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 الطارئةالمستجدة و  األمراضالعولمة وأثرىا عمى 

كمية الطب البيطري –أستاذ الوبائيات الكمية  -أ.د.ياسر العمر
 جامعة حماه

 مقدمة:

 globalizationالعولمة 

 الموائح الصحية الدولية
 االنتشار في مداه أو تطبيقو.  عالميتعني جعؿ الشيء  المغةفي  العولمة

، ويتبػ  للػؾ الجوانػب سياسػيةفي المقاـ األوؿ، ثـ  اقتصاديةعممية  globalizationإف العولمة 
الواضةةح  ةة  أمةةور ا ،تصةةاد    التةةدا  العولمةةة: ىةة  و  والثقافيػػة والصػػوية والبي يػػة االجتماعيػػة

وا جتمةةةاع   والسياسةةةة   والثقا ةةةة   والسةةةموا  و مةةةو  اليةةةا تصةةةبح  ةةةعوب العةةةال  متصةةةمة 
 ببعضيا    ك  أوجو حياتيا   ثقا يا وا،تصاديا وسياسيا وتقنيا وصحيا وبيئيا .

وثيػؽ جيػد ىنػاؾ تو تػؤثر عمػا الصػوة، التػي العمميات المتعمقة بالعولمة جزء مف  اليجرةتشكؿ إل 
ظيػػور إشػػكالية األمػػرا  ادى و  لمػػروابط بػػيف اليجػػرة وبػػيف الصػػوة العامػػة عمػػا الصػػعيد العػػالمي،

  .اد االىتماـ باليجرة والصوة منل التسعيناتيداز  الا المعدية المستجدة والمنبعثة

ا مةةراض البشػر ىػػي مػػف  القػػادرة عمػػا إصػابة العوامةة  الممرضةةة المسةتجدةمػف مجمػػوع  % 75
القطاعات   تكاتف  اف االمرا  المستجدة  توتاج .، تصيب الويوانات في بادئ األمرالم تركة

 نقةاط الضةعفلمعالجػة  لتحم  المسؤولية والعم  الجمةاع م  القطاع  الصوي  العامة  ا  رى
  بخصوص االمرا  المستجدة والمنبعثة منيااللي يعاني العالـ 
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لقضػػاء عييػػا أخػػلت تعػػود وتنبعػػث وبشػػكؿ وػػاد اف بعػػ  االمػػرا  التػػي تػػـ السػػيطرة عمييػػا او ا
 وأصبوت تشكؿ خطرا عما الصوة العامة

 المالريا  •

 السؿ  •

 الكوليرا  •

 الوما الصفراء  •

يعزى للؾ الا مقاومة العوامؿ الممرضة لممضادات الويويػة او الفيروسػية، ويػث  أصػبوت أقػؿ و 
ث التوػػورات او الطفػػرات فاعميػػة بسػػبب انتشػػار السػػالالت المقاومػػة ليػػله المضػػادات وكػػللؾ وػػدو 

التغييرات الديمغرافية واالقتصادية والبي يػة، فػي القػرف الوػادي العشػريف،  وأّدت الضغوط  .الجينية
بشكؿ لـ يسبؽ لو  او المنبعثة عما انتشار األمرا  المعدية المستجدة تظروؼ ساعدتيي ة إلا 

ومايػػة نفسػػو بنفسػػو ضػػد األمػػرا  ال يمكػػف ألّي بمػػد  وأّنػػتبػػيف مثيػػؿ. مػػف تجربػػة العقػػود األخيػػرة 
فجميػػػ  البمػػػداف باتػػػت عرضػػػة النتشػػػار العوامػػػؿ  ،وسػػػا ر التيديػػػدات المودقػػػة بالصػػػوة العموميػػػة

التغييرات التي طػرأت اف تمؾ . الممرضة وما يترتّب عمييا مف آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية
 3791 بة الممتدة بيف عاميفي الوقو  ظيور أمرا  جديدة بأعداد لـ يسبؽ ليا مثيؿ. أّدت إلا

ة العوامؿ الممرضة الجديػدة القػادرة عمػا إوػداث أمػرا  بشػري مف 17الكشؼ عف تـ ، 3001 -
أشػكاؿ جديػدة مػف الكػوليرا والتيػاب السػوايا  .Legionellosis اإليبػوال واأليػدز وداء الفيالقػة منيػا

  ب إلنفمونزا الطيورالمسبّ  H5N1وفيروس ىانتا وفيروس ىيندرا وفيروس نيباه والفيروس 

مصةةدر ،مةةس وتسةةج  ىاجسةةا عمةةى كا ةةة األصةةعدة  اصةةبحت ا مةةراض المسةةتجدة ت ةةك  •
  الدولية واإل،ميمية والمحمية
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 المستجدة حسب الحدوث التمقائ  او المقصود األمراضتوزيع 

 

 

 

Naturally-occurring Deliberate release 
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Documented emerging infectious diseases in the past 20 years 
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، أّف أجػػػزاء العػػػالـ باتػػػت 3001( سةةةارسأثبتػػػت متالزمػػػة االلتيػػػاب الر ػػػوي الوػػػاد الػػػوخيـ  ويػػػث 
خمقػػػت مػػػواطف الضػػػعؼ المشػػػتركة و بسػػػرعة  ةجديػػػدالمػػػر  وكيػػػؼ تنتشػػػر االمترابطػػػة فيمػػػا بينيػػػا 

 بتنفيل  تتمثؿمسؤولية مشتركة الواجة إلا وض  دفاعات جماعية وتوّمؿ 

 :الموائح الصحية الدولية
التيديدات الصوية العمومية التي  الكشؼ عف الفاشيات وسا ر يضمف الصوية الموا ح اف تطبيؽ

إجراءات دوليػة جماعيػة مػف أجػؿ دعػـ البمػداف  اتخال ويضمفتوري بشكؿ أسرع التثير قمقًا دوليًا و 
نقػػال األرواح  فاشػػيةالالمتضػػّررة وتمكينيػػا مػػف اوتػػواء  ف انتشػػار الوبػػاء  بمنػػ وا  الوسػػيمة الوويػػدة وا 

 .في منبعياتكمف في اوتوا يا التصدي لمتيديدات الصوية العمومية و  الفعالة لمودو 
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  والقوانيو الناظمة    بداية ا لفية الثانية:الموائح الصحية الدوليةتعريف 

تتمثّػػؿ فػػي مجموعػػة شػػاممة مػػف القواعػػد واإلجػػراءات التػػي تػػـ اختبارىػػا والتػػي ستسػػاعد عمػػا تعزيػػز 
لـ تقـ منظمة الصوة العالميػة بتوػديث ىػله و  .العامةأمف العالـ ضّد التيديدات المودقة بالصوة 

 الحمةةى الصةةفرال والمةةا ريةةاكانػػت مقصػورة فقػػط عمػػا االوب ػػة الثالثػػة  و  1969منةةذ عةةا  المػوا ح 
 . ( والطاعوو

وىػي تمثّػؿ خطػوة  3002تـ إقرار تمػؾ المػوا ح المنقوػة مػف قبػؿ جمعيػة الصػوة العالميػة فػي عػاـ 
المػػوا ح الصػػوية  دخمػػتو  عمالقػػة نوػػو توسػػيف األمػػف الصػػوي العمػػومي عمػػا الصػػعيد الػػدولي

االلتزامات . تض  الموا ح إطارًا متفقًا عميو مف 3009 وزيراف 32، فيالدولية المنقوة وّيز النفال 
الود مف انتشػار األوب ػة  مف اجؿوالمسؤوليات الواقعة عما عاتؽ الدوؿ ومنظمة الصوة العالمية 

  ،وغيرىا مف الطوارئ الصوية العمومية عما الصعيد الدولي

  اإلخالؿ بالسفر والتجارة واالقتصاديات.عدـ  •

وػداث التػي يمكنيػا أف بموجب الموا ح الجديدة سيتعّيف عما الدوؿ، اإلبالغ عف جميػ  األ •
تسّبب طوارئ صوية عمومية تثير قمقًا دوليًا، بما في للؾ الووادث الناجمة عػف العوامػؿ 

  الكيميا ية والمواد المشعة واألغلية الممّوثة


