريو

ي حالة قطرية أو متعـددة األقطـار تترتـب عليهـا درجـات عاليـة       الدرجة الثالثة )د( 
تتطلـب مـن منظمـة الصـحة العامليـة اسـتجابة قويـة علـى         من التبعات علـى الصـحة العامـة الـيت     

صعيد املكتب القطري و/أو علـى الصـعيد الـدويل. ويتـو  فريـق مـن أفرقـة الـدعم يف حـاالت          
ــب      ــدم إ  املكتـ ــذي يقـ ــدعم الـ ــيق الـ ــي، تنسـ ــارل املكتـــب اإلقليمـ ــن خـ ــدار مـ ــوار ، يـ الطـ

 .(تت)القطري
ن أن ينتقـل مـن اديـوان إ  اإلنسـان.     هو املرض الذي ميك - املرض اديواين املصدر - 47

 .(ثث)وقد تكون فريوسات وبكترييا، وطفيليات، وفطريات هي سبب هذا املرض
  

 
 

 ./www.who.int/hac/donorinfo/g3_contributions/en ت( ت ) 
 .www.cdc.gov/onehealth/zoonotic-diseases.html ث( ث ) 
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 املرفق الثاين
 التواريخ اهلامة يف مراحل األزمة واالستجابة هلا  

 
  2013 

 املصاب األول، وفاة طفل عمره عامان. - كانون األول/ديسمرب 28
 

  2014 
املسؤولون الصحيون يف غينيا يعلنون عن تفشي محـى نزفيـة ويبلغـون عـن      - آلار/مارس 18

ــاة. ويف   23إصــابة، ومــا ال يقــل عــن    35وجــود  ــة وف ــن أن   22حال ــا تعل آلار/مــارس، غيني
 التحاليل قد أكدت أن ادمى تعزى إ  اإلصابة بفريوس اإليبوال.

وفــاة يف  70إصــابة و  112منظمــة الصــحة العامليــة تعلــن عــن   - 2014 ايــة آلار/مــارس 
غينيا وهي حاالت تتعزى بشكل مؤكد إ  اإلصابة بفـريوس اإليبـوال، أو يتشـتبه يف أ ـا تعـزى      
إ  اإلصابة به. ووزارة الصحة يف ليربيا تؤكد وقوت أول إصـابتني يف البلـد بفـريوس اإليبـوال،     

جـود ثـدث إصـابات    بوجود مريضني يف مقاطعيت لوفا ونيمبـا. وُأبلـب أيضـا عـن االشـتباه يف و     
 أخرى يف سرياليون.
منظمة الصحة العاملية تعلـن أن جممـوت عـدد اإلصـابات يف غينيـا وليربيـا        -  اية نيسان/أبريل

ــد وصــل إ     ــرياليون ق ــد وصــل فيهــا        239وس ــاة ق ــوت عــدد حــاالت الوف إصــابة، وأن جمم
 حالة. 160 إ 
الصــحة العامليــة بشــأن فــريوس  وزيــر الصــحة يف غينيــا يقــدم إحاطــة جلمعيــة  - أيار/مــايو 19

 اإليبوال يف بلده ويقول إن نتائ  مشجعة قد ستّجلت.
منظمــة الصــحة العامليــة تعلــن أن جممــوت عــدد اإلصــابات يف غينيــا وليربيــا     -  ايــة أيار/مــايو

إصــابة، وأن جممــوت عــدد حــاالت الوفــاة قــد وصــل فيهــا إ    383وســرياليون قــد وصــل إ  
 حالة. 211
 ليربيا تعلن وصول فريوس اإليبوال إ  عاصمتها مونروفيا. - نيهحزيران/يو 17
منظمة أطباء بد حدود تعلن عن تفشي موجة ثانية خرجت عن نطـاو   - حزيران/يونيه 21

 السيطرة، وتدعو إ  توفري موارد ضصمة ملكافحة الوباء.
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يف غينيـا وليربيـا    منظمة الصحة العاملية تعلن أن جمموت عـدد اإلصـابات   -  اية حزيران/يونيه
ــد وصــل إ     ــرياليون ق ــد وصــل فيهــا        779وس ــاة ق ــوت عــدد حــاالت الوف إصــابة، وأن جمم

 حالة. 481 إ 
 تسجيل اإلصابة األو  يف عاصمة سرياليون، فريتاون. - متوز/يوليه 12
أحــد ركــاب طــائرة خطــوط جويــة، باتريــإ ســوير، وهــو أحــد كبــار           - متوز/يوليــه 20

يف وزارة املاليـــة يف ليربيـــا، يـــدخل الفـــريوس مـــن ليربيـــا إ  الغـــوس، املســـؤولني ادكـــوميني 
نيجرييــا. وهــذه هــي املــرة األو  الــيت يــدخل فيهــا الفــريوس إ  بلــد جديــد عــن طريــق الســفر  
اجلوي الدويل. وقد أدى هذا ادادث إ  اختال خطط عاجلة لتنظيم جلنة طوار  لتقييم ادالـة  

 مبوجب أحكام اللوائح الصحية الدولية. وقد تـويف سـوير يف   الناششة عن تفشي فريوس اإليبوال
 متوز/يوليه. 25مستشفى نيجريي يف 

وفـاة الـدكتور شـيخ عمـر خـان، اخلـبري السـرياليوين الكـبري يف جمـال ادمـى            - متوز/يوليه 29
زفية متأثرا بإصابته بفريوس اإليبوال. وحـق للـإ التـاريخ، كـان الـدكتور خـان أبـرز عامـل         ـالن
بــني العــاملني يف جمــال الصــحة يتــوي بســبب اإلصــابة بــاملرض. ويف مــا بعــد، وصــل عــدد   مــن

 عامل. 500العاملني يف جمال الصحة املتوفني خدل تفشي الوباء إ  ما يقرب من 
ــه 30 ــى أشــد         - متوز/يولي ــرض ادجــر الصــحي عل ــر بف ــدارس وتصــدر أوام ــق امل ــا تغل ليربي

ــة تضــررا، وتســتعني بــاجليش لــذلإ الغــرض. وســرياليون تبــدأ يف نشــر قواهتــا      اجملتمعــات احمللي
 لفرض ادجر الصحي.

منظمــة الصــحة العامليــة تعلــن أن جممــوت عــدد اإلصــابات يف غينيــا وليربيــا   -  ايــة متوز/يوليــه
ــد وصــ   ــا إ        1 603ل إ  وســرياليون ق ــد وصــل فيه ــاة ق ــدد حــاالت الوف إصــابات، وأن ع

 حالة. 887
عـد االجتمـاتت األول للجنـة الطـوار      يعقدت عـن طريـق التـداول عـن بت     - آب/أغسطس 6-7

املعنية بتفشـي فـريوس اإليبـوال يف غـرب أفريقيـا، الـيت أنشـأهتا منظمـة الصـحة العامليـة مبوجـب            
ــة. وتتوصــ   ــوائح الصــحية الدولي ــريوس    الل ــار تفشــي ف ــى اعتب ــة إ  اتفــاو باإلمجــات عل ل اللجن

اإليبوال حالة طـوار  يف جمـال الصـحة العامـة تـثري قلقـا دوليـا، وفقـا للـوائح الصـحية الدوليـة،            
وتبلــب املــدير العــام ملنظمــة الصــحة العامليــة  ــذا االســتنتال، إ  جانــب التوصــيات املؤقتــة الــيت  

 أصدرهتا اللجنة.
دير العام ملنظمة الصحة العاملية يعلن أن الوباء يشـكل حالـة طـوار  يف    امل - آب/أغسطس 8

 جمال الصحة العمومية تثري القلق على الصعيد الدويل.
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منظمــة الصــحة العامليــة فريــق اخلــرباء يوافــق علــى اســتصدام عقــاقري         - آب/أغســطس 12
ى عــدة ولقاحــات مل تثبــت جناعتــها ســلفا. والتجــارب الســريرية تبــدأ يف وقــت الحــق علــ         

 متطوعني لتجريب العدل واللقاحات عليهم.
للتصدي للوبـاء، وعـدد    “خريطة طريق”منظمة الصحة العاملية تصدر  - آب/أغسطس 27

االستراتيجيات والفشات املشمولة بكل مسـتوى مـن مسـتويات اخلطـر يف تلـإ البلـدان وتعلـن        
 عن أهداف مقترنة بشروط زمنية.

تشاف أول إصابة يف البلد بفـريوس اإليبـوال، وتتعلـق    السنغال تؤكد اك - آب/أغسطس 29
مبــواطن غــيين ســافر إ  داكــار. وقــد شــفي الرجــل ومل يبلــب عــن إصــابات أخــرى. وُأعلــن يف   

 عن خلو السنغال من فريوس اإليبوال. 2014تشرين األول/أكتوبر  17
بات يف تبّين إحصـاءات منظمـة الصـحة العامليـة أن جممـوت عـدد اإلصـا        -  اية آب/أغسطس

إصــابة، وأن جممــوت عــدد حــاالت الوفــاة قــد  3 707غينيـا وليربيــا وســرياليون قــد وصــل إ   
 حالة. 1 808وصل فيها إ  

ــة يف    - أيلول/ســبتمرب 18-19 ــيم   18جملــس األمــن يعقــد جلســة طارئ أيلول/ســبتمرب لتقي
معيـة العامـة وجملـس    امثار املترتبة على الوباء باعتباره خطرا يهدد السدم واألمن الدوليني. اجل

األمن يعتمدان قرارين بإنشاء بعثة األمم املتحدة للتصدي العاجل لفريوس اإليبوال، وهـي املـرة   
 األو  اليت تنشئ فيها األمم املتحدة بعثة دالة طوار  يف جمال الصحة.

منظمة الصـحة العامليـة تفيـد بـأن جممـوت عـدد اإلصـابات يف نيجرييـا قـد           - أيلول/سبتمرب 22
 تشـرين األول/  20حـاالت. ويف   8إصابة وأن عدد الوفيات قد وصـل فيهـا إ     20وصل إ  

 أكتوبر، ُأعلن عن خلو نيجرييا من فريوس اإليبوال.
تبـّين إحصـاءات منظمـة الصـحة العامليـة أن جممـوت عـدد اإلصـابات يف          -  اية أيلول/سبتمرب

أن جممــوت عــدد حــاالت الوفــاة قــد إصــابة، و 7 157غينيـا وليربيــا وســرياليون قــد وصــل إ   
 حالة. 3 330 وصل فيها إ 

وفاة بنت غينية يف مايل عمرهـا عامـان توفيـت متـأثرة بإصـابتها       - تشرين األول/أكتوبر 24
 بفريوس اإليبوال، وهي أول عهور لفريوس اإليبوال يف مايل. ومل عدث أي حالة عدوى.

عيـادة يف بامـاكو، مـايل، فيمـا يشـكل إصـابة       تـويف إمـام غـيين يف     - تشرين األول/أكتوبر 27
تشــرين  11ة عــدوى غــري متصــلة بادالــة األو . ومل تشــص، اإلصــابة إال يف لأخــرى يف سلســ

الثاين/نوفمرب، عندما تأكدت إصابة ثرضة يف العيادة بفريوس اإليبوال. وبلـب جممـوت اإلصـابات    
 اين إصابات وست حاالت وفاة.اليت أعلن عنها يف مايل على إثر موجيت تفشي الفريوس ة
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تبــّين إحصـــاءات منظمـــة الصــحة العامليـــة أن جممـــوت عـــدد    -  ايــة تشـــرين األول/أكتـــوبر 
إصابة وأن جمموت عدد حـاالت   13 540اإلصابات يف غينيا وليربيا وسرياليون قد وصل إ  

ابات يف حالة. ومنظمة الصـحة العامليـة تفيـد أن معـدل اإلصـ      4 941الوفاة قد وصل فيها إ  
ليربيا قد تباطـأ، وهـو مـا يعـزى جزئيـا إ  التغـيريات يف املمارسـات التقليديـة املتعلقـة بالـدفن.           
وأدى إجراء تقييم أكثـر مشـوال لقواعـد البيانـات املتعلقـة باملرضـى إ  رفـع جممـوت اإلصـابات          

 إصــابة إضــافية حــدثت طــوال فتــرة  3 792املســجلة لــدى منظمــة الصــحة العامليــة مبــا عــدده  
 تفشي الوباء.

تبـــّين إحصـــاءات منظمـــة الصـــحة العامليـــة أن جممـــوت عـــدد   -  ايـــة تشـــرين الثـــاين/نوفمرب
ــد وصــل إ       ــرياليون ق ــا وس ــا وليربي ــدد    15 901اإلصــابات يف غيني ــوت ع إصــابة، وأن جمم

 حالة. 5 674حاالت الوفاة قد وصل فيها إ  
مـون، يتعهـد أثنـاء ســفره إ      - األمـني العـام، بــان كـي    - كـانون األول/ديسـمرب   18-19

منطقة غرب أفريقيا بأن يقدم إ  البلدان املتضررة يف هذه املنطقـة دعمـا مـن أجـل إعـادة بنـاء       
 نظمها الصحية.

إحصاءات منظمة الصـحة العامليـة تفيـد أن عـدد اإلصـابات قـد        -  اية كانون األول/ديسمرب
 حالة. 7 890إصابة ووصل عدد حاالت الوفاة إ   20 171وصل إ  

 
  2015 

ــاير  18 ــانون الثاين/ين ــن         - ك ــد م ــو البل ــان خل ــة تعلن ــة الصــحة العاملي ــايل ومنظم ــة م حكوم
 اإليبوال. فريوس
غينيــا وســرياليون وليربيــا تبلــب عــن أد  معــدل أســبوعي دــاالت    - كــانون الثاين/ينــاير 21

 .2014العدوى منذ آب/أغسطس 
أيار/مــايو،  9ؤكــدة بفــريوس اإليبــوال. ويف ليربيــا تعلــن عــن آخــر إصــابة م  - آلار/مــارس 5

 منظمة الصحة العاملية تعلن خلو ليربيا من فريوس اإليبوال.  
تفشـي فـريوس اإليبـوال مـن جديـد يف ليربيـا يتسـبب يف سـت إصـابات           - حزيران/يونيـه  29

، يتسبب تفشي الفـريوس مـن جديـد يف وقـوت     2015وحاليت وفاة. ويف تشرين الثاين/نوفمرب 
ابات أخرى وحالة وفاة واحدة يف ليربيا. وتـرتبط حادثتـا التفشـي كلتامهـا بالعـدوى      ثدث إص

 من أشصاص تعافوا من الفريوس.



 A/70/723 

 

124/136 16-01747 

 

أبلب عن أن لقاحًا ضد فريوس اإليبوال قـد أثبـت فعاليتـه يف هـارب سـريرية       - متوز/يوليه 31
 أجريت يف غينيا.

انتـــهاء بعثـــة األمـــم املتحـــدة للتصـــدي العاجـــل لفـــريوس اإليبـــوال، ونقـــل  - متوز/يوليـــه 31
مسؤوليات دورها القيادي يف جمال االستجابة للفـريوس إ  منظمـة الصـحة العامليـة والشـركاء      

 امخرين.
 منظمة الصحة العاملية تعلن خلو سرياليون من الفريوس. - تشرين الثاين/نوفمرب 7

 مة الصحة العاملية تعلن خلو غينيا من الفريوس.منظ - كانون األول/ديسمرب 29
 

  2016 
 تأكيد حدوث إصابة جديدة بفريوس اإليبوال يف سرياليون. - كانون الثاين/يناير 14
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 املرفق الثالث  
 تكوين الفريق    

انتصب رئيسـا رابعـا جلمهوريـة     جاكايا مريشو كيكوييت )مجهورية تزنانيا املتحدة( )الرئيس(
 ، وأعيـد انتصابـه لفتـرة ثانيـة يف تشـرين األول/     2005تزنانيا املتحدة يف كانون األول/ديسمرب 

، 1988. ويف عــام 2015تشــرين الثــاين/نوفمرب  5، وأكمــل مــدة واليتــه يف  2010أكتــوبر 
 للــإ وزيــر عتــني للمــرة األو  يف جملــس الــوزراء، حيــث تــو  عــدة حقائــب وزاريــة، مبــا يف   

ووزيــر امليــاه والطاقــة واملــوارد املعدنيــة ووزيــر الشــؤون اخلارجيــة والتعــاون الــدويل            املاليــة
(، ورئاســـة اجملموعـــة 2009-2008(. وتـــو  رئاســـة االعـــاد األفريقـــي ) 1995-2005)

ــي     ــة للجنـــوب األفريقـ ــة اإلمنائيـ ــة للجماعـ ــن التابعـ ــدفات واألمـ ــة والـ ــة بالسياسـ ــة املعنيـ  الثدثيـ
 (. وهو الرئيس ادايل ملؤمتر قمة ربساء دول مجاعة شرو أفريقيا.2012-2013)

ــاملي  ــلني كــ ــرا( - ميشــ ــف     ري )سويســ ــانتون جنيــ ــة كــ ــيس حكومــ ــب رئــ ــت منصــ  تولــ
ــانون األول/   2001-2002) ــري يف كـــ ــادي السويســـ ــس االعـــ ــا يف اجمللـــ ــل انتصا ـــ  ( قبـــ

ــمرب ــؤون اخلارجيــــة يف الفتــــ    2002 ديســ  2003رة مــــن ، لتتــــرأس اإلدارة االعاديــــة للشــ
، شغلت منصب رئـيس االعـاد السويسـري لفتـرتني     2011 و 2007. ويف عامي 2011 إ 

ــايو    ــهما عــام واحــد. ويف أيار/م ــر    2012كــل من ، جــرى ترشــيحها لشــغل مقعــد أســتال زائ
 جامعة جنيف. يف

(، 2010-2003 و 1994-1993شغل منصب وزير اخلارجيـة )  سيلسو أمورل )الربازيل(
(. وقبل للإ، شغل منصب املمثل الدائم للربازيل لـدى  2014-2011ومنصب وزير الدفات )

(، 2001-1999( ولـدى منظمـة التجـارة العامليـة )    1993-1991األمم املتحـدة يف جنيـف )  
(، وسفري الربازيل لـدى  1999-1995واملمثل الدائم للربازيل لدى األمم املتحدة يف نيويورك )

(. وشـغل أيضـا منصـب الـرئيس التنفيـذي يف شـركة األفـدم الربازيليـة         2002املتحـدة )  اململكة
، وشغل منصب وكيل وزارة 1982إ  عام  1979( يف الفترة من عام Embrafilmeإمربافيلم )

(. وقد ألف العديد من الكتب واملنشورات األخرى بشأن 1988-1985العلم والتكنولوجيا )
 ســـة التكنولوجيـــة والعدقـــات الدوليـــة. وحيمـــل آخـــر كتبـــه عنـــوان        الثقافـــة والعلـــوم والسيا 

(Teerã, Ramalá e Doha (2015. 
شـغل منصـب وزيـر اخلارجيـة يف مجهوريـة إندونيسـيا        ر. م. مار  م. ناتاليغـاوا )إندونيسـيا(  

(، وشغل قبل للإ منصب املمثل الدائم إلندونيسـيا لـدى األمـم املتحـدة يف     2009-2014)
، تـو  منصـب سـفري    2007إ  عام  2005(. ويف الفترة من عام 2009-2007نيويورك )
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إندونيســيا لــدى اململكــة املتحــدة. وبــدأ حياتــه الوعيفيــة لــدى إدارة الشــؤون اخلارجيــة يف          
 .1986إندونيسيا عام 

هـي األمـني التنفيـذي لتحـالف القـادة األفـريقيني ملكافحـة املدريـا.          جوي فومـايف )بوتسـوانا(  
ــت عضــوا   ــة األراضــي      وعمل ــن حقيب ــوزراء أوال ع ــس ال ــان، بصــفتها مســؤولة يف جمل يف الربمل
(. وانضـــــمت 2003-1999(، ومـــــن ف حقيبـــــة الصـــــحة )1999-1995واإلســـــكان )

ــا ــام املســاعد لشــؤون الصــحة األســرية       الحق ــدير الع ــة امل ــة يف وعيف إ  منظمــة الصــحة العاملي
التنميـة البشـرية يف البنـإ الـدويل     (. وعملت نائبة الرئيس لشـؤون  2007-2003) واجملتمعية

(. وعملت أيضا يف عدد مـن اللجـان وأفرقـة اخلـرباء، وهـي عضـو يف جملـس        2007-2009)
 إدارة العديد من املنظمات الدولية اليت ال تستهدف الربح العاملة يف جمال الصحة العاملية.

التابعـة للواليـات   شغل منصـب مـدير وكالـة التنميـة الدوليـة       راجيف شاه )الواليات املتحدة(
ــاء     2015-2010املتحــدة ) ــز بن ــر املــدقع وتعزي ــى الفق ــها يف القضــاء عل ــث  ــيف مبهمت ( حي

جمتمعات دميقراطية قادرة على التكيف. وأخذ بزمـام املبـادرة يف إنشـاء شـراكات جديـدة بـني       
القطاعني العام واخلاص، وحّفز االبتكارات العلمية، وحشـد القطـات اخلـاص وزعمـاء ادـزبني      
ــا قــــاد اســــتجابة حكومــــة الواليــــات         ــونغرس للمشــــاركة يف هــــذه القضــــية. كمــ يف الكــ

ــذي     املتحـــدة ــزال الـ ــا يف للـــإ الزلـ ــامل، مبـ ــاء العـ ــة يف مجيـــع أحنـ ــانية لألزمـــات الكارثيـ اإلنسـ
 هاييت، وإعصار هايان ووباء فريوس إيبوال يف غرب أفريقيا. ضرب

 العلمـاء يف وزارة الزراعـة   ويف السابق، شغل السيد شاه منصب وكيل الـوزارة وكـبري   
بالواليــات املتحــدة. وقبــل للــإ، قضــى ةــاين ســنوات يف مؤسســة بيــل وميلينــدا غيــتس منــذ     

 نشأهتا، وقاد اجلهود املبذولة يف جماالت الصحة والزراعة واخلدمات املالية حول العامل.
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 املرفق الرابع  
 االجتماعات املنعقدة    
 تهاجتماعات الفريق بكامل هيش  

 2015أيار/مايو  4-8
 مقر األمم املتحدة

 نيويورك وغرينتري، نيويورك
 
 2015متوز/يوليه  13-17

 مكتب األمم املتحدة يف جنيف ومنظمة الصحة العاملية
 جنيف

 
 2015آب/أغسطس  2-6

 غينيا وسرياليون وليربيا
 
 2015أيلول/سبتمرب  14-18

 مقر األمم املتحدة
 نيويورك

 
 2015الثاين/نوفمرب تشرين  16-20

 مكتب األمم املتحدة يف جنيف
 جنيف

 
 2015كانون األول/ديسمرب  14-18

 مقر األمم املتحدة
 نيويورك

 
 اجتماعات املوائد املستديرة  

 2015متوز/يوليه  2
 اجتمات املائدة املستديرة بشأن إصدحات منظمة الصحة العاملية

 مقر األمم املتحدة
 نيويورك
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 2015متوز/يوليه  7
 اجتمات املائدة املستديرة بشأن األزمات الصحية السابقة واألزمات األخرى

 مقر األمم املتحدة
 نيويورك

 
 2015آب/أغسطس  10

 اجتمات املائدة املستديرة مع املكاتب اإلقليمية يف غرب أفريقيا
 داكار
 
 2015أيلول/سبتمرب  4

 ستجابة لألزمات الصحيةاجتمات املائدة املستديرة بشأن العلوم االجتماعية واال
 جامعة ساسيكس

 نكلتراإبرايتون، 
 
 2015تشرين الثاين/نوفمرب  10و  9

 اجتمات املائدة املستديرة مع اخلرباء بشأن النتائ  األولية اليت توصل إليها الفريق
 مقر األمم املتحدة

 نيويورك
 
 2015تشرين الثاين/نوفمرب  11

 يف جمال البحث والتطويراجتمات املائدة املستديرة مع اخلرباء 
 مقر األمم املتحدة، وعن طريق التداول من بعد

 نيويورك
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 املرفق السابع  
 شكر وتقدير    

مـون، علــى   - يـود الفريـق أن يعـرب عـن تقـديره العميــق إ  األمـني العـام، بـان كـي          
ــ ــا  ــذه       قيادت ــى تكليفن ــام عل ــني الع ــامل. ونشــكر األم ــات الصــحية يف الع ــع األزم ــه مبن ه والتزام
 اهلامة. املهمة

وقــد ثــابر نائــب األمــني العــام، يــان إلياســون، ورئيســة مكتــب األمــني العــام الســابقة،   
 السيدة سوزانا مالكورا، على تقدل الدعم لنا طوال هذه العملية، وهلما امتناننا العميق.  

وقــد اســتفدنا يف أعمالنــا بصــفة خاصــة مــن حكمــة وأفكــار الــدكتور ديفيــد نابــارو،     
 املبعوث اخلاص السابق املعين بفريوس إيبوال.

ونعرب عن خال، الشكر إ  الدكتورة مارغريت تشان، املدير العام ملنظمـة الصـحة    
ــع الفريــ        ــادل امراء بشــكل صــريح م ــها واســتعدادها لتب ــى تكــريس وقت ــة، عل ــذا العاملي ق. وه
 االعتراف يشمل أيضا املوعفني التابعني هلا على ما قدموه من دعم وتعاون كبريين.  

وينبغي االعتراف بوجـه خـاص بـدور ربسـاء الـدول يف البلـدان األشـد تضـررا الـذين           
ــاو والســيدة إلــني            ــدي، رئــيس غيني ــا كون ــمي الســيد ألف ــات   ــق بشــرف االجتم ــي الفري حظ

، رئيسـة مجهوريـة ليربيـاو والسـيد إرنسـت بـاي كورومـا، رئـيس مجهوريـة          جونسون سريليف
ســرياليون. وحييــي الفريــق جهــودهم الــيت ال تكــل يف مكافحــة فــريوس إيبــوال. وباإلضــافة إ     
للــإ، نتوجــه بالشــكر للســيد جــون درامــاين ماهامــا، رئــيس مجهوريــة غانــاو والســيدة أجنــيد   

اديــةو والســيدة إرنــا ســولربل، رئــيس وزراء النــروي . مريكــل، مستشــارة مجهوريــة أملانيــا االع
 ويعرب الفريق عن امتنانه إ  أملانيا والنروي  لدورمها النشط بشكل خاص يف متويل العملية.  

وقد تقاسم ثثلو الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة والسـلطات ادكوميـة الكـثري مـن          
ما على اسـتعداد للتشـاور. وحنـن نشـكرهم     املعلومات لات الصلة بعمل الفريق، وقد كانوا دائ

 على مشاركتهم وإسهاماهتم.
زوما، رئيسة مفوضـية االعـاد األفريقـيو     - وحنن ثتنون للدكتورة نكوسازانا دالميين 

والدكتور جيم يونب كيم، رئيس جمموعة البنإ الدويلو والـدكتور تـوم فريـدن، مـدير املراكـز      
هلاو والدكتورة جوان ليو، الـرئيس الـدويل ملنظمـة أطبـاء     األمريكية ملكافحة األمراض والتأهب 

بد حدود، ومجيع وكاالت األمم املتحدة والشركاء اليت سامهت يف املداوالت. وعـدوة علـى   
ــادل    300للــإ، نتوجــه بالشــكر اخلــاص إ  مــا يقــرب مــن     ــهم لتب ــربعهم بوقت ــى ت خــبري عل
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بة والنــاجني يف البلــدان الثدثــة    املعلومــات واملشــورة. وهــذا يشــمل أيضــا اجلهــات املســتجي      
 تضررا. األشد

وخــدل مهلــة قصــرية، أبــدت الســيدة غابرييــل فيتزجريالــد، والــدكتور ديفيــد هيمــان،  
والدكتورة آن ماري كيمبال، والربوفيسور إلونا كيكبو ، والدكتور الرس شـاد اسـتعدادهم   

ا يتعلـق بأعمـال الفريـق. وحنـن     لتنظيم اجتماعات املائدة املستديرة وتيسريها خبربة مقتـدرة فيمـ  
 ثتنون للغاية ملا كرسوه من جهد ودعم.

وأخــريا، نتقــدم بالشــكر لألفــراد الــذين قــادوا االستعراضــات املتزامنــة الــيت قــدمت          
معلومات ومشورة شـديدة األمهيـة، مبـا يف للـإ السـيدة باربـارا سـتوكينب والـزمدء مـن فريـق           

لفــريوس إيبــوالو والــدكتور فيكتــور دزاو والــزمدء يف  منظمــة الصــحة العامليــة للتقيــيم املؤقــت  
اللجنة املعنية بتهيشة إطار خماطر للصحة على الصعيد العـاملي يف املسـتقبل التابعـة ملعهـد الطـبو      
ع بوالدكتور بيتر بيوت والزمدء يف الفريق املستقل املعين باالستجابة العاملية لفريوس إيبوال التـا 

 ن للعلوم املتعلقة بالصحة وطب األمراض املدارية.جلامعة هارفارد/مدرسة لند
ويف إطار عملية تشاورية من قبيل عمل الفريق، من الطبيعـي أن تتغفـل عـن غـري قصـد       

بعيف األمساء اهلامة من بني املشات من األفراد الذين تعاونوا معنـا بشـكل مفيـد. وحنـن مـدينون      
اجملتمعــات احملليــة، والنــاجني مــن فــريوس  هلــؤالء اخلــرباء، واجلهــات املســتجيبة، واملســؤولني، و 

إيبوال، والزمدء الذين بذلوا وقتهم وقدموا مشورهتم يف كل حالة بـد تـردد. وكانـت رغبتـهم     
 يف ربية عامل خال من األمراض املعدية واألوبشة مصدر إهلام لنا.

، ونــود أن ننــوه بعمــل أمانتنــا، مبــا يف للــإ مــدير األمانــة، الســيد رامــيش راجاســنغام   
إورت، والسـيدة   - والدكتورة إلن غورسكي، والسيدة سانيانا كـوازي، والسـيد مـوريتز مـري    

كـومدين. ونـود كـذلإ أن نشـكر السـيد جوناثـان        - صويف روتنبار، والسيدة كارين وليـامز 
بــاوم، الزميــل يف مركــز مركــاتور للشــؤون الدوليــة، واملتــدربني الــداخليني الســيد مــبني  ــا ،  

 مانغار، والسيدة كايد روبنسون ملا قدموه من مساعدة يف هذه العملية.والسيد ديفيد 
 


