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بحث سریع عن مواضیع صحیة

بیان بشأن االجتماع الرابع للجنة الطوارئ
المعنیة باللوائح الصحیة الدولیة (2005)

بشأن فاشیة المرض الناجم عن فیروس
 كورونا (كوفید-19) 

|جنیف، سویسرا|بیانات1 آب/أغسطس 2020  

ُعقد االجتماع الرابع للجنة الطوارئ، بدعوة من المدیر العام للمنظمة بموجب اللوائح الصحیة الدولیة (2005) بشأن فاشیة المرض الناجم عن
فیروس كورونا (كوفید-19)، یوم الجمعة الموافق 31 تموز/یولیو 2020، من الساعة 12:00 إلى الساعة 17:45 بتوقیت جنیف (التوقیت

الصیفي لوسط أوروبا).

 

وقائع االجتماع

اجتمع أعضاء ومستشارو لجنة الطوارئ عن طریق التداول عن بعد.

 

ورّحب المدیر العام باللجنة مسلطاً الضوء على أوجھ التقدم المحرزة في فھم الجوانب المتعلقة بفیروس كورونا-سارس-2 منذ إعالن فاشیتھ
طارئة صحیة عمومیة تسبب قلقاً دولیاً، في 30 كانون الثاني/ینایر 2020، وبیّن المجاالت الرئیسیة التي تحتاج إلى مزید من االھتمام من

جانب لجان الطوارئ.

 

وأطلع ممثلو إدارة الشؤون القانونیة وإدارة االمتثال وإدارة المخاطر واألخالقیات أعضاء اللجنة على أدوارھم ومسؤولیاتھم. وقدم مسؤول
األخالقیات من اإلدارة األخیرة لألعضاء والمستشارین لمحة عامة عن عملیة إعالن المصالح لدى المنظمة. وأُطلع األعضاء والمستشارون

على مسؤولیتھم الفردیة عن اإلفصاح، في الوقت المناسب، عن أي مصالح ذات طابع شخصي أو مھني أو مالي أو فكري أو تجاري قد تؤدي

https://www.who.int/ar
https://www.who.int/ihr/procedures/novel-coronavirus-2019/ec-22012020-members/en/


8/5/2020 بیان بشأن االجتماع الرابع للجنة الطوارئ المعنیة باللوائح الصحیة الدولیة (2005) بشأن فاشیة المرض الناجم عن فیروس  كورونا (كوفید-19) 

https://www.who.int/ar/news-room/detail/11-12-1441-statement-on-the-fourth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-commit… 2/4

إلى تضارب متصور أو مباشر في المصالح. كما تم تذكیرھم بواجبھم إزاء الحفاظ على سریة مناقشات االجتماع وعمل اللجنة. وجرى
استقصاء جمیع األعضاء الحاضرین ولم یتبین وجود أي تضارب في المصالح.

 

وسلّمت األمانة تسییر شؤون االجتماع إلى الرئیس، البروفیسور دیدییھ ھوسان الذي رّحب باللجنة واستعرض أھداف االجتماع وجدول أعمالھ.

 

وقدم مدیرو الطوارئ اإلقلیمیون لمنظمة الصحة العالمیة والمدیر التنفیذي لبرنامج الطوارئ الصحیة للمنظمة لمحة عامة عن الحالة اإلقلیمیة
والعالمیة. ویظل تقییم منظمة الصحة العالمیة لمستوى الخطر العالمي لكوفید-19 على أنھ مرتفع جداً. وقدم الدكتور دیفید ھیمان، رئیس الفریق

االستشاري االستراتیجي والتقني المعني بالمخاطر المعدیة التابع لبرنامج الطوارئ الصحیة للمنظمة، عرضاً عن أفضل الممارسات الوطنیة
والتجارب العالمیة المتعلقة بجائحة كوفید-19، فیما قدمت الدكتورة یوھانا جوردان لمحة عامة عن تقریر فرقة العمل المعنیة بإنعاش الطیران

التابعة لمجلس منظمة الطیران المدني الدولي، والتوصیات التي تركز على الصحة العامة.

 

وأعربت اللجنة عن تقدیرھا لجھود منظمة الصحة العالمیة والشركاء في التصدي للجائحة. ونّوھت اللجنة بالتقدم المحرز في تنفیذ التوصیات
المؤقتة الصادرة في 1 أیار/مایو 2020، وتناولت المجاالت اإلضافیة التي تستدعي مزیدا من االھتمام. وسلطت اللجنة الضوء على المدة
الطویلة التي یُتوقع أن تستغرقھا جائحة كوفید-19، مشیرةً إلى أھمیة استمرار جھود االستجابة المجتمعیة والوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة. 

 

وشجعت اللجنة جمیع األفراد، وال سیما الشباب، والمجتمعات المحلیة على مواصلة االضطالع بدور نشط في الوقایة من انتقال عدوى
كوفید-19 ومكافحتھا. وأقّرت اللجنة بأنھ ینبغي للدول األطراف أن تمّكن وتدعم المجتمعات المحلیة واألفراد، بما یسھم في بناء الثقة في تدابیر

االستجابة التي تنفذھا الحكومات.

 

وبعد المناقشة التي تلت ذلك، اتفقت اللجنة باإلجماع على أن الجائحة ما زالت تشكل طارئة صحیة عمومیة تسبب قلقا دولیا، وقّدمت مشورتھا
إلى المدیر العام.

وأعلن المدیر العام أن فاشیة كوفید-19 ال تزال تشكل طارئة صحیة عمومیة تسبب قلقاً دولیاً. وقبِل المشورة المقدمة من اللجنة إلى منظمة
الصحة العالمیة وأصدر مشورة اللجنة إلى الدول األطراف كتوصیات مؤقتة بموجب اللوائح الصحیة الدولیة (2005).

وستجتمع لجنة الطوارئ مجددا في غضون ثالثة أشھر أو قبل ھذا الموعد، حسب تقدیر المدیر العام. وشكر المدیر العام اللجنة على عملھا.

 

المشورة المقدمة إلى أمانة المنظمة
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1- مواصلة استخالص وتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المتعلقة بجائحة كوفید-19 واالستعراضات الوطنیة إلجراءات االستجابة
ذات الصلة.

2- مواصلة تنسیق وتعبئة المنظمات والشركاء والشبكات العالمیة واإلقلیمیة المتعددة األطراف من أجل إرساء التزام سیاسي قوي وتوفیر
الموارد الالزمة للتأھب واالستجابة لجائحة كوفید-19، بما في ذلك تطویر اللقاحات والعالجات.

3- تقدیم إرشادات دقیقة وعملیة بشأن معاییر أنشطة االستجابة المناسبة لكوفید-19 للحد من خطر تعّرض جھود لالستجابة للوھن تحت وطأة
الضغوط االجتماعیة واالقتصادیة.

4- مواصلة دعم الدول األطراف والشركاء في إجراء عملیات ترّصد مجتمعي نشط لحاالت كوفید-19، من خالل الموارد التقنیة والتشغیلیة،
مثل اإلرشادات واألدوات والتدریبات على تعاریف الحاالت وتحدیدھا وتتبع المخالطین وإصدار شھادات الوفاة؛ وتشجیع الدول األطراف على

مواصلة إبالغ منظمة الصحة العالمیة بالبیانات ذات الصلة من خالل منصات مثل الشبكة العالمیة لترصد اإلنفلونزا والتصدي لھا. 

5- تسریع وتیرة البحث في ما تبقى من الجوانب الحرجة المجھولة بشأن فیروس كورونا-سارس-2، مثل المصدر الحیواني للفیروس
والمستودعات الحیوانیة المحتملة، وتحسین فھم الحالة الوبائیة لمرض كوفید-19 ووخامتھ (بما في ذلك آثاره الصحیة الطویلة األمد؛

والدینامیات الفیروسیة، مثل طرق االنتقال والذرف والطفرات المحتملة؛ والمناعة ومؤشرات الحمایة؛ والعدوى المصاحبة؛ وكذلك عوامل
الخطر ومواطن الضعف) وفعالیة تدابیر الصحة العمومیة.

6- مواصلة العمل مع الشركاء من أجل التصدي للمعلومات الخاطئة/المضللة وللسیل الجارف من المعلومات ذات الصلة عن طریق إعداد
ونشر رسائل واضحة ومكیفة بشأن جائحة كوفید-19 وآثارھا؛ وتشجیع ودعم األفراد والمجتمعات المحلیة على اتباع التدابیر الصحیة العمومیة

واالجتماعیة الموصى بھا.

7- دعم وسائل التشخیص والعالج اآلمنة والفعالة وتطویر اللقاحات بسرعة وشفافیة (بما في ذلك في البلدان النامیة) وإتاحتھا على نحو منصف
من خالل مبادرة تسریع إتاحة أدوات مكافحة كوفید-19 (مسّرع اإلتاحة ACT))؛ وتقدیم الدعم لجمیع البلدان من أجل تنفیذ التجارب السریریة

الالزمة واالستعداد لبدء تطبیق العالجات واللقاحات.

8- العمل مع الشركاء على تنقیح اإلرشادات الصحیة الصادرة عن منظمة الصحة العالمیة في مجال السفر، من أجل تعزیز التدابیر المستندة إلى
األدلة بما یتفق مع أحكام اللوائح الصحیة الدولیة (2005) لتجنب التدخل غیر الضروري في حركة السفر الدولي؛ وتبادل المعلومات بشكل

استباقي ومنتظم بشأن تدابیر السفر لدعم عملیة صنع القرار في الدول األطراف بشأن استئناف حركة السفر الدولي.

9- دعم الدول األطراف، وال سیما البلدان الضعیفة، في تعزیز خدماتھا الصحیة األساسیة وما یصاحبھا من سالسل التورید، وكذلك في التأھب
واالستجابة للفاشیات المتزامنة، مثل األنفلونزا الموسمیة.

توصیات مؤقتة للدول األطراف

1- تبادل أفضل الممارسات، بما في ذلك الممارسات المستمدة من استعراض إجراءات االستجابة، مع منظمة الصحة العالمیة؛ وتطبیق الدروس
المستفادة من البلدان التي نجحت في إعادة فتح مجتمعاتھا (بما في ذلك المؤسسات التجاریة والمدارس وغیرھا من الخدمات) والحد من آثار

جائحة كوفید-19؛

2- دعم المنظمات اإلقلیمیة والعالمیة المتعددة األطراف وتشجیع التضامن العالمي في االستجابة لكوفید-19.
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3- تعزیز وإدامة روح االلتزام والقیادة السیاسیة في االستراتیجیات الوطنیة وأنشطة االستجابة المحلیة المستندة إلى العلم والبیانات والخبرات؛
وإشراك جمیع القطاعات في التصدي آلثار الجائحة؛

4- مواصلة تعزیز القدرة على الترّصد في مجال الصحة العمومیة وإجراء اختبارات الفحص وتتبع المخالطین. 

5- تبادل المعلومات والبیانات في حینھا مع المنظمة بشأن الوضع الوبائي لكوفید-19 ووخامتھ وتدابیر االستجابة وفاشیات األمراض المتزامنة،
عبر منصات مثل الشبكة العالمیة لترّصد اإلنفلونزا والتصدي لھا.

6- تعزیز المشاركة المجتمعیة، وتمكین األفراد، وبناء الثقة من خالل التصدي للمعلومات الخاطئة والمضللة، وإتاحة إرشادات واضحة،
ومبررات متینة، وموارد للصحة العمومیة، وتدابیر اجتماعیة یمكن قبولھا وتنفیذھا. 

7- االنضمام إلى مبادرة تسریع إتاحة أدوات مكافحة كوفید-19 (ACT) والمشاركة في التجارب ذات الصلة، والتأھب إلدخال العالجات
واللقاحات على نحو آمن وفعال.

8- تنفیذ المشورة والتدابیر المناسبة والمتناسبة في مجال السفر، استناداً إلى تقییمات المخاطر، وتحدیثھا بانتظام، وتبادل المعلومات بشأنھا مع
المنظمة؛ وتوفیر القدرات الالزمة، بما في ذلك عند نقاط الدخول، للتخفیف من المخاطر المحتملة النتقال عدوى كوفید-19 دولیاً وتیسیر تتبع

المخالطین على الصعید الدولي.

9- الحفاظ على الخدمات الصحیة األساسیة من خالل توفیر ما یكفي من التمویل واإلمدادات والموارد البشریة؛ وتھیئة النظم الصحیة للتعامل
مع األنفلونزا الموسمیة، وفاشیات األمراض المتزامنة األخرى، والكوارث الطبیعیة.


