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 لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية: الالزمةاألساسية تقرير مرحلي حول القدرات الوطنية 
 6102د في عام الوفاء بالموعد النهائي المحد  

 اإلطار الزمني للوائح الصحية الدولية وتمديدها
مخس سنوات لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية، يف أعقاب دخوهلا والبالغ  داألجل احملد  ، 2102عام  يف ،انقضى .1

دولة  تومن بني الدول األطراف الواحدة والعشرين يف إقليم شرق املتوسط، أعلن. 2112 عام ز النفاذ يفحي  
دولة  01ت ل  . وحص  2102ن/يونيو واحدة )مجهورية إيران اإلسالمية( استعدادها للوفاء بااللتزامات حبلول حزيرا

من الدول األطراف على متديد ملدة عامني من أجل التحقيق الكامل للمتطلبات اخلاصة بالقدرات األساسية، 
 .، بينما مل تتمكن دولة طرف واحدة من االمتثال ملتطلبات التمديد2102حزيران/يونيو  01وذلك حبلول 

دول أطراف استعدادها للوفاء  سبعة تأبد  وقد . 2102ر له حزيران/يونيو ى أيضًا املوعد النهائي املقر  انقض  مث  .2
واملغرب، وع مان، وقطر، واململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة(، ، البحرينو بااللتزامات )األردن، 

 .إىل املنظمةت خطة تنفيذ جديدة م  وقد   ،وطلبت الدول األطراف الثالثة عشر املتبقية متديداً آخر
 املعنية( من اللوائح الصحية، اجتمعت جلنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية 2)01( و2)1ووفقًا للمادتني  .3

ي يوم  وذلك تنفيذ اللوائح الصحية الدولية وبالتمديدات الثانية اخلاصة ببناء قدرات الصحة العمومية الوطنية ب
 الطلبات الواردة من( 0)هبدف إسداء املشورة إىل املديرة العامة بشأن:  2102تشرين الثاين/نوفمرب  02و 01

( من أجل بناء القدرات األساسية الالزمة للكشف عن 2102-2102التمديدات الثانية )بشأن الدول األطراف 
لى لتعزيز وتقييم ثلـم  ( الطريقة ا2للوائح الصحية الدولية؛ ) 0األحداث واالستجابة هلا على النحو الوارد يف املرفق 

 .ى الطويلى القصري واملد  على املد  مبوجب اللوائح  القدرات املطلوبة
ن بني طلبات التمديد املختلفة؛ مثل عدد القدرات األساسية املطلوب التمديد ت جلنة املراجعة يف التباي  ونظر   .4

حتول دون التنفيذ الكامل للوائح يات استثنائية ة، وأي ظروف وحتد  ح  بشأهنا، ومدى اكتمال خطط التنفيذ املقت  
اشتملت تلك الظروف و . منها املقد مة الطلباتد يف الصحية الدولية من جانب الدول األطراف كما ور  

اليت يات االستثنائية على ما يلي: مشكالت مالية واقتصادية وأخرى تتعلق بالصحة العمومية، والطوارئ والتحد  
إىل الدول  وقد م ِنح التمديد الثاين ة.داخلية أو اخلارجية، والكوارث الطبيعي، واملشكالت السياسية الهاطال أمد

 1.األطراف اليت طلبتها وفقاً لتوصيات جلنة املراجعة

 
                                                 

الثانية الالزمة لبناء القدرات الوطنية يف جمال الصحة العمومية وبتنفيذ اللوائح : تقرير جلنة املراجعة املعنية بالتمديدات (2111) تنفيذ اللوائح الصحية الدولية  1
 . الدورة الثامنة والستون جلمعية الصحة العامليةالصحية الدولية

1إضافة  86/22ج : http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22Add1-ar.pdf  
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 (6112التقدُّم المحَرز في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية )
يف ذلك أداة  اللوائح وإبالغ النتائج بصفة سنوية إىل مجعية الصحة العاملية، مستخدمةً  ْصد تنفيذتقوم املنظمة بر   .5

تنفيذ  تائج املستمد ة من هذه األداة أنوتوضح الن. الرصد )التقييم الذايت( اخلاصة باللوائح الصحية الدولية
من املستوى الذي حتقق  ، وهو أعلى بقليل2102 عام يف %22بلغ  على الصعيد اإلقليمي القدرات األساسية

أقل بقليل  2102 عام يف اإلقليمي على الصعيدوكان مستوى التنفيذ . %21، الذي كانت نسبته 2101عام يف 
 (.0الشكل ) %21من مستوى التنفيذ العاملي الذي بلغ 

 

 اللوائح الصحية الدولية  لتنفيذ: مستوى تنفيذ القدرات الالزمة 0الشكل 
 6102بحسب أقاليم منظمة الصحة العالمية، 

جنيف، منظمة الصحة العاملية، . املصدر: مستودع بيانات املرصد الصحي العاملي: إطار رصد اللوائح الصحية العاملية
http://www.who.int/gho/ihr/en/ ،:2101حزيران/يونيو  21 تاريخ الزيارة. 

الدول األطراف، بصفة عامة، تقدُّمًا جيدًا يف جماالت التصُّد واملختربات والتبليغ باملخاطر والتشريعات  حترز .8
ب واملوارد البشرية ومنافذ الدخول، فضاًل عن القدرات التأهُّ ب اخلاصة قدراتال . إال أنوالتنسيق وسالمة الغذاء

 (.6الشكل تزال منخفضة )الاملتعلقة بالتعامل مع األحداث الكيميائية واإلشعاعات النووية، 
أجريت مقارنة بني مستوى تنفيذ اللوائح الصحية الدولية إقليميًا لكل قدرة من القدرات املطلوبة مبوجبها بني  .7

؛ إال أن البيانات 2102بعام  مقارنةً  2101نسيب خالل عام  م  تقدُّ  إحرازأشارت إىل و ، 2102و 2102عامي 
عالوة على ذلك، تقل درجات تنفيذ اللوائح الصحية الدولية . مل تظهر سوى حتسنًا طفيفاً  2102املتاحة لعام 

د واالستجابة لألحداث الكيميائية يف اخلاصة بقدرات املوارد البشرية واملختربات واألمراض حيوانية املنشأ والتصُّ 
 (.3الشكل ) 2101عن نظرياهتا احملققة يف عام  2102عام 
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 (%(: مستوى تنفيذ القدرات األساسية )6112. اللوائح الصحية الدولية )6الشكل 
 6102في إقليم شرق المتوسط، 

األساسية الالزمة لتنفيذ اللوائح الصحية حالة تنفيذ القدرات املصدر: مستودع بيانات املرصد الصحي العاملي: 
 2102جنيف، منظمة الصحة العاملية،  الدولية، إقليم منظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط.

http://www.who.int/gho/ihr/en/ ،:2101حزيران/يونيو  21 تاريخ الزيارة. 

 

( في إقليم شرق المتوسط، %(: مستوى تنفيذ القدرات األساسية )6112اللوائح الصحية الدولية ). 3الشكل 
6106-6102 

جنيف، منظمة الصحة العاملية،  .املصدر: مستودع بيانات املرصد الصحي العاملي: إطار رصد اللوائح الصحية العاملية
 .2101حزيران/يونيو  21 تاريخ الزيارة:، /http://www.who.int/gho/ihr/en، 2102، و2101، و2102

60 

51 

74 

84 

63 

72 

67 

71 

63 

82 

84 

80 

81 

0102030405060708090

 األهداف اإلشعاعية والنووية

 األحداث الكيميائية

 سالمة الغذاء

 األمراض الحيوانية المنشأ

 منافذ الدخول

 المختبرات

 الموارد البشرية

 التبلغ بالمخاطر

 التأهُّب

 االستجابة

د  الترصُّ

 التنسيق

 التشريعات

 )%(القدرات الالزمة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية 

ح 
لوائ

ذ ال
تنفي

مة ل
الز

ت ال
قدرا

ال
ولية

 الد
حية

لص
 ا

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

902012

2013

2014

القدرات الالزمة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية )
%)

 



 2تنقيح  - 4وثيقة إعالمية /22ش م/ل إ

 

4 

 

فيما يف غرب أفريقيا على أن البلدان اليت تعاين قدرات ضعيفة  اليت اندلعتت فاشية مرض فريوس اإليبوال د  أك   .6
للتأثر بأي خماطر، وقد تفضي وفادة فريوس اإليبوال إىل داخل هذه  م عر ضة بشدةب واالستجابة التأهُّ ب يتعلق

، أصدرت اللجنة بًا هلذا السيناريووحتسُّ  .يات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاقحتد  ظهور املناطق بسرعة إىل 
ت مبوجبه ، الذي حث2-/ق20 إ /لم اإلقليمية احلادية والستون ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط القرار ش

الدول األعضاء على التعجيل بإجراء تقييم شامل لقدراهتا على التعامل مع أي وفادة حمتملة حلاالت مرض 
وبناء على ذلك، أرسل املكتب اإلقليمي بعثات جلميع بلدان اإلقليم هبدف تقييم القدرات  .فريوس اإليبوال

 منافذ الدخول للبلدان.يف رات التأهُّب واالستجابة قدالوطنية على التأهب واالستجابة لإليبوال، مبا يف ذلك 
للوائح الالزمة لتنفيذ الدول األعضاء بتقييم القدرات األساسية إىل ااملنظمة  أوفدهتاوقد قامت البعثات اليت  .9

واالستجابة ب د والتأهُّ والتصُّ  بني خمتلف التخصصاتالصحية فيما يتعلق بالتشريعات والتواصل والتنسيق 
قائمة  مستخدمًة يف ذلكغ باملخاطر واملوارد البشرية واملختربات ومنافذ الدخول بالنسبة لفريوس اإليبوال، والتبلي

قة مع املعلومات اليت سِ مت  غري املعلومات اليت مجعتها البعثات  لكنم. ة جرى مواءمتها لتوافق أوضاع اإلقليدي  تفقُّ 
  .اخلاصة باللوائح الصحية الدوليةد بل غت هبا البلدان من خالل أداة التصُّ 

 ل المعلومات بشأن أحداث الصحة العموميةاإلخطارات وتباد  
مبوجب اللوائح الصحية، بإجراء تقييم ألحداث الصحة العمومية اليت تقع داخل  ،األطراف م طالبة الدول .11

إخطار مث من اللوائح الصحية الدولية،  2حدودها بتطبيق املبادئ التوجيهية الختاذ القرارات الواردة يف  املرفق 
 ذلك التقييم.وقت إجراء ساعة من  22 اإلبالغ هبا خالل املنظمة بعد ذلك جبميع األحداث اليت يتعني  

أمهية  هلاكون يتتدد الدول األطراف بوجه عام، يف تبادل املعلومات املرتبطة بأحداث الصحة العمومية اليت قد  .11
ن عدم كفاية أكما  .واليت قد يكون هلا تبعات سلبية على املستوى السياسي واالجتماعي واالقتصادي ،دولية

التشريعات لدعم الوظائف  ونقصالقدرات لدى معظم مراكز االتصال الوطنية املعنية باللوائح الصحية الدولية 
إخطار املنظمة وموافتها مبعلومات شاملة حول  ر الدول األطراف يفيا إىل تأخُّ املنوطة مبراكز االتصال الوطنية  أد  

من اللوائح الصحية الدولية. فمثاًل،  2ذات أمهية دولية، وفقًا للمادة  أحداث الصحة العمومية اليت قد تكون
معظم احلاالت املشتبه  فإنبلدان عديدة باإلقليم حاالت مشتبه يف إصابتها بفريوس اإليبوال،  برغم اكتشاف

ط ر هبا املنظمة. ويف حالة ما إذا كان قد تأك   من هذه احلاالت، لكانت االستجابة الدولية قد  د أي  فيها مل خت 
البالغات العاجلة بشأن اللوائح الصحية الدولية  ال تتموإضافة إىل ذلك،  يف اإلخطار. رلتأخُّ ارت على إثر تأخ  

الوطنية إىل نقاط االتصال املعنية باللوائح الصحية الدولية يف املكتب اإلقليمي  الواردة من مراكز االتصال
من اإلطار الزمين احملدد مبوجب اللوائح الصحية الدولية. وتشتمل تلك البالغات على التبيلغ للمنظمة ضِ 

 انتشار وحيتمل أن تتسبب يف ،مبخاطر حمدقة بالصحة العمومية جرى حتديدها خارج أراضي الدولة الطرف
االستجابة لطلبات التحقق من تقارير أحداث على ، و 00، و1، و8على النطاق الدويل، وفقًا للمواد  مرض  

  من اللوائح الصحية الدولية. 01البلدان، وفقاً للمادة بعض يف  اليت تقعالصحة العمومية 
الصحة العاملية مطالبة، مبوجب اللوائح الصحية الدولية، بتزويد الدول األطراف بأحدث املعلومات يف  ومنظمة .12

الوقت املناسب حول أحداث الصحة العمومية الوخيمة ذات األمهية الدولية، مع احتام حساسية تلك 
علومات حول تلك األحداث من ماملنظمة موقعًا إلكتونيًا لل أنشأتوهلذا الغرض، . سريتهااحتمال املعلومات و 

واستخدام موقع املعلومات  ل مع مراكز االتصال الوطنية املعنية باللوائح الصحية الدوليةأجل ضمان التواص  
 مراكز، فضاًل عن سائر املسؤولني املعينني من جانب مراكز االتصال الوطنية باإلقليم ميعاملشار إليه متاح جل
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على املسؤولني من وزارات الصحة دون متكني املسؤولني من القطاعات ذات ر اقتصالتعيني  . إال أناالتصال
فالتنسيق بني مراكز االتصال الوطنية املعنية باللوائح الصحية الدولية وسائر . الصلة األخرى من استخدام املوقع

ل املعلومات تباد  عملية  تستقرالقطاعات الوطنية ذات الصلة غري كاف  يف معظم بلدان اإلقليم، وبالتايل مل 
ل املعلومات تباد   املنشورة على املوقع مع املسؤولني ذوي الصلة يف القطاعات األخرى، وينسحب األمر ذاته على

وقد . ذات الصلة الواردة من القطاعات األخرى اليت يوجد هبا مراكز اتصال وطنية معنية باللوائح الصحية الدولية
حدثاً من أحداث الصحة العمومية أبلغت  21، 2101ة ما بني كانون الثاين/يناير ومتوز/يوليو نشر املوقع، يف املد  

حدثًا يف  01ومن بني األحداث اخلمسة والسبعني، وقع  .بلداً، كان معظمها خبصوص أمراض معدية 11هبا 
األردن، و يران اإلسالمية، مجهورية إو ت حاالت ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية )مصر، بلدًا باإلقليم وضم   02

اليمن( وشلل و اإلمارات العربية املتحدة، و تونس، و اململكة العربية السعودية، و قطر، و مان، ع  و الكويت، و 
 )مصر(. (H9N2)العربية السورية(، واحلمى الصفراء )السودان( وإنفلونزا الطيور  األطفال )اجلمهورية

 السفر و  التجارة
تدابري مثل إغالق احلدود، وعدم منح تأشريات الدخول للركاب املسافرين من الدول ذ بعض الدول األطراف نف   .13

، وهو ما انطوى وإليها ة باإليبوالر رحالت اجلوية من البلدان املتضر  املتضررة باإليبوال إىل بلدان أخرى، وتعليق ال
دول  أربع س ِجلت تدابري كهذه وانطوت علىوقد . حركة املرور الدولية اًل بالغًا يفل تدخُّ التدخُّ على احتمالية 
األساس ب اً ت دولة طرف واحدة فقط ملنظمة الصحة العاملية بيانم  قد   م. ومن ناحية أخرى،أطراف باإلقلي

املنطقي من وجهة نظر الصحة العمومية واملعلومات العلمية ذات الصلة بتلك التدابري على النحو الوارد يف املادة 
التدابري  هذهت املنظمة للحصول على بيان األساس املنطقي لتنفيذ صحية الدولية. وسع  من اللوائح ال 21

 ك.أي رد على ذل ى، ولكنها مل تتلقاإلضافية من ثالث دول أطراف أخر 
للوائح الصحية الدولية، ت رسل كل دولة طرف إىل املنظمة  1و 0، واملرفقني 11، و22، و21ووفقًا ألحكام املواد  .14

وحىت حزيران/يونيو . قائمة مبوانئها، مبا يف ذلك مناطقها اإلدارية وأراضيها املأذون هلا بإصدار شهادات اإلصحاح
صدار هبذه الدول مأذون هلا بإ موانئ 001ت دولة طرفًا باإلقليم وضم   02، مل ت رسل قائمة املوانئ سوى 2101

وينبغي للدول األطراف حتديث قائمة املوانئ املأذون هلا لديها وإرساهلا بصفة . للسفن حشهادات اإلصحا 
 .حركة الشحن البحري الدويلل يف تدخُّ أي تأخري أو  ة جتنُّبي  غْ بـ  منتظمة إىل املنظمة 

 التطعيم ضد الحمى الصفراء
( 2111من اللوائح الصحية الدولية ) 2املرفق احملد ث  01-22ت مجعية الصحة العاملية يف قرارها ج ص عأقر   .15

ء أن جرعة واحدة من لقاح احلمى الصفراء تكفي إلعطاء مناعة دائمة ضد مرض احلمى الصفرا جاء فيهالذي 
جيوز اشتاط التطعيم ضد احلمى الصفراء بالنسبة ألي شخص يغادر منطقة قررت املنظمة وجود احتمال خطر و 

انتقال احلمى الصفراء فيها. وت طلب شهادة التطعيم من املسافرين حسب تقدير كل دولة طرف وال تطلب حالياً 
 .انتقال احلمى الصفراء والسودان هي البلد الوحيد باإلقليم الذي يواجه خطر يف كل البلدان.

ح أعمارهم بني تسعة أشهر و اتطلب البلدان التالية شهادة التطعيم من احلمى الصفراء من املسافرين الذين تت  .18
ساعة يف  02ومن املسافرين الذين قضوا أكثر من  ،وسنة القادمني من بلدان تعاين خطر انتقال احلمى الصفراء

جيبويت، و البحرين، و خطر انتقال احلمى الصفراء: )أفغانستان، من املرور العابر بأحد املوانئ اجلوية ببلد يعاين 
اململكة العربية السعودية، و باكستان، و ليبيا، وع مان، و األردن، و مجهورية إيران اإلسالمية، والعراق، و مصر، و 
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عشر  متتد إىلأن صالحية شهادة التطعيم ضد احلصبة الصفراء وأفادت هذه البلدان ( السودانو الصومال، و 
العمر يف البلدان املتبقية فيما  طولصالحية الشهادة  متتدسنوات يف جيبويت والعراق وباكستان والصومال، بينما 

 .ة صالحية الشهادة املطلوبةبلغ بشأن مد  ت   مل يتعدا أفغانستان، ال

 والخطوات المستقبلية االستنتاجات
تشك ل اللوائح الصحية الدولية أهم وأقوى إطار قانوين دويل لتعزيز األمن الصحي العاملي، مبا يف ذلك تطوير  .17

 التنفيذ الكامل للوائح الصحية الدولية هو خطوة بالغة األمهية للحد  و  ت.م الصحية وغريها من القدراظ  الن  قدرات 
تؤك د و . الطوارئ اليت تثري قلقًا دولياً  يف ذلكظهور وغريها، مبا ة واليت تعاود المن أثر الطوارئ الصحية املستجد  

  .التجربة األخرية مع فاشية مرض فريوس اإليبوال على أمهية اختاذ هذه اخلطوة
أنه ينبغي اعتبار العمل على بناء  إال، الصادر عنهاتقرير الخلصت جلنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية، يف   .16

القدرات األساسية املطلوبة مبوجب اللوائح الصحية الدولية وتعزيزها واحلفاظ عليها، عملية مستمرة يف مجيع 
التنفيذ املرجعية" البسيطة لتنتقل إىل هنج عملي  البلدان، وأنه ينبغي اآلن لعملية تنفيذ اللوائح أن تتجاوز "قوائم

ت جلنة املراجعة لألمانة بأن "تلجأ إىل آليات التشاور اإلقليمية وأوص  . قييم الدوري للقدرات العمليةى يف التاملنح  
ج جتمع ما بني التقييم الذايت واستعراض األقران والتقييم من التقييم الذايت احلصري إىل هنلوضع خيارات لالنتقال 

وهذه اآللية ضرورية من أجل ضمان التنفيذ ". تقلنياخلارجي الطوعي مبشاركة مزيج من اخلرباء احملليني واملس
 .2102ملا بعد عام  وضمان استمراريتهاالكامل للقدرات املطلوبة مبوجب اللوائح الصحية الدولية 

 ل اخلطوات القادمة للدول األعضاء يف اآليت:وتتمث  
 درات الوطنية يف جمال الصحة العمومية تنفيذ توصيات جلنة املراجعة املعنية بالتمديدات الثانية الالزمة لبناء الق

 وبتنفيذ اللوائح الصحية الدولية.
  2102ملا بعد عام  ةالدولي ةلتقييم ورصد ودعم تنفيذ اللوائح الصحيخارجية دعم إنشاء آلية إقليمية. 
   املعلومات الصحية، م ظ  إقامة روابط مع برامج سالمة املرضى، وتدعيم املوارد البشرية يف جمال الصحة، وإدارة ن

 ب حلاالت الطوارئ واالستجابة هلا.والتأهُّ 
  تقييم حجم االستجابة ألحداث الصحة العمومية وحتسني آليات االستجابة تبعًا لذلك؛ وتوثيق أفضل

املمارسات وتبادهلا على نطاق واسع مع الدول األعضاء، واملؤسسات األكادميية، وسائر األطراف املعنية على 
 اإلقليمي والعاملي. املستويني

 اون عرب احلدود، واملشاركة فيها.تيسري املبادرات دون اإلقليمية لتبادل اخلربات وتوطيد التع 
  وضع برامج توأمة وبرامج إلقامة الشبكات مع الدول األعضاء ومع املؤسسات التقنية هبدف حتسني القدرات

 .الوطنية املطلوبة مبوجب اللوائح الصحية الدولية
  ل املوارد البشرية ولتحسني القدرات هبا.ل تبدُّ التدريب أثناء العمل للتغلب على ارتفاع معد  إرساء 
 .إعطاء األولوية جلهود بناء القدرات القائمة على تقييم درجة التأثُّر باملخاطر وتوصيف حالة األخطار 


