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  EB124/5   من جدول األعمال المؤقت ٢-٤البند 
  
  
  
  

  )٢٠٠٥ ( اللوائح الصحية الدوليةتنفيذ أحكام
  

  تقرير من المديرة العامة
  
  

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

  وصـفها فـي    وردإليها في دورتها الثانية والستين أول استعراض وتقييم لتطبيق المبادئ التوجيهية التي              يقدم
  . من اللوائح المذكورة٢المرفق 

  
مايو / إلى جمعية الصحة في أيار    السابق   منذ تقديم التقرير     بهاويصف هذا التقرير األنشطة المضطلع        -٢

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

  .٢٠٠٨مايو /  إلى أيار٢٠٠٧يونيو /  حزيران١٥ منالفترة 
  
 من المادة   ١الدول األطراف إلى جمعية الصحة العالمية طبقاً للفقرة         وتسهيالً لعملية تقديم التقارير من        -٣
طلبـت فيـه تقـديم      و ٢٠٠٨فبراير  /  في شهر شباط   وعممتهبياناً   من اللوائح الصحية، أعدت األمانة است      ٥٤

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

 يـة مـستمرة لالتـصاالت     إنشاء وسيلة توفر تغط   عن  ) ٪٨٩(االتصال الوطنية، بينما أبلغت معظم األطراف       
 من الدول األطراف المبلغة أقامت قنوات اتصال بـين مراكـز   ٪٨٣وبينت اإلجابات أن  . العاجلة مع المنظمة  

تكراراً ذكر وزارة الزراعة بوصفها     واالتصال الوطنية وغيرها من السلطات الوطنية المختصة، وورد مراراً          
السلطات المختصة بتطبيق التدابير الـصحية      هوية  يبة   من األطراف المج   ٪٨٠وحددت نسبة   . مركز االتصال 

 الـوعي بـاللوائح     إلذكـاء عن اتخاذه إجراءات    ) ٪٧٣(وأبلغ ثالثة أرباع األطراف تقريباً      . في نقاط الدخول  
 من البلدان األطراف في وقت اإلبالغ إلى أنها درست الحاجة المحتملـة             ٪٢١وأشارت نسبة   . الصحية وفهمها 

 مـن   ٪٦٨ وأعرب نحـو     .تنفيذاً وافياً الية إضافية من أجل تنفيذ متطلبات اللوائح الصحية         إلى توفير موارد م   
 من الجهات   ٪٥٨ اللوائح الوطنية القائمة للوفاء بالتزاماته، في حين أبلغت نسبة           تعديلالجهات المجيبة عن نيته     

  .وائح الصحيةتطبيق اللعلى  صراحة نصتالمجيبة عن مشاركتها في الترتيبات اإلقليمية التي 
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  الشراكة العالمية
  
 تدريبية إلكترونيـة بعـدة   متكاملةاستمراراً في رفع مستوى الوعي، تواصل األمانة إعداد مجموعات            -٤

وتتضمن هذه المجموعات في جملة أمور معارف عامـة         . لغات لجميع الموظفين والسلطات الصحية الوطنية     
 تقييم األحداث الصحية واإلخطار بها باستخدام المبـادئ التوجيهيـة         ل أكثر تحديداً    اً تدريبي اًعن اللوائح ونموذج  

للتنفيـذ  المناسبة  بالطريقة   اللوائح الوطنية    تعديل على إعداد نموذج آخر بشأن       ويجري العمل . التخاذ القرارات 
 بصيغته ٩  على المرفق ٢٠٠٨وتشتمل الطبعة الثانية من اللوائح التي نشرت باإلنكليزية في عام           .  والفعال التام

، وعلى تذييالت تتضمن قائمة بالـدول األطـراف   ٢٠٠٧ في عام ١منظمة الطيران المدني الدولي  التي نقحتها 
. وهذه الطبعة متاحة في موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت        .  الموجهة إلى المنظمة   وسائر بالغاتها وتحفظاتها  

  .عدادلطبعة فهي قيد اإلهذه االلغات الخمس لب األخرى الصيغأما 
  
وتواظب المنظمة على إقامة عالقات عمل وثيقة مع سائر المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحـدة                 -٥

والوكاالت الدولية وغيرها من الكيانات، بما فيها الرابطة الدولية لخطوط المالحة البحرية والرابطـة الدوليـة                
 بمـن فـيهم   ١ل بشكل كبير على شركائها التقنيـين،  وتواصل المنظمة أيضاً التعوي   . لمالكي الناقالت المستقلين  

لتـشجيع الجهـات    جهـود   الويتواصل بذل   . الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها     ن إلى   والمنتم
 والتـصدي دعم عملية التنفيذ فيما يخص تعزيز القدرات الوطنيـة للترصـد            على   والوكاالت اإلنمائية    المانحة

 وكانت المنظمات اإلقليمية حليفاً قوياً في هذه الجهـود مثـل          . اللوائح الصحية ب ١ لمرفق في ا  بالصيغة الواردة 
ويجـري اآلن   . مصرف التنمية اآلسيوي واالتحاد األوروبي والسوق المشتركة لبلـدان المخـروط الجنـوبي            

  .فيذ اللوائحتندعم ل تضطلع به وزارات المالية والتجارة والمصارف المركزية استطالع الدور الذي يمكن أن
  

  تعزيز القدرات الوطنية
  
فيما يتعلق بتعزيز القدرات الوطنية في مجال ترصد األمراض واالستجابة لمقتضياتها، تواصل األمانة               -٦

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

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

  .األوبئة والمخاطرالبالغات الميدانية عن كما يقدم المكتب المذكور الدعم للتدريب في مجال . المختبرات
  
أهمية الممارسات المختبرية الجيدة وإدارة الجودة في معظـم الـنظم الـصحية             ب اهتمام خاص    وهناك  -٧

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

 بين مختبرات محدودة الموارد ومؤسسات متخصصة في عموم         توأمةوتم إنشاء ثالثة عشر مشروع      . إلى أوبئة 
وبـرامج  لمختبـرات  للبيولوجيـة  ا الـسالمة  علىوتشكل أيضاً برامج التدريب . لمنظمةاألقاليم الستة التابعة ل   
إلـى  نقل المواد المعدية جزءاً من الجهود التي تبذلها المنظمة من أجل إعادة المختبرات              ل الترخيص المختبري 

شرق آسيا وإقلـيم     اإلقليم األفريقي وإقليم جنوب      في هذا المجال في   وأنشئت برامج   .  نظم الترصد الوطنية   لب
  .غرب المحيط الهادئ
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 دأبـت وإلدخال المزيد من التحسينات على مستوى التأهب لمواجهة األنفلونزا على الصعيد العالمي،               -٨
المنظمة على تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية في مجال تشخيص األنفلونزا وترصدها والتأهب لمواجهتهـا              

على تعيين ثالثة مراكز جديـدة      عن طريق العمل مع ثالثة بلدان       ات، وذلك   في المختبر واالستجابة لمقتضياتها   
 األنفلونزا، وعن طريق تأييد تعيين وإنشاء سبعة مراكز وطنية جديدة متعاونة مع المنظمة تعييناً رسمياً لمكافحة

ة المتعلقـة   ، وعن طريق تقديم الدعم لمضاعفة األنـشط       ٢٠٠٧نوفمبر  / لمكافحة األنفلونزا منذ تشرين الثاني    
لجودة من أجل الكشف عن     لوبعد استهالل مشروع المنظمة المعني بالتقييم الخارجي        . التدريبوبضمان الجودة   

، تم توزيع فريقين اثنين الختبار      المتسلسل باستخدام تفاعل البوليميراز     "A"فيروس األنفلونزا من النمط الفرعي      
حة األنفلونزا وغيرها مـن المختبـرات الوطنيـة لمكافحـة           مستوى الكفاءة على جميع المراكز الوطنية لمكاف      

 تم توفير التدريب المخصوص    ٢٠٠٨في عام   و. المتسلسل استخدام تفاعل البوليميراز     والقادرة على األنفلونزا  
 متابعة لمشروع المنظمة المعنـي      وذلكللمراكز الوطنية لمكافحة األنفلونزا في آسيا وأفريقيا والشرق األوسط،          

لصالح  توفير التدريب المتقدم في المراكز المتعاونة مع المنظمة           تم وعالوة على ذلك  . لجودةلم الخارجي   بالتقيي
 عقدت في جميع    السنتين الماضيتين خالل  و. لمختبرات اإلقليمية لمكافحة األنفلونزا في أفريقيا والشرق األوسط       ا

منظمة  قواعدناولة المأمونة للمواد المعدية بموجب       تدريب عملية بشأن الم    حلقاتاألقاليم الستة التابعة للمنظمة     
منظمـة  الالمراكز المتعاونة مـع     فقد واصلت   السنوات القليلة الماضية    أما فيما يخص    . الطيران المدني الدولي  

وتوزيعها بالمجـان   نفلونزا  ألية لترصد ا  تشخيصالكواشف  الوالمعنية بالمراجع والبحوث عن األنفلونزا تحديث       
  .ااألنفلونزالوطنية لمكافحة  مراكزعلى ال

  
قدراتها في مطارات وموانئ بحرية ومعابر برية       تقييم وتعزيز   لوقدمت المنظمة الدعم للدول األطراف        -٩

السفن  شروط اللوائح بشأن تفتيشتواصل المنظمة دعمها لتنفيذ واللوائح الصحية، ب ١ وذلك وفقاً للمرفق معينة،
بحـري   ميناء ١٦٠٠ كان هناك أكثر من ٢٠٠٨أكتوبر /  تشرين األول١٥ وفي. نف السإصحاحصدار شهادات  وإ

 بإصدار شهادات إصحاح البحرية المصرح لها بلداً في جميع األقاليم التابعة للمنظمة على قائمة الموانئ  ٦٨أدرجها  
لمكافحة انتـشار    مبادرات مشتركة في إطار االتفاق التعاوني        منظمة الطيران المدني الدولي   وأعدت بقيادة   . السفن

 والحلقات العملية التي حضرها أكثر من سلسلة من مشاورات الخبراءوبعد . األمراض السارية من خالل السفر جواً
 الدالئل اإلرشـادية  أقاليم المنظمة، تم إعداد وثائق تقنية كثيرة وتحديثمن جميع    بلداً   ٨٧ينتمون إلى    مشارك   ٥٠٠

. ترخيص الموانئ البحرية والمطارات والمعـابر البريـة      دية تقنية جديدة بشأن     القائمة، ويتواصل إعداد دالئل إرشا    
 اللوائح الصحية على المستوى ثبات أدوات جديدة وبدء العمل بها لتنفيذالعتماد فرصة ال الحلقات العملية وهيأت
  .العالمي

  
  توقي الطوارئ الصحية العمومية الدولية والتصدي لها

  
مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية ونقـاط االتـصال           ت  يتواصل استخدام شبكا    -١٠

الصحة العموميـة بـين المنظمـة       التعجيل بتبادل المعلومات عن     المعنية بهذه اللوائح استخداماً فعاالً من أجل        
 في المكاتـب     اللوائح الصحية  لشؤون نقاط االتصال التابعة لها      وواظبت المنظمة على إتاحة   . والدول األطراف 

يطلعون على الموقـع اإللكترونـي       الذين   المنتفعينواستمر في الزيادة عدد     .  واختبرت فعاليتها  اإلقليمية الستة 
 حـساباً   ٥٧٧عدد الحسابات المسجلة في الموقع      ؛ وأصبح   "معلومات عن األحداث التي تخص اللوائح الصحية      "

تـم   ٢٠٠٨أكتـوبر   /  تـشرين األول   ١ لىإ ٢٠٠٧ يونيو/  حزيران ١٥ منفي الفترة   و.  دولة طرفاً  ١٥٠ من
 إلـى  أبلغتها) ٪٩( حدثاً ٤٣ الخاص بالمنظمة، منها "نظام إدارة األحداث" في   صحياً عمومياً  حدثاً   ٤٧٩إدراج  

دة إلى أنه مازال بإمكان الدول األطراف أن ووتشير هذه النسبة المئوية المحد.  االتصال الوطنيةمراكزالمنظمة 
 بوقوع أحداث الصحة العمومية والتـشاور بـشأنها         لإلخطار االتصال الوطنية    مراكزها من شبكة     استفادت تزيد

  . عنهاوتقديم التقارير
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 اإلخطـار عنهـا   الواجبونُشرت على موقع المنظمة اإللكتروني الحاالت المحددة لألمراض األربعة     -١١
  بشأن استخدام المبادئ التوجيهية    ها المنظمة التي وضعت  إلى جانب اإلرشادات المؤقتة      ، اللوائح الصحية  بموجب

إلسداء المـشورة   ) ٢٠٠٨أكتوبر  /  تشرين األول  ٢٢-٢٠جنيف،  (؛ ونظمت مشاورة للخبراء     واتخاذ القرارات 
 وتحديـد ،  ٢٠٠٩ في مطلع عام     توزيعها الوثيقة المؤقتة المقرر     مسودةإلى المنظمة بخصوص مواصلة تنقيح      

 ١٢ و ١١ المنظمة في يـومي      واختبرت.  التخاذ القرارات   المبادئ التوجيهية  منهجية الستعراض وتقييم تطبيق   
 إجراءاتها المتعلقة باإلنذار باألحداث واالستجابة لمقتضياتها في عموم أرجاء العالم من            ٢٠٠٨يونيو  / حزيران
 حاالت  ن تحديد فرص تحسين الكشف ع     على التي ساعدت    "الممارسة األمنية المتعلقة بالصحة العمومية    "خالل  

معالجـة  وبرغم ثبوت صعوبة    . هاالطوارئ الصحية العمومية الدولية المحتملة أو الفعلية واالستجابة لمقتضيات        
الصحة العموميـة   عن   بترسيخ وتدعيم النقل االنسيابي للمعلومات الجوهرية        تم التعجيل المعلومات وتعزيزها،   

  . المشاركةاألعضاءوالدول ) اتب القطريةاإلقليمية والمكالمقر الرئيسي والمكاتب (بين األمانة 
  

ويتواصل تحليل عملية تطبيق اللوائح الصحية على إدارة مخاطر صحية محددة فيما يتصل بالتهديـد                 -١٢
 الذي تشكله حالياً فاشيات أنفلونزا الطيور وحـاالت العـدوى البـشرية بفيروسـات هـذه األنفلـونزا                   الثابت

وقد دعت المنظمة إلـى عقـد مجموعـة مـن           .  األنفلونزا الحتمال حدوث جائحة بهذه   واالستعدادات الالزمة   
المشاورات العالمية من أجل تحديث اإلرشادات المتعلقة بالتأهب لمواجهة األنفلـونزا الجائحـة واالسـتجابة               

  .وستُنشر قريباً هذه المشورة الجديدة على الدول األعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة. لمقتضياتها
  

 لعدة أحداث صحية عمومية طبقاً لما نصت         المنظمة تصدتاالستعراض،  هذا  وخالل الفترة المشمولة ب     -١٣
لوائح الصحية، بما في ذلك حاالت التسمم بالرصاص لدى األطفال والمقاومة الجديدة والواسعة النطـاق            عليه ال 

أما . اد للفيروسات ـل أوسيلتاميفير المض  ـلعام A (H1N1)التي تبديها فيروسات األنفلونزا الموسمية من النوع        
المخاطر الكيميائية واإلشعاعية التي تهدد الصحة العمومية، فقد عملت المنظمة على ضمان إحاطة             ب يتعلق   فيما

التأهب والمساعدة الطبيـة للطـوارئ اإلشـعاعية، وشـبكة          ، ومنها شبكة    شبكاتها المعنية بالتصدي للتهديدات   
، وشبكة مراكز مكافحة    (ChemiNet) في العالم    والتصدي لها ر بوقوع األحداث الكيميائية     المنظمة المعنية باإلنذا  

 اللوائح  بالشروط الواردة في  ، إحاطة تامة    (BioDoseNet)السموم، والشبكة العالمية لقياس الجرعات البيولوجية       
ذار باألحـداث الـصحية     الصحية وأدوارها في تحسين قدرات الترصد الوطنية وتقديم المساعدة في مجال اإلن           

واضطلعت المنظمة بأنشطة ترصد وتقيـيم فاشـيات المـرض          .  على المستوى الدولي   والتصدي لها وتقييمها  
التـصدي  الناجمة عن المواد الكيميائية وقدمت الدعم التقني للبلدان التي تواجه طوارئ كيميائية ونظمت بعثات            

 بروميد  أنها ناجمة عن  الحقاً  والتي تبين   (جهولة األسباب    مع إحدى فاشيات المرض الم     للطوارئ للتعامل مثالً  
وعمدت المنظمة إلى استخدام منهاج عملهـا المـشترك         . تسمم األطفال الجماعي بمادة الرصاص    و) الصوديوم

الطوارئ الصحية العمومية والتصدي لها بغية المشاركة فـي         الذي أعدته مؤخراً بشأن اإلنذار باحتمال حدوث        
 والذي تنظمـه وتنـسقه     "ConvEx-3" هاسمو،  ٢٠٠٨ي على التصدي للطوارئ النووية في عام        التمرين الدول 

  .دورياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  

  الشبكة الدولية للسلطات المعنية بالسالمة الغذائية
 
،  بلـداً  ١٦٧ التي تضم    الشبكة الدولية للسلطات المعنية بالسالمة الغذائية     إلى  ازدادت الدعوة الموجهة      -١٤

لتبادل التجارب والمعلومات التقنية بشأن تقييم مخاطر األمراض المنقولة باألغذية وإدارتها وإنشاء نظم للسالمة 
الغذائية فعالة وحديثة في عالم تسوده العولمة وتتنقل فيه السلع الغذائية ومخاطر األمراض المنقولة باألغذيـة                

 ٢٠٠٧عـام    للسالمة الغذائية في     ي هذا الصدد أقر إعالن بيجين     وف. بسرعة وبكميات كبيرة من بلد إلى آخر      
هـذه  وتعمل  .  مسؤولية وطنية وإنما مسؤولية دولية أيضاً      بالحاجة إلى فهم السالمة الغذائية ال على أنها مجرد        

ة في  بحدوث األوبئة واالستجابة لمقتضياتها، الذي أنشأته المنظم      نظام العالمي لإلنذار    الالشبكة كجزء فعال من     
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 ونظراً التساع مجال تطبيق اللوائح ال تكتفي الشبكة باالستجابة للتقارير المقدمة إلى المنظمة عن             . إطار اللوائح 
 البلدان بالمعلومات عندما يحتمل أن يـؤدي        وتزود بل   بعض الحاالت البشرية من األمراض المنقولة باألغذية،      

النظام العالمي   هي و  ،وعملت الشبكة . ان في مرحلة الحقة    أو الحيو  اإلنسانتلوث األغذية إلى اإلضرار بصحة      
 على تعزيز عمليات تبادل     ،لإلنذار المبكر باألمراض الحيوانية الرئيسية التي تشمل األمراض الحيوانية المنشأ         

 منظمة األمـم    لإلنذار المبكر بصفة سرية، ومشتركة بين     ويعد النظام العالمي لإلنذار المبكر شبكة       . المعلومات
 وتتتبـع األمـراض   لمتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيـوان،            ا

المنظمات هذه  ويستفيد هذا النظام من خبرات      . وتتحرى هذه األمراض وتحللها   الحيوانية المنشأ العابرة للحدود     
ل من الشبكة الدولية وهذا النظام جهـود        وينسق ك .  توقي األمراض الحيوانية المنشأ ومكافحتها     الثالث من أجل  

أو تلوث علف الحيوانات    ) مثل أنفلونزا الطيور   (بالصحة الحيوانية  السالمة الغذائية المرتبطة     التصدي ألحداث 
  ).مثالًالمؤدية إلى مقاومة مضادات الجراثيم  (الزراعيةممارسات الأو )  مثالألفالتوكسينبا(
  

١٥-  األخرىكل منهمال وتعمل الشبكة بطريقتين تكم :  
  

.  تبادل المعلومات والخبرات بشأن السالمة الغذائية بين أعـضائها         تيسر بصفة روتينية  فهي    )أ(
 واثنتـي    مـذكرات  وتوزع مذكرات إعالمية باللغات الرسمية الست للمنظمة يتراوح عددها بين ستة          

مثـل  (ائيـة المعنيـة     عشرة مذكرة في السنة لتزويد أعضائها بملخصات عن قـضايا الـسالمة الغذ            
 بناء القدرات   دواالستناد إلى جهو  ،  ) ومقاومة مضادات الجراثيم المرتبطة باألغذية     النانويةتكنولوجيا  ال

  . األحداث ذات اآلثار الوطنية والدوليةإلنشاء نُظم متكاملة للسالمة الغذائية يستهدف إدارة ورصد
  
 دوليـاً   قلقـاً تسبب  لتي مردها األغذية والتي     الفاشيات ا وتقييم  وتقوم من ناحية أخرى بتحديد        )ب(

اإلنذار والتـصدي التـي      وتقدم عند الضرورة وبالتعاون مع عمليات        .والمساعدة على السيطرة عليها   
 المساعدة التقنية إلى الحكومات الوطنية في مجال إدارة السالمة الغذائية واألحـداث             تمارسها المنظمة 

اإلشريكية بسبانخ  تلوث الالتي وقعت مؤخراًمثلة على األحداث الدولية ومن األ. المتعلقة بإنتاج األغذية
 في تايلنـد    الشيغيلةب، وتلوث الذرة    ٢٠٠٦سنة  في   في الواليات المتحدة األمريكية      O157,H7 القولونية

 في  للستريةابوتلوث الجبن اللين    ،  ٢٠٠٧سنة  في   في السودان    حمى الصادع  وظهور   ٢٠٠٧سنة  في  
 / في الصين في أيلـول     الميالمين بمادة   الرضعوتلوث منتجات لبن    ،  ٢٠٠٨سبتمبر   /لفرنسا في أيلو  

  .٢٠٠٨أكتوبر  /سبتمبر وتشرين األول
  

أمانة الشبكة،  ووتعمل مراكز االتصال الوطنية التابعة للشبكة على تيسير تبادل المعلومات بين بلدانها               -١٦
وتشجع الشبكة مراكز االتصال فـي مختلـف        . ف المعنية بما في ذلك توزيع المذكرات اإلعالمية على األطرا       

والبلدان األعضاء في الشبكة هي التي تعين بصفة . البلدان على التواصل فيما بينها لتبادل الخبرات والمعلومات
.  االتصال المعنية بحاالت الطوارئ، وتقدم هذه المراكز إلى أمانة الشبكة معلومات عن األحداث             رسمية مراكز 

الشبكة الدوليـة   "كز من   اوتتلقى هذه المر  . يدقاإلنترنت في موقع م    فإن تبادلها يتم عبر      الحساسةعلومات  أما الم 
 .بالحاالت الطارئة، وتضمن اتخاذ اإلجراءات المناسبة في بلـدانها         إنذارات   "للسلطات المعنية بالسالمة الغذائية   

وهـي  .  حدث ٢٠٠نة الشبكة في الشهر الواحد      ويبلغ متوسط عدد أحداث السالمة الغذائية التي تستعرضها أما        
تأثير الحدث على الصحة العمومية؛ وطبيعته غير حسب مدى أحكام اللوائح، أي  حسب  هذا االستعراضتجري

 فرض قيود على التجـارة؛      وهل سيؤدي إلى  العادية أو غير المتوقعة؛ واحتمال انتشاره على الصعيد الدولي؛          
ـ  معبعض هذه األحداث    معلومات عن   وتم تبادل   .  تقنية الحاجة إلى تقديم مساعدة   مدى  و المختـصة  سلطات  ال
إنذار أو إنذارين في     إلى توزيع     الدولية السالمة الغذائية للحصول على المزيد من المعلومات، مما حدا بالشبكة         ب

مـن  ليـة   الدوالـشبكة   هذه   وتتكون   . البلدان األعضاء في الشبكة    جميع على البلدان المتضررة أو على       الشهر
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 فريق استشاري خارجي يتكون من خبراء ينتمون إلى سلطات وطنية معنيـة بالـسالمة           مجلس استشاري وهو  
  . ويسهم في صياغة التوجه االستراتيجي للشبكة- أنحاء العالم من شتى –الغذائية 

  
تماماتها وضع مجموعة من األنشطة لتلبية احتياجات الدول األعضاء واه        تم  في إطار تعزيز الشبكة     و  -١٧

شبكة مرجعيـة   والرجوع إلى   ) ٢ (لة االستخدام؛ هحصولها على مواد إعالمية في حينها س      ) ١: ( وهي الخاصة
لتـوقي   البلدان األخرى واالستفادة منها      خبراتوالتعلم من   ) ٣(؛  ) الشبكات اإلقليمية المتعددة   بدالً من (عالمية  

وتـدل سـرعة انـضمام الـدول        .  السالمة الغذائية  السيطرة على أحداث  األمراض المنقولة باألغذية وتحسين     
ويمكـن  . على مستوى عال مـن القبـول      )  دولة في غضون السنتين األوليين     ١٥٠(الشبكة  هذه  األعضاء إلى   
وتعتبـر المبـادرات التاليـة جـزءاً مـن          . كفاءة تبادل المعلومات  رفع   نطاق التعاون و   لتوسيعتعزيز الشبكة   

  :ث الشبكةتحديلاالستراتيجية المستقبلية 
  

االمتداد بها إلى مستوى شبكة عالمية معنية بسالمة األغذية تربط بين الشبكات التقنية الحالية                )أ(
 التعـرف فـي الوقـت        بما يفضي إلى   ،وتركز على األمراض المنقولة باألغذية وعلى تلوث األغذية       

  ؛والسيطرة عليهاالمناسب على أحداث السالمة الغذائية 
  
 القدرات في الدول األعضاء التي تشجع على توطيـد التعـاون بـين              سق لبناء اتباع نهج مت    )ب(

   إدارة السالمة الغذائية؛من أجلالقطاعات 
  
حتـى يتـسنى التـصدي      استحداث آلية دولية لتقييم المخاطر المترتبة عن حاالت الطوارئ            )ج(

النتائج المتاحة  ماتها، وتبادل    ومساعدة البلدان ذات الموارد المحدودة على إجراء تقيي        للحاالت العاجلة، 
  ؛من عمليات تقييم المخاطر واالستفادة منها

  
 مـن   بوصـفها إمكانية التفاعل مع دوائر صناعة األغذية والمنظمات الدوليـة للمـستهلكين              )د(

  ؛ في االتجاهين وتيسير تبادل المعلومات،أصحاب المصلحة الرئيسيين في سالمة األغذية
  
تلـوث األغذيـة    عن   لتيسير تبادل المعلومات     المؤمنلكتروني  إلموقع ا العمل على تطوير ال     )ه(

 تقييم المخاطر وتبـادل الخبـرات بـشأن         واستعمال هذه المعلومات في   واألمراض المنقولة باألغذية    
  قضايا السالمة الغذائية؛

  
 على إنشاء اواالستجابة لمقتضياتهالعمل بالتعاون مع الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات   )و(

 الدول األعضاء على ، بما يساعدقسم خاص بالسالمة الغذائية يشمل المؤسسات المعنية بسالمة األغذية
  . الطوارئ المتعلقة بالسالمة الغذائيةالتصدي لحاالت

  
  المسائل القانونية والرصد

  
 الدول األعضاء إلدراج     خبيراً ممن رشحتهم   ٥٦المديرة العامة عمالً بمتطلبات اللوائح باختيار       قامت    -١٨

وتم . آخرين إلى تلك القائمة    خبير   ١٠٠  إضافة أسماء  ، واقترحت مجال عمل  ٢١أسمائهم في قائمة الخبراء في      
 .التصدي لحاالت الطوارئ الصحية العمومية التي تسبب قلقاً دوليـاً          إجراءات إدارية لتمكين األمانة من       وضع

للوائح وسائر القضايا التنفيذية داخل المنظمة إلى الدول األطـراف          واستمر تقديم المشورة والمعلومات بشأن ا     
  . أو الهيئات الدولية المختصة المختصةوالمنظمات الحكومية الدولية



   EB124/5    ١٢٤/٥ت م

7 

في إنشاء مراكز اتصال وطنيـة، ورصـد        وتتولى األمانة رصد التقدم الذي أحرزته الدول األطراف           -١٩
وأوشـك علـى    .  األحداث المبلّغ عنها بموجـب اللـوائح       على موقع معلومات   بالغات الدول ومدى اطالعها   

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

  
  األنشطة اإلقليمية

  
 وتـم   .إلـى الـدول األطـراف     للمنظمـة   التابعة   الدعم الذي قدمته المكاتب اإلقليمية والقطرية        ازداد  -٢٠

 بـاللوائح    الصحة وسائر القطاعات الحكومية في البلـدان       وعي قطاع االضطالع باألنشطة الرامية إلى إذكاء      
 استناداً إلى االسـتراتيجيات     زيارات ميدانية واجتماعات  وونظمت حلقات عمل بشأن اللوائح      . الصحية الدولية 
المـوانئ  ( القدرات في نقاط الدخول      أنشطة لتعزيز  بما في ذلك     لتقنيين،وباالستعانة بالشركاء ا  اإلقليمية القائمة   

  .في جميع أقاليم المنظمة) الدولية والمطارات والمعابر البريةالبحرية 
  

التبليغات العاجلة مع مراكز لتبادل التابعة للمنظمة اإلقليمية ر توافر نقاط االتصال اوعالوة على استمر    -٢١
مـزودة   للمنظمة غرف عمليات لحـاالت الطـوارئ          التابعة  جميع المكاتب اإلقليمية   تأنشأاالتصال الوطنية،   

  . األمن الصحي العموميبمرافق اتصال محسنة للغاية وقد وضعت جميعها موضع االختبار في أثناء تمرين
  

ـ              شمل القضايا الرئيسية  تو  -٢٢  ين الجاري تنفيذها الحاجة إلى إذكاء الوعي بـاللوائح الـصحية الدوليـة ب
 المكاتب اإلقليمية الحاجة إلى زيادة التركيز على        وحددت. أصحاب المصلحة على الصعيدين الوطني واإلقليمي     

  .العامةدور البرامج الخاصة باألمراض في تعزيز القدرات على حشد الموارد و
  

  المجلس التنفيذياإلجراء المطلوب من 
  

 .التقرير علماً بهذا اإلحاطةمدعو إلى التنفيذي المجلس   -٢٣
  
  
  

=     =     =  


