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  ): معايري التمديدات اإلضافية2005اللوائح الصحية الدولية (
  مقدمة

 مبا فيهم، 149) هي اتفاقية دولية ملزمة قانونياً للدول األطراف فيها، وعددهم 2005اللوائح الصحية الدولية ( .1
، 2007حزيران/يونيو  15مجيع الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية. وقد دخلت حيز التنفيذ يف 

احلد األدىن من القدرات األساسية  احلفاظ علىولتزم الدول األطراف بإعداد وتقوية تومبوجب هذه اللوائح 
للوائح،  1 يف امللحق وظائفهامن حيث . وقد وصفت القدرات الوطنية األساسية الوطنية يف الصحة العمومية
عمومية، ومنها القدرات يف نقاط ة البالصح املتعلقة د واالستجابة لألحداثوهي تشمل قدرات الترص

وقد قدمت األمانة املزيد من األوصاف للمحتوى التقين هلذه القدرات األساسية حتت  .ةنعياملدخول ال
ات والتمويل، التنسيق واالتصاالت بني نقاط االتصال الوطنية العناوين التالية: التشريعات الوطنية، السياس

ل حول املخاطر، واملوارد البشرية، املعنية باللوائح الصحية الدولية، والترصد، واالستجابة، والتأهب، والتواص
 .1واملختربات، ونقاط الدخول

ة اليت دد الصح املخاطروكان املقصود من اللوائح الصحية الدولية التعرف السريع على ظهور وانتشار   .2
ميكن أن على األمراض السارية اليت  هذه املخاطر قتصروال تووقفها،  ،مبا فيها األحداث الطارئة ،العمومية

الصلة باألمراض احليوانية املصدر،  ، بل تنطبق أيضاً على مجيع املخاطر ذاتجوائحتحول إىل أوبئة أو ت
 وسالمة الغذاء، واملخاطر الكيميائية واإلشعاعية.

  عن التقدم اإلقليمي الـمحرزموجز 
احلفاظ على ه على إعداد وتقوية ومنضلقد حددت اللوائح الصحية الدولية إطاراً زمنياً تعمل الدول األطراف  .3

للوائح، فإن على الدول األطراف أن جتري  1وامللحق  13و 5القدرات الوطنية األساسية، فوفقاً للمادتني 
تقييما لقدراا األساسية يف جمال الترصد واالستجابة، مبا يشمل نقاط الدخول املعينة، وذلك حبلول 

، وباإلضافة إىل ذلك، فإن على الدول األطراف إعداد خطة عمل وطنية خاصة باللوائح 2009حزيران/يونيو 
خ اآلليات الالزمة ي، وترس2012حزيران/يونيو  15الصحية الدولية للحصول على القدرات األساسية حبلول 

تثناء التاريخ. وقد أعدت مجيع الدول األطراف يف إقليم شرق املتوسط، باسللمحافظة عليها بعد ذلك 
للوفاء  اخلاصة ا الصومال، خطط العمل الوطنية. وانفردت مجهورية إيران اإلسالمية بتنفيذ خطة العمل

، بينما 2012حزيران/يونيو  12اللوائح الصحية الدولية يف الوقت املستهدف، وذلك حبلول  مبوجببالتزاماا 

                                                 
1 IHR core capacity monitoring framework: checklist and indicators for monitoring progress in the development of 
IHR core capacities in States Parties. Geneva, World Health Organization, April 2013. Available at:  
http://www.who.int/iris/bitstream/10665/84933/1/WHO_HSE_GCR_2013.2_eng.pdf 

http://www.who.int/iris/bitstream/10665/84933/1/WHO_HSE_GCR_2013.2_eng.pdf
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، وذلك 2014لقدرات حبلول حزيران/يونيو من الدول األطراف على متديدات ملدة سنتني لتنفيذ ا 20حصلت 
  .باستثناء الصومال اليت مل تتقدم بطلب التمديد

للتقييم الذايت، واليت بلغ  2012وقد أظهرت البيانات اليت مجعت من خالل أداة رصد اللوائح الصحية الدولية  .4
وقد أبلغت الدول  .%66القدرات يبلغ إحراز أن متوسط معدل  ،%95معدل االستجابة هلا يف اإلقليم 

بالنسبة للمكونات اخلاصة  %75زيد على املعدل املتوسط إلحراز القدرات ياألطراف يف اإلقليم عن 
احلكومية؛ ووظائف  الصكوكبالتشريعات والقوانني واللوائح واملتطلبات اإلدارية والسياسات وغريها من 

تشمل  والترصد استناداً إىل املؤشرات اليت لية؛املعنية باللوائح الصحية الدووعمليات نقاط االتصال الوطنية 
ة العمومية؛ وآليات االستجابة بالصح املرتبطة لألحداث االكتشاف املبكر وظائف اإلنذار املبكر من أجل

ات ختبارجراء االواخلدمات املختربية الالزمة إل ؛والوقاية من العدوى ومكافحتها ة العمومية؛ لطوارئ الصح
حيتمل أن اليت حداث األوآليات كشف األمراض احليوانية املصدر و حية ذات األولوية؛الص التهديدات حول

من  %50أقل من ك، فإن الدرجة الوسطية لإلحراز كانت تعود إىل تلك األمراض، ولالستجابة هلا. ومع ذل
العمومية؛  الصحةيف واملوارد الدرجات اليت لوحظت يف أرجاء اإلقليم واليت تتعلق برسم اخلرائط للمخاطر 

 واالستجابة للطوارئ الكيميائية. واالستجابة الفعالة يف نقاط الدخول؛ وبآليات الكشف واإلنذار

لقد نظم املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط اجتماعاً ضم األطراف املعنية باللوائح الصحية  .5
بلداً  21، ساهم فيه ممثلون من خمتلف الوزارات والقطاعات يف 2012الدولية، وذلك يف تشرين الثاين/نوفمرب 

من بلدان اإلقليم، إىل جانب املؤسسات التقنية والوكاالت املاحنة، وقد أوصى ذلك االجتماع باختاذ 
يف اإلقليم؛ وذلك من  الدولية تنفيذ أحكام اللوائح الصحيةوترية  تسريعيسية اليت تضمن اإلجراءات الرئ

تقوية نقاط االتصال الوطنية ووتعزيز التعاون والتنسيق املتعدد القطاعات؛  د التشريعات الالزمة؛إعدا خالل:
مع املخاطر الكيميائية املعنية باللوائح الصحية الدولية؛ وتعزيز القدرات األساسية من أجل التعاطي 

السياسات الوطنية اخلاصة  واإلشعاعية؛ وإنشاء نظُم الترصد اليت تستند على األحداث؛ وإعداد وتنفيذ
قدرات املوارد بيولوجية يف املختربات؛ وإعداد بالتواصل حول املخاطر؛ وتقوية القدرات إلدارة املخاطر ال

  القدرات األساسية. يف مجيعالبشرية 

6. م املكتب اإلقليمي الدعم للبلدان يف تنفيذها للتوصيات، من خالل تقدمي املشورة التقنية وعقد ويقد
ما يف ماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية، واحللقات العملية التدريبية، وتقوية القدرات الوطنية، والسياالجت

جماالت التنسيق بني خمتلف األطراف املعنية باللوائح الصحية الدولية على الصعيد الوطين؛ والوبائيات امليدانية؛ 
د واالستجابة يف نقاط الدخول؛ وتفتيش نفلونزا، والترصونظُم إدارة اجلودة يف املختربات؛ واملراكز الوطنية لإل

ت مراجعات يف كلٍّ من وقد أرسلت بعثات داخل البلدان، وأجري .هلا اإلصحاحوإصدار شهادات  نلسفا
مصر ومجهورية إيران اإلسالمية واألردن واملغرب وعمان وباكستان واململكة العربية السعودية، والسودان، 

 .بية املتحدةواإلمارات العر

7. ويتعاوما مع ن املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط مع املكاتب اإلقليمية األخرى ملنظمة الصحة العاملية، والسي
املطلوبة ، من أجل بناء القدرات خمتلف األقاليمجاورة من تاملكتب اإلقليمي ألوروبا، لتقدمي الدعم للبلدان امل

 فيها يف نقاط الدخول املشتركة.
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8. وترية  تسريعوكاالت الدولية من أجل املكتب اإلقليمي بذل اجلهود لتقوية التعاون مع املنظمات وال لويواص
يف تنفيذ تقييمات  ةويشمل ذلك التعاون مع منظمة الطريان املدين الدولي الدولية.تنفيذ اللوائح الصحية 

املراكز املتعاونة مع منظمة الصحة مع  اإلقليم، كما مشل العمل املشترك مشتركة للمطارات الدولية يف بلدان
د واالستجابة بالتعاون مع مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها يف أطلنطا؛ تقوية قدرات الترص ة:العاملي

وتقوية القدرات التشخيصية يف املختربات املعنية باألمراض املستجدة، بالتعاون مع الوحدة الثالثة للبحوث 
)؛ وتقوية القدرات التشخيصية يف املختربات اإلقليمية املعنية باألنفلونزا، 3كية (نامرو الطبية يف البحرية األمري

لبحوث حول طب التجمعات احلاشدة، بالتعاون مع ودعم ابالتعاون مع مؤسسة انكلترا للصحة العمومية؛ 
شبكة الصحة وزارة الصحة يف اململكة العربية السعودية. كما يعمل املكتب اإلقليمي بتعاون وثيق مع 

 قدرات املوارد البشرية يف اإلقليم.ن أجل بناء العمومية لشرق املتوسط م

 جولة ثانية من التمديداتالعملية املخطط هلا ملنح 

 23-65ج ص ع مبوجب القرار، طلبت مجعية الصحة العاملية يف دورا اخلامسة والستني، 2012ويف أيار/مايو  .9
ولتحقيق املديرة العامة عند اختاذها قرار منح متديد إضايف،  تتبعهامن املديرة العامة إعداد ونشر املعايري اليت 

الثانية والثالثني بعد املئة للمجلس التنفيذي يف ت املعايري املقترحة إىل الدورة م، فإن األمانة قد قدهذه الغاية
إجراء املزيد من املشاورات مع الدول األطراف أثناء انعقاد بمقترح  تقدمي متكما ، 2013كانون الثاين/يناير 

وتقدمي اقتراح ا إىل الدورة الرابعة  ،متهيداً إلعداد املعايري بصيغتها النهائية 2013اللجان اإلقليمية لعام 
ل األعضاء يف فذلك سيتيح فرصاً كافية للدو ،2014والثالثني بعد املئة للمجلس التنفيذي، وتطبيقها يف عام 

منظمة الصحة العاملية لتساهم يف اختاذ القرار حول املعايري اليت ستستخدم ملنح التمديدات اإلضافية، تلبية 
لطلب الدورة الثانية والثالثني بعد املئة للمجلس التنفيذي، كما أن ذلك سيعزز فهم البلدان ألغراض التمديد 

 .بأقصى قدر ممكن يف هذه العمليةإلسهام وللعملية اخلاصة به، وسيشجعها على ا

10. لقد فومتديد من اللوائح الصحية الدولية جلنة املراجعة بتقدمي املشورة حول منح فترة 13و 5ت املادتان ض 
شهري اجتماعها بني للوائح الصحية الدولية النهائي إلعداد القدرات، وستعقد جلنة املراجعة  للموعدثانية 

وسيتم  .م املشورة إىل املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية حول منح التمديداتشباط/فرباير وأيار/مايو لتقد
ثة اخلاصة بطلبات التمديد اليت تقدا الدول األعضاء، وحول إعداد تقرير حول املعلومات احملد مت

2014/مايو على الدورة السابعة والستني جلمعية الصحة العاملية يف أيار انحت، لعرضهالتمديدات اليت م ،
د جلنة املراجعة للمزيد من االجتماعات لتقدمي املشورة حول طلبات التمديد اليت مت تقدميها قْع ذلك وسيتلو

 وحول الطلبات اليت سوف تقدم يف املستقبل.

القدرات الوطنية  قوى وأ دعم وأواألمانة غري مفوضة باختاذ القرار حول ما إذا كان بلد ما قد أعد   .11
م األعضاء، وهلذا، فإن األمانة ستقد الدولد يبعدمه  مناختاذ القرار حول طلب التمديد  قىويباألساسية، 

األعضاء اإلرشادات الالزمة حول االعتبارات اخلاصة باختاذ القرار حول طلب التمديد. ودف  للدول
ديد مدى الوفاء مبتطلبات القدرات حء يف ما يتعلق بتاإلرشادات إىل تسهيل سري العملية على الدول األعضا

اقتراح ، وتشمل تلك التوجهات 2014باملوعد النهائي املرتبطة األساسية اخلاصة باللوائح الصحية الدولية 
اخلطوات املالئمة اليت تتبع عند اختاذ القرار حول الوفاء باملتطلبات من القدرات األساسية أو احملافظة عليها، 

ا إذا كان هناك حاجة للتمديد؛ والتعرف على الظروف االستثنائية اليت حتول دون إعداد القدرات ويف م
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غة خطة تنفيذ جديدة تشمل العناصر ذات الصلة االوطنية الالزمة للوائح الصحية الدولية واحملافظة عليها؛ وصي
 .ما هو مطلوب يف معايري التمديد فقو

 األمانة تهاقترحيت ااملعايري ال
و أن يار األول الذي اقترحته األمانة هاستناداً إىل املتطلبات اليت نصت عليها اللوائح الصحية الدولية، فإن املع  .12

من التاريخ احملدد يف  على األقل إىل املديرة العامة قبل أربعة شهور خطيم الدولة الطرف بطلب رمسي تتقد
يفسر الظروف االستثنائية اليت حالت دون إعداد  ، وأن يشمل هذا الطلب بيانا2014ًحزيران/يونيو  15

 القدرات الالزمة لتنفيذ أحكام اللوائح الدولية واحملافظة عليها.
  ن العناصر التالية:خبطة تنفيذ جديدة تتضم يكون مشفوعاًوثانياً، فإن أي طلب من هذا القبيل ينبغي أن  .13

 أو غري كافية؛ موجودةغري القدرات اليت التزال  حتديد واضح ونوعي لعناصر •
 ؛ذلك التاريخ حىت وما أحرز من تقدم إلنشاء تلك القدرات لألنشطة اليت متتوصف  •
 جمموعة من اإلجراءات املقترحة اليت سيتم تنفيذها مع إطار زمين حمدد لضمان وجود تلك القدرات؛ •
ذ منها من اإلجراءات، ونسبة ما سيؤخ لتنفيذ هذه املوارد املاليةمن تقدير ما يلزم من الدعم التقين و •

 امليزانيات الوطنية، ومدى الدعم اخلارجي املطلوب.

  دور جلنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية
14.  من اللوائح الصحية الدولية على تفويض جلنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية  2.13و 2.5ت املادتان لقد نص

جلنة وتتمثل أهداف فترة ثانية من التمديد للموعد النهائي احملدد إلعداد القدرات،  منحبتقدمي املشورة حول 
تقدمي مشورة واضحة وعملية للمديرة العامة حول منح فترات إضافية من  يفاملراجعة للوائح الصحية الدولية 

  أصدرا املنظمة.التمديد للموعد النهائي احملدد إلعداد القدرات، مبا يشمل عملية تطبيق املعايري اليت
15. ا السابعة والستني لعام وستقدم  2014م جلنة املراجعة إىل مجعية الصحة العاملية يف دورتقريراً حول التقد

حرائياً إىل الدورة الثامنة والستني جلمعية الصحة العاملية عام الـم ًيف ، وذلك 2015ز، كما ستقدم تقريرا
احلفاظ على القدرات املطلوبة على الصعيد  املطلوبة يف املستقبل لضمانجلهود اتدور حول قد املداوالت اليت 

 العاملي.
جنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية مراجعة اختصاصاا ومنهجية عملها؛ ومراجعة ومن املهام احملتملة للَ .16

يف دورته الرابعة والثالثني بعد  املديرة العامة للمنظمة وصادق عليها الس التنفيذي قررامعايري التمديد اليت 
املئة؛ وتقدمي املشورة حول كيفية تنفيذ الدول األطراف واألمانة للمعايري؛ ومراجعة كل طلب من الطلبات 

اإلجراءات الضرورية وإما ب ،التمديدذلك نحها إما مبم به دولة طرف للتمديد، وإصدار توصيات اليت تتقد
مع الدول األعضاء  كيفية التعاملالتمديد؛ وتقدمي املشورة حول  ذلك منحهااليت ينبغي توثيقها من أجل 

ويف ما إذا كانت حباجة ام تقارير عن األوضاع اخلاصة بإعداد القدرات األساسية فيه"الصامتة" اليت مل تقد ،
، مبا يشمل التعامل يف املستقبل إىل متديد أم ال؛ وتقدمي املشورة حول احملافظة على القدرات األساسية الوطنية

2016رة والفترة ما بعد مع الطلبات املتأخ. 
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 اإلجراءات املطلوب اختاذها من قبل اللجنة اإلقليمية
ما ما يتعلق مبعايري حول عملية التمديد املقترحة، والسي املالحظات والتعقيباتلتقدمي  مدعوة الدول األعضاء  .17

 التمديد اليت اقترحتها األمانة. 


