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  ): 2005(الالزمة لتنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية الوطنية األساسية القدرات 
  2014 الوفاء باملوعد النهائي يف عام

 تنفيذي ملخص
 الدول مجيع ضمي طرفاً، دولة 194 لـ اًقانون ملزم دويل اتفاق هي 2005 لعام الدولية الصحية اللوائح إن .1

 اقدرا بتنمية الدولية، الصحية اللوائح مبوجب مطالبة، األطراف الدولو. العاملية الصحة منظمة يف األعضاء
والتعاطي معها، وتعزيز  العمومية الصحة أحداث بترصد فيما يتعلق العمومية الصحةيف جمال الوطنية األساسية 

 وتعكف على عمل خطط ت، ينبغي أن تكون هذه الدول قد أعدلك القدرات واحلفاظ عليها، ومن مثّت
 يونيو/حزيران 15 حبلول أراضيها مجيع يف لوظائفها وأدائها األساسية القدرات هذه وجود تنفيذها لضمان

، 2011 عام ويف. تطلب متديده أن الوفاء ذا املوعد النهائي من تتمكن مل اليت الدول يطلب إىلو. 2012
املوعد  باقتراب الدولية الصحية للوائحااملعنيني ب االتصال وضباط األطراف الدول مجيع املنظمة أمانة ذكّرت

 .التمديد على للحصول الالزمة جراءاتالنهائي وأطلعتهم على اإل

 الصحية للوائح الكامل للتطبيق الالزمة األساسية القدرات لتنفيذ 2011 عام أجرى الذي الرصد ويشري .2
بالتعاطي مع هذه األحداث املتعلقة  القدرات يف وثغرات ضعف مواطنوجود  إىل ،)2005(لعام  الدولية

 البشرية، باملوارد والقدرات املتعلقة واالستعداد هلا، واإلبالغ عنها، ،احملتملة األخرى وغريها من املخاطر
 ملو. بلداً 17 يف أجريت اليت التقييم بعثات نتائج مع النتائج هذه وتتماشى .الدخول ونقاط واملختربات،

 مبا ،للوائح الكامل التطبيق متطلبات مجيع تلبية من اآلن حىت ملتوسطا شرق إقليم بلدان من بلد أي كنتمي
 %70 بلدان 8 حققت بلداً، 23 عددهاالبالغ  اإلقليم بلدان بني فمن. جاهزيتها عن أبلغت اليت البلدان فيها
 .2012 يونيو/حزيران 15 حبلول اللوائح تطبيقل الالزمة التقنية القدرات من

 يف اللوائح طبيقتل الراهن الوضع لتقييم الالزمة املعلوماتب موافاة اللجنة اإلقليمية وه الورقة هذه من والغرض .3
 دخول منذ ،التطبيق اخلمسية فترة أثناء ووجهت اليت بالتحديات الورقة هذه وتنوه. املتوسط شرق إقليم

قُدماً  لدفعل الالزمة واإلجراءات االستراتيجيات تقترحو ،2007 يونيو/حزيران 15 يف التنفيذ حيز اللوائح
 التقين لدعما تقدمي العاملية الصحة منظمة وستواصل .اإلقليم يف الدولية الصحية اللوائحاملتعلقة ب نشطةباأل
 ذلك، إىل وباإلضافة. تعزيزه أجل منقدرات فعالية ما تحقَّق من  لقياس البلدان إليها حتتاج اليت ألدواتوا

 إرساء أجل من اإلقليم لبلدانالالزمة  اإلرشادية والوثائق التقين دعمال تقدمي ضمان علىاملنظمة  ستعمل
 وتقوية ،هافي العمومية الصحة أحداث حول املعلومات تبادل وضمان ،الوطنيةاألساسية القدرات  وتقوية
ن وم. الوطنيني الشركاء من وغريهم الدولية الصحية باللوائح املعنيني الوطنيني االتصال ضباط بني الروابط

 2005 لعام اللوائح الصحية الدولية لتطبيقالقدرات األساسية املطلوبة و إرساءباملتوقع أن تقوم مجيع البلدان 
 .2014يونيو /حزيران 15حبلول 
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  مقدمة
مجيع الدول ضم يو دولة، 194اً لـ دويل ملزم قانون هي اتفاق 2005لعام إن اللوائح الصحية الدولية  .4

 تطبيقولضمان . 2007يونيو /حزيران 15وقد دخلت حيز التنفيذ يف . عامليةاألعضاء يف منظمة الصحة ال
 الوطنية األساسية اقدرا نميةبت ،مبقتضى هذه اللوائح ،، فإن الدول األطراف مطالبةًتطبيقاً سليماًاللوائح 

، ن اللوائحم 1 ملرفقالوظيفية يف ا من الناحيةالوطنية األساسية القدرات  توصفو. وتعزيزها واحلفاظ عليها
، والقدرة على تنفيذ بعض ملقتضياابترصد أحداث الصحة العمومية واالستجابة  املتعلقةقدرات الوتتضمن 

التشريعات : والقدرات األساسية احملددة هي. وظائف الصحة العمومية يف نقاط الدخول اليت حددا الدولة
املخاطر،  االستعداد، واإلبالغ عند، واالستجابة، والوطنية، والسياسات والتمويل، والتنسيق، والترص

تنطبق القدرات األساسية على  ،الواسعللوائح انطاق ل وفقاًو. واملوارد البشرية، واملختربات، ونقاط الدخول
، واملخاطر ئيةالغذاسالمة ال، واملنشأالعدوى، واألمراض احليوانية  خماطر( مجيع املخاطر ذات الصلة،

قدرة على تكون لديها التطلب من الدول األطراف أن ت، و)ما إليهاشعاعية، وواملخاطر اإلالكيميائية، 
 .املخاطر واألحداث على الصعيد احمللي كللتالتصدي 

إنشاء القدرات  به أن تضمنعلى الدول األطراف  يتعين) 1الشكل (زمنياً حمدداً  إطاراًاللوائح  حددتوقد  .5
من  13و 5املادتان (دخول اللوائح حيز التنفيذ بدء ال يتجاوز مخسة أعوام من  اغضون ميف الوطنية األساسية 
خطط  كون قد أعدتأن ت لدول األعضاءينبغي لوعلى هذا،  .2012يونيو /حزيران 15 أي حبلولاللوائح، 

 القدرات ذهه أداءاملطلوبة وتعكف على تنفيذها، وضمان لقدرات األساسية الالزمة ا لضمان وجودعمل 
درة على الوفاء ذا غري القاالدول األطراف  وطُلب إىل. املوعدلوظائفها على كامل أراضيها حبلول ذلك 

، ذكّرت أمانة منظمة 2011ويف عام ). 5املادة (ملدة ال تتجاوز سنتني  املوعدمتديد تطلب أن  املوعد النهائي
ها على املوعد النهائي، وأطلعتاقتراب وضباط االتصال الوطنيني ب األطرافالصحة العاملية مجيع الدول 

 .اإلجراءات الالزمة للحصول على التمديد

دخول اللوائح حيز التنفيذ، نفذت الدول األطراف عدداً من األنشطة على الصعيد الوطين،  يف أعقابو  .6
حتسينها وبنائها و الوطنية،األساسية لتعرف على الثغرات ومواطن الضعف يف القدرات لنظمة املبدعم من 

اء ويف حال عدم إرس. 2012يونيو /حزيران 15وهو  املوعد النهائيحىت تفي باملتطلبات التقنية حبلول 
 املوعدائق الالزمة لتمديد األطراف تقدمي الوثلدول د، ينبغي لاحملد املوعد النهائيلقدرات األساسية حبلول ا

نظمة حول التقدم وعد أن تقدم تقريراً سنوياً إىل املاملاليت تطلب متديد  الطرفدولة العلى  ويتعين .احملدد
األطراف قد  الدولتكون مجيع ينبغي أن ، 2014يونيو /حزيران 15وحبلول  .تنفيذ اللوائح حنوالذي أحرزته 

ويتطلب تقدمي أي طلب للتمديد . أو أن تقدم طلباً للتمديد مرة ثانية املطلوبةت مجيع القدرات األساسية رسأ
 .لمنظمةلموافقة املديرة العامة تقدمي مربرات قوية، و مرة ثانية

7. وغريها من  فقّديةقوائم التالاألطراف  دوللإىل ا ،مع املكاتب اإلقليمية بالتنسيقنظمة، املمت أمانة وقد قد
 15 لأو حبلو 2012يونيو /حزيران 15حبلول ورصد االمتثال ألحكام اللوائح  األدوات الالزمة لتقييم وختطيط

هذه األداة  أنكما . األعضاءلدول إىل اوتقدميه  ،كما مت إعداد إطار تفصيلي للرصد. 2014يونيو /رانحزي
ز على م احملرحول التقداملقدمة إىل اللجان اإلقليمية وإىل مجعية الصحة العاملية إعداد التقارير  تساعد يف

استناداً إىل ، 2011يف هذه الورقة تعود لعام  ات املتوافرة حالياً واملعروضةلبيانوا. الصعيد اإلقليمي والعاملي
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عرضت نتائجه على ، و2011ديسمرب /وقد تلقّت املنظمة آخر استبيان يف كانون األول. نتائج إطار الرصد
يف الس التنفيذي  على 2012عام نتائج وستعرض  .2012الس التنفيذي ومجعية الصحة العاملية يف عام 

 .2013 يناير/كانون الثاين

 
2016 2014 2012 2009           2007 

 

 

  القدرات األساسية إلرساءاإلطار الزمين . 1الشكل 

الوطنية، وحتسني ما هو  اهلياكلبناء القدرات و يفتأخري التقدم إىل يؤدي  للمواعيد املستهدفةعدم االمتثال  إن .8
األحداث، ب املتعلقةاملعلومات تبادل ما يتعلق بفي التضامن اإلقليمي والعامليجمال ، وتأخري التقدم يف منهاقائم 

ملقتضياا، دويل، واالستجابة القليمي واإلوطين والصعيد العلى  اكتشاف األحداث اليت قد تكون ذات أمهيةو
احلج مثل التجمعات احلاشدة كاليت تشاهد يف  ،الصحة العمومية منكذلك األحداث ذات األمهية ألو

 .والعمرة

املعلومات الالزمة لتقييم الوضع الراهن يف ما يتعلق بتنفيذ باللجنة اإلقليمية  تزويده الورقة هو والغرض من هذ .9
دخول اخلمسية منذ أثناء فترة التنفيذ  ووجهتعن التحديات اليت  فهي تبلغ .اللوائح يف إقليم شرق املتوسط

قُدماً لدفع الالزمة لات واإلجراءات االستراتيجيتقترح ، و2007يونيو /حزيران 15اللوائح حيز التنفيذ يف 
 :يف ما يلي النوعيةاألغراض  وتتمثّل. قليماإلاألنشطة ذات الصلة باللوائح يف ب

اللوائح الصحية الوطنية الالزمة لتنفيذ األساسية حتليل إقليمي ملدى االمتثال للمتطلبات من القدرات  تقدمي •
 ؛2005الدولية 

 يف القدرات األساسية؛ات ومواطن الضعف ثغرالتصدي لل •

 ؛2012يونيو /حزيران 15 أعقبتاليت  الرئيسيةعرض التحديات  •

اخلطط  بناء علىوفق االحتياجات الفعلية للبلدان  التقدمإىل اقتراح استراتيجيات وإجراءات والسبيل  •
 .طلبات متديد املوعد مع ، املقدمةاللوائحتنفيذ لالوطنية 

 الراهن حتليل الوضع

األساسية حتقيق القدرات  يف، ةخمتلف مبستويات ،األعضاء يف اإلقليم مواجهة حتديات وعوائق ولتواصل الد .10
إىل إحراز  ةويشري حتليل البيانات املبلَّغ .ما يتعلق بنقاط الدخول وغريها من املخاطر احملتملة منهاو ،الوطنية

إقليم شرق املتوسط، مقابل  يفالوطنية األساسية وجود القدرات فيما يتعلق ب %70معدل وسطي مقداره 
من % 75 حتقيقإذ يعد ). 2الشكل (مجيع أقاليم املنظمة، مما يشري إىل إحراز تقدم ال بأس به  يف% 65

 .الوطنية تقدما جيداًاألساسية القدرات 

 التمديد األول التنفيذ التقييم والتخطيط
extension 

 التمديد الثاين
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  2011، إقليم شرق املتوسط، النسبة املئوية للقدرات األساسية الوطنية .2الشكل 

صـلة باالسـتجابة،   ال، ذات الوطنيـة  األساسـية ضعف والثغرات يف القدرات ليل إىل مواطن الويشري التح .11
. املخاطر، واملوارد البشرية، واملختربات، ونقاط الدخول، وغريها من املخاطر احملتملـة  االستعداد، واإلبالغ عنو

ومجهورية إيـران  أفغانستان، والبحرين، واألردن، : وتتماشى هذه النتائج مع نتائج بعثات التقييم يف البلدان التالية
وليبيا، ولبنان، وقطر، والكويت،  وعمان،والعراق، والسودان، وجيبويت، اإلسالمية، واجلمهورية العربية السورية، 

  .، واليمنواململكة العربية السعودية ،ومصر، واملغرب

ظمـة  ناملبلداً يف اإلقلـيم إىل   11، قدم اًحتديد املوانئ البحرية يفويف ما يتعلق بالقدرات يف نقاط الدخول، و .12
: وهـذه البلـدان هـي    .ملتطلبات اللوائح وفقاً، إصحاح السفن اتصدار شهاداملأذون هلا بإاملوانئ  جبميعقائمة 

 وعمـان،  والسـودان،  ،واجلمهورية العربية السورية ومجهورية إيران اإلسالمية، ،وتونس أفغانستان، والبحرين،
  .ملكة العربية السعوديةوامل املغرب،ومصر، و ولبنان،

ومل حتقق أي دولة من الدول األعضاء يف إقليم شرق املتوسط حىت اآلن القدرات األساسية املطلوبة بكاملـها   .13
  ).1اجلدول (
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اللـوائح الصـحية الدوليـة     اليت تتطلبهاالوطنية األساسية التقدم الـمحرز يف حتقيق القدرات . 1اجلدول 
  .2011البلدان يف إقليم شرق املتوسط،  سبحب ،)2005(

  البلدان  احملقَّقةالنسبة املئوية للقدرات 

  اململكة العربية السعوديةاملغرب، مصر، الكويت،  قطر، مان،عالبحرين،  األردن،  %70 أكثر من

  مجهورية إيران اإلسالمية، العراق، لبنان، ليبياتونس،  ،اإلمارات العربية املتحدة  70% - 50%

  السودان ،اجلمهورية العربية السورية أفغانستان،األرض الفلسطينية احملتلة،   %50 أقل من

   الصومالجيبويت،  ،جنوب السودان اجلمهورية اليمنية، باكستان،  عنهاال توجد تقارير 

األرض الفلسـطينية  (أن مخسة بلـدان   2اجلدول  يوضحالقدرات الوطنية األساسية،  بتحقيقويف ما يتعلق  .14
ال "قد حققت مسـتوى   )دانوالسو واجلمهورية العربية السورية، ،واإلمارات العربية املتحدةوأفغانستان، احملتلة، 
  .من التقدم" بأس به

  العقبات والتحديات

مجيع القدرات األساسية، والسـيما  بشأن  السياساتخاصة بنوعية ووثائق  إرشاداتحتتاج بلدان اإلقليم إىل  .15
علـى   متفق عليهـا  موحدة يف كل بلد يةوجود إجراءات تشغيل والبد من. املخاطر احملتملة ئربسا ما يتعلق منها

مثل ( اإلرشاديةنظمة إعداد بعض الوثائق امليف  جيري حالياًو .ضباط االتصال الوطنيني تتعلق مبهمةالصعيد الوطين 
 القائمـة الوطنية  االستعدادخطط  تقر إىلتف، فإن البلدان ن حيث االستعدادأما م). نقاط الدخولاملتعلقة بالوثائق 

مـدى  ختبـار  ال إجراء متارين مكتبيةإىل وهنالك حاجة على الصعيد الوطين . مجيع املخاطر مواجهةعلى أسلوب 
  .الصحة العموميةالوطنية على االستجابة لطوارئ األساسية القدرات  استطاعة

 الوطنية فإن الكثري من اخلدمات البيطرية والغذائيةللصحة العمومية، وطين ملخترب مركزي  جةوإىل جانب احلا .16
ر العديد كما يفتق. األمراض ذات األولوية الوطنية الالزمني، واملعدات الضرورية إلثباتالعاملني املدربني  ر إىلتفتق

. د الوطيننظام الترص تبليغاخلاص يف  املختربات حول دور قطاع ةواضح إرشاداتسياسة أو إىل من بلدان اإلقليم 
 يفللمخـاطر ذات الصـلة    االستعدادوظائف الترصد واالستجابة و لوجود العديد من أوجه التداخل بنيونظراً 

إىل  فضالً عن االفتقـار التنسيق،  قصورواستراتيجية متسقة، وجود  االفتقار إىلإىل باإلضافة ، التنفيذيةالوزارات 
  .كافية وموحدةلترصد واالستجابة لآليات 

تشري إىل األحداث الكيميائية واملوارد البشرية ونقـاط   2011و 2010وعلى اإلمجال، فإن البيانات يف عامي  .17
علـى حـرز   تقـارير   قدمتأكثر من نصف البلدان اليت  مع حصول، رئيسية جماالت ضعف باعتبارهاالدخول 
 واالفتقار إىل، لتنفيذ اللوائحطط الوطنية التحليل اإلقليمي التأخر يف إعداد اخل يربزكما %. 50عن قل للقدرات ي
  .يف العديد من بلدان اإلقليمالسائدة القالقل السياسية ولوائح، لواسع النطاق ال تغطيأطُر وطنية 
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  :األخرى اليت واجهها اإلقليم منذ دخول اللوائح حيز التنفيذ هي الرئيسيةالتحديات هذا، مع العلم بأن  .18
  ؛ات الصلة باللوائحدان بتنفيذ األنشطة ذااللتزام يف بعض البل نقص •
تكـون  اليت قد احملافظة على مستوى يعتد به من الشفافية الالزمة عند تقييم األحداث  نبعض البلدان ع عجز •

  ؛والتحقق منها على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل ذات أمهية
  دور ضباط االتصال الوطنيني؛ لتقوية اآلليات املالئمة نقص •
ما يف جمال األمراض احليوانيـة  بني خمتلف الشركاء على الصعيد اإلقليمي والوطين، والسي الفعاللتنسيق ا نقص •

واألحداث الكيميائية والطوارئ  ئيةالغذاسالمة ال، مثل األحداث ذات الصلة باحملتملةاألخرى واملخاطر  املنشأ
  اإلشعاعية؛

الـنظُم   تلـك تعلق بأمهية فيما يرؤية  إىلختربات يف معظم البلدان، وعالية اجلودة يف املإدارية نظُم  االفتقار إىل •
العالية اجلودة علـى الصـعيد   اإلدارة نظُم تنفيذ الالزمة لواإلجراءات األدوات  إىل، ولدى السلطات الوطنية

  طري؛القُ
مبـا يتماشـى مـع     ،نقاط الدخولب املتعلقةقدرات الالستجابة، وااحلاجة للمحافظة على نظُم قوية للترصد و •

  ؛اللوائح من) ب( 1و) أ( 1ن ياملرفقَ
ذلـك املـوارد املتعلقـة     مبا يفلطلبات البلدان،  سريعاًعدم كفاية املوارد البشرية واملالية يف اإلقليم لالستجابة  •

 .باملختربات ونقاط الدخول
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  2011إقليم شرق املتوسط،  احملققة، حبسب البلد،الوطنية األساسية النسبة املئوية للقدرات .  2اجلدول 

 اتالتشريع 

والسياسات 

  والتمويل

األحداث  املختربات املوارد البشرية املخاطر إبالغ االستعداد االستجابة الترصد  التنسيق

 الكيميائية

سالمة ال

 ئيةالغذا

الطوارئ 

  اإلشعاعية

أحداث األمراض 

 املنشأاحليوانية 

نقاط 

 الدخول

النسبة املئوية 

  فَّذةاملنللقدرات 

 29 %57 %44 %0 %25 %0 %40 %25 %42 %0 %42 %80 %20 %0 أفغانستان

 73 %100 %33 %66 %100 %50 %40 %50 %100 %75 %85 %50 %100 %100 البحرين

  // // // // // // // // // // // // // جيبويت

 83 %100 %88 %91 %75 %66 %80 %75 %85 %87 %100 %90 %66 %75  مصر

 65 %61 %88 %16 %58 %0 %90 %50 %71 %55 %78 %90 %90 %100  إيران اإلسالميةمجهورية 

 69 %45 %77 %33 %16 %50 %60 %75 %71 %80 %100 %95 %100 %100 العراق

 88 %75 %100 %58 %100 %66 %90 %100 %71 %87 %100 %100 %100 %100 األردن

 73 %95 %33 %25 %66 %0 %90 %75 %100 %87 %85 %90 %100 %100 الكويت

 51 %49 %88 %66 %66 %8 %50 %25 %28 %20 %28 %65 %66 %100 لبنان

 55 %32 %44 %83 %50 %0 %60 %50 %71 %55 %57 %70 %63 %75 ليبيا

 88 %37 %100 %100 %83 %33 %100 %100 %100 %100 %100 %95 %100 %100 املغرب

  // // // // // // // // // // // // // باكستان

 27 %0 %0 %67 %100 %0 %33 %0 %75 %0 %31 %50 %0 %0 فلسطني

 98 %95 %100 %83 %100 %91 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 عمان

 83 %70 %88 %91 %91 %83 %80 %50 %85 %75 %85 %85 %100 %100 قطر

 95 %89 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %57 %100 %92 %100 %100 %100 السعودية اململكة العربية

  // // // // // // // // // // // // // الصومال

 القدرات
 البلد
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  // // // // // // // // // // // // // جنوب السودان

 27 %27 %66 %33 %0 %16 %50 %25 %0 %12 %21 %55 %46 %0 السودان

 44 %15 %55 %0 %50 %66 %80 %25 %57 %30 %64 %50 %36 %50  اجلمهورية العربية السورية

 62 %41 %88 %58 %91 %66 %70 %25 %57 %32 %42 %75 %90 %75 تونس

 50 %5 %66 %66 %75 %58 %40 %0 %42 %42 %71 %70 %63 %50 اإلمارات العربية املتحدة

  // // // // // // // // // // // // // اليمن

 65 55 70 58 69 42 70 53 67 58 71 78 74 74 احملقَّقةالقدرات 

       

  ال تتوافر معلومات   //     
  تقدم ال بأس به     

  متوسطتقدم           

  تقدم جيد          

  تقدم فائق          
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  اإلجراءات املقترحة
  على الصعيد اإلقليمي

. ألنشـطة مـن ا  لدعم املزيد ضرورياإلقليمي والوطين  ينالرئيسيني على الصعيد إن التنسيق بني الشركاء .19
 وإرسـائها بلدان للمحافظة على القدرات اليت مت حتقيقها حىت اآلن، وحتسينها ال ىلإنظمة تقدمي الدعم املوستواصل 

  :الدعم ما يلي سيشملو. مبا يتماشى مع الثغرات ومواطن الضعف اليت مت التعرف عليها
  اإلقليمي؛ االستعدادتقوية  •
  إعداد خطة واستراتيجية إقليمية؛ •
  ؛2014يونيو /حزيران 5ملساعدة البلدان على حتقيق مجيع املتطلبات حبلول  اإلرشاداتدعم التقين وتقدمي ال •
  ؛دولية تكون ذات أمهيةالعمومية اليت قد  الصحةتقوية االستجابة املشتركة واملنسقة لطوارئ  •
وبعثات التقيـيم وإنشـاء   لمختربات من خالل التدريب لعالية اجلودة إدارية تقدمي الدعم التقين إلنشاء نظُم  •

  .الشبكات

  املستوى القطري

التمديـد،   املقدمة مع طلب 2005 لعام اللوائح الصحية الدولية تنفيذبلدان اإلقليم االلتزام خبطط  يتعين على .20
كـل   لقدرات املتحققة يفا 1 يوجز املرفقو). 5املادة (التنفيذ الكامل  حنوز التقدم الـمحرب سنوياًملنظمة ا وإبالغ
نتـائج   بناء علىاإلقليم  أولويات، و2014يونيو /حزيران 15الكامل للوائح حبلول  للتنفيذألنشطة الالزمة ابلد، و

  .ونتائج بعثات التقييم ،واخلطط الوطنية ،إطار الرصد

  خامتة

ة أعوام مدته مخس إطار زمين يفتنفيذها بلزم الدول األطراف قد أ) 2005(اللوائح الصحية الدولية  اعتمادإن  .21
احلكومات  سيطرةوتعد . 2016يونيو /حزيران 15حىت  التمديد مرتنيإمكانية حيز التنفيذ، مع  دخول اللوائح من
التنسيق القوي بـني ضـباط االتصـال     مث إن. لالمتثال للوائح يف الوقت املناسب متطلباً رئيسياًالعملية هذه  على

، إىل جانب الشـركاء اآلخـرين ذوي   )طري واملكتب اإلقليميالقُاملكتب (الوطنيني وبني منظمة الصحة العاملية 
  .على الصعيد الوطين األساسية لبناء القدرات السليماألساس  وف يضعسالصلة على املستوى الوطين واإلقليمي، 

حبلـول  ) 2005(املتطلبات التقنية لتنفيـذ اللـوائح الصـحية الدوليـة     بي مجيع البلدان تف ع أنمن املتوقَّو .22
سوف يرصـد  ، فوعليه. إال يف ظروف استثنائية املوعدالتمديد ملا بعد هذا  ولن ينظر يف. 2014يونيو /زيرانح 15

الدعم التقين والوثـائق  بتقدمي  بانتظام مع قيامه، م الـمحرز على الصعيد الوطينالتقد عن كثباملكتب اإلقليمي 
األطراف مع سائر التنسيق والتعاون  البلدان يف تعزيز ةومساعدالشراكات  رعاية، مع باللغات املالئمة ذات الصلة

 .املعنية
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  التوصيات

خـالل  ) 2005(لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية  ة أو جمموعة من خطط العملوتنفيذ خطط عمل شامل إعداد . 1
  .2014يونيو /حزيران 15القدرات األساسية الوطنية وأدائها لوظائفها حبلول  لضمان وجودفترة التمديد 

طرية مع إشراك على كل األصعدة القُ ،وغريها من األنشطة التدريبية ذات الصلة للتثقيف والتوعية محالت شن . 2
  .الوطنينيالرئيسيني الشركاء  مجيع

  .تقدمي تقارير سنوية للمنظمة حول التقدم احملرز يف تنفيذ القدرات األساسية الوطنية.  3

مبا يتماشى مع اللوائح الصـحية الدوليـة   ومراجعة وتعديل ما هو قائم منها، ة إعداد قوانني الصحة العمومي.  4
)2005.(  

  .قانونية وحكومية قوية لضباط االتصال الوطنيني صالحياتمنح .  5

نظُم الترصد واالستجابة احلالية حبيث تشمل الترصد القائم على األحداث، والذي يغطي سائر املخاطر  توسيع.  6
   .اليت تكون ذات أمهية دولية احملتملة

، وذلـك بالتعـاون   من قيود اإلدارة املركزيـة  حىت املستويات دون الوطنية أنشطة االستجابة السريعة حترير. 7
  .واملؤسسات مع سائر القطاعات الكامل والتنسيق

األحداث  ، مثلملةكتشاف سائر املخاطر احملتالللتنسيق مع خمتلف القطاعات و موحدةإعداد إجراءات تشغيل .  8
الكيميائية، والطوارئ اإلشعاعية، والتصدي  ، واألمراض احليوانية املنشأ، واألحداثئيةسالمة الغذاالب املتعلقة

  .هلا

  .إعداد وتنفيذ خطط وبرامج عالية اجلودة إلدارة املختربات.  9

  .د املعابرعن ،املتجاورةتعزيز أنشطة الترصد واالستجابة عرب احلدود مع البلدان . 10

بشأن تنفيذ اللوائح ) 2012مايو /أيار( 23.65املوارد الالزمة لتنفيذ قرار مجعية الصحة العاملية ج ص ع حشد. 11
  ).2005(الصحية الدولية 


