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  )2005تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (تقرير مرحلي حول 
  مقدمة

، أداة إلرشاد الدول األطراف يف تنفيذها لاللتزامات الواردة يف 2007أعدت منظمة الصحة العاملية، يف عام  .1
. وحددت هذه األداة عدداً من جماالت العمل االستراتيجية لتنفيذ هذه 1)2005اللوائح الصحية الدولية (

حامسة  نظمة الصحة العاملية اليت تعداللوائح كما حددت القدرات املؤسسية الوطنية والدولية وتلك اخلاصة مب
 لنجاح تنفيذ اللوائح.

يستعرض هذا التقرير التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء يف إقليم منظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط يف  .2
كما يقدم التقرير حتديثاً للمعلومات  .الوفاء بتعهداا والتزاماا املنصوص عليها يف اللوائح الصحية الدولية

قدت يف للّجنة  مت خالل الدورة التاسعة واخلمسنياليت قُدمع التركيز 2012اإلقليمية لشرق املتوسط اليت ع ،
 على أوضاع القدرات الوطنية األساسية وفقاً ال العمل االستراتيجي.

 تعزيز الشراكات

الدول األطراف تعزيز تعاوا مع املنظمات الدولية، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات غري  تواصل .3
للنهوض بعملية تنفيذ اللوائح  ،احلكومية وكذلك مع املراكز املتعاونة مع املنظمة وغريها من مراكز االمتياز

مع الشبكات القائمة مثل الصحية الدولية. وهناك حاجة إىل وضع آليات لتعزيز التعاون إىل أقصى حد 
الشبكة الدولية للسلطات املعنية بالسالمة الغذائية، والشبكة العاملية لألمراض املنقولة بالغذاء، وشبكة بلْس 

) للتعاون التقين. وفضالً عن ذلك، فإن التعاون مع اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية التابعة PulsNet(نت 
ة، وشبكة التأهب واملساعدة الطبية ملواجهة الطوارئ اإلشعاعية، واملنظمة الدولية لربنامج األمم املتحدة للبيئ

 لصحة احليوان، حيتاج إىل مزيد من التعزيز.

هناك حاجة إىل تعزيز التنسيق والتعاون بني البلدان املتجاورة من أجل تيسري تنفيذ اللوائح الصحية الدولية،  .4
التعزيز آلليات تيسري تقدمي الدعم التقين واملايل واللوجسيت، مبا يف ذلك كما أن هناك حاجة إىل مزيد من 

  .تشاطُر اخلربات بني الدول األطراف يف هذا اإلقليم
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تعزيز النظُم الوطنية للوقاية من األمراض وترصدها ومكافحتها والتصدي هلا، واألمن الصحي 
  العام يف السفر والنقل.

من اللوائح الصحية الدولية، فإنه يتعين على الدول األطراف  1وامللحق  13واملادة  5وفقاً ألحكام املادة  .5
تقييم قدراا األساسية يف جمال الترصد واملواجهة، مبا يف ذلك نقاط الدخول احملددة، وذلك حبلول 

نية خاصة . وباإلضافة إىل ذلك، يتعين على هذه الدول أن تعد خطة عمل وط2009حزيران/يونيو   15
وأن  2012باللوائح الصحية الدولية تكفل حصوهلا على القدرات األساسية حبلول منتصف حزيران/يونيو 

تكون قد أضفت الطابع املؤسسي على آليات احلصول على تلك القدرات بعد ذلك التاريخ. وقد قامت 
غري أنه من  ، باستثناء الصومال.مجيع الدول األطراف يف هذا اإلقليم بإعداد خطط العمل الوطنية اخلاصة ا

يف حزيران/يونيو  ،بني الدول األطراف اإلحدى والعشرين اليت كانت ملزمة بالوفاء باملوعد النهائي األول
الوحيدة اليت نفَّذت خطة العمل اخلاصة ا للوفاء  الدولة ، كانت مجهورية إيران اإلسالمية هي2012

اللوائح الصحية الدولية. أما بقية الدول األطراف، فقد حصلت على متديد ملدة سنتني بالتزاماا املتعلقة ب
، يف ماعدا الصومال، اليت مل تتقدم 2014للوفاء مبتطلبات اللوائح الصحية الدولية، حبلول حزيران/يونيو 

اف يف هذا اإلقليم باملتطلبات اخلاصة بطلب التمديد. ومن املنتظَر أن يتقدم عدد كبري من الدول األطر
بطلب لتمديد آخر من أجل الوفاء باملتطلب اخلاص بالقدرات األساسية الالزمة لتنفيذ اللوائح، وذلك حىت 

. وسوف تواصل املنظمة العمل مع الدول األطراف من أجل االتفاق على املعايري 2016حزيران/يونيو 
 املتعلقة باحلصول على مزيد من التمديد.

، 2012ليت مت مجعها من خالل أداة التقييم الذايت إلجراءات تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، البيانات ا تظهر .6
وهل ما يقل بشكل طفيف عن  %،66املعدل اإلقليمي لتنفيذ املتطلبات اخلاصة بالقدرات األساسية، بلغ  أن

مع وجود بعض  - قليم . كما تظهر البيانات أن الدول األطراف يف اإل%67املعدل العاملي للتنفيذ البالغ 
حترز تقدماً معقوالً يف تنمية عدد من القدرات األساسية، والسيما تلك املتعلقة بالترصد،  - التفاوت 

وااة، واألحداث املرضية احليوانية املصدر، غري أن مستوى التقدم قليل نسبياً يف ما خيتص بالقدرات 
 حداث الكيميائية، واألحداث اإلشعاعية، واملوارد البشرية.املتعلقة بالتأهب، ونقاط الدخول، واأل

تواصل الدول األطراف مراجعتها ألوضاع تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، وحتديد الثغرات يف املتطلبات  .7
اخلاصة بدعم املنظمة هلا، وحتديث خططها الوطنية تبعاً لذلك. وهناك جهود تبذل لتعزيز القدرات ذات 

بالترصد وااة، مبا يشمل تنمية قدرات املوظفني. غري أن املعدل املرتفع لتبدل املوظفني  الصلة واخلاصة
داخل القطاع الصحي، الذي ميتد ليطال املؤسسات اليت يعمل فيها ضباط االتصال الوطنيني املعنيني باللوائح 

تكون قادرة على تنفيذ هذه اللوائح. الصحية الدولية، يعيق قدرة الدول األطراف على بناء قدرات مستدامة 
وإن حتديات كهذه، تعرقل االستثمارات واجلهود اليت تبذهلا الدول األطراف بدعم من املنظمة ومن غريها 

 من الشركاء.

قامت مجيع الدول األطراف، باستثناء الصومال، بتحديد نقاط الدخول اليت تعيق وجود قدرات أساسية  .8
دولة  12ة العاملية ا. ومت إجراء تقييم متعمق لنقاط الدخول احملددة وذلك يف فيها، وأخطرت منظمة الصح

نقطة، غري  272نقطة دخول احملددة، يف هذا اإلقليم، مت حتديد السلطة املختصة يف  318طرفاً. ومن بني الـ 
 نقطة دخول. 187أنه مل يتم وضع خطط خاصة مبجاالت الطوارئ إال يف 
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من اللوائح الصحية الدولية، فإن على كل دولة من الدول  3و 1، وامللحق 39و 27و 20د وفقاً ألحكام املوا .9
األطراف، موافاة منظمة الصحة العاملية بقائمة جبميع موانئها، مبا يف ذلك مجيع األراضي أو املناطق اإلدارية، 

من املراقبة اإلصحاحية. وحىت  السفن، وشهادات إعفاء السفن املخولة بإصدار: شهادات مراقبة إصحاح
دولة من الدول األطراف يف هذا اإلقليم بتبادل القوائم اخلاصة  11، مل تقم سوى 2013حزيران/يونيو 
، املخولة صالحية إصدار شهادات مراقبة إصحاح السفن. وينبغي على الدول األطراف 90باملوانئ الـ 

رها بانتظام مع املنظمة، حىت ميكن تفادي أي تأخري أو حتديث قوائم املوانئ املخولة هذه الصالحية وتشاط
النقل البحري الدويل. وفضالً عن ذلك، فإن احلاجة قائمة إليالء مزيد من االهتمام منظمة تداخل مع 

 للمتطلبات اخلاصة بالترصد وااة الفعالة يف نقاط الدخول.

  تعزيز إدارة املخاطر النوعية
اإلقليم مجيعها برامج للتعامل مع األمراض ذات اآلثار اخلطرية على الصحة  أنشأت الدول األطراف يف هذا .10

العمومية اليت تتطلب احلالة الواحدة منها، بصرف النظر عن ظروف وقوعها، إخطاراً فورياً للمنظمة ا، 
عرب  ظهر احتماالً للتسبب يف آثار صحية خطرية وميكن انتشارها انتشاراً سريعاًوكذلك األمراض اليت ت

من اللوائح الصحية الدولية. غري أن الربامج اخلاصة باألحداث  2احلدود، وذلك وفقاً ملا هو وارد يف امللحق 
األخرى اليت قد تسبب قلقاً دولياً بشأن الصحة العمومية، مل يتم التعاطي معها على حنو شامل يف معظم 

ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية اليت الدول األطراف. وإن الظهور األخري لفريوس كورونا املستجد 
يسببها الفريوس التاجي (كورونا) قد سلطت الضوء على التحديات املاثلة يف ما يتعلق باالكتشاف املبكر 

  وقيام ضباط االتصال املعنيني باللوائح الصحية الدولية باإلبالغ عن األحداث اليت قد تسبب قلقاً دولياً.

ة ييل فرق للترصد القائم على احلدث واالستجابة السريعة على مستويات إدارالتزال القضايا اخلاصة بتشك .11
خمتلفة، وترصد حاالت العدوى املصاحبة للرعاية الصحية، ومقاومة مضادات املكروبات، وتعزيز نظُم إدارة 

  جودة املختربات، التزال متثل حتديات أمام بلدان اإلقليم.

تلف القطاعات ذات الصلة باللوائح الصحية الدولية، مع ضباط هناك حتسن يف التنسيق والتعاون بني خم .12
االتصال الوطنيني املعنيني باللوائح الصحية الدولية، وذلك بفضل إنشاء آليات للتنسيق بني القطاعات 

واضح ألدوار التحديد ال ضرورةاملختلفة، غري أن مثل هذه اآلليات حتتاج إىل مزيد من التعزيز مع 
اع. وفضالً عن ذلك، فإن حتديد مواضع املخاطر احملتملة، ووضع خطط وطنية للتأهب ومسؤوليات كل قط

واالستجابة ترتكز على ج مواجهة مجيع األخطار، مبا يف ذلك تلك املخاطر اليت تقع عند نقاط الدخول، 
  ينبغي أن تنظر إليها غالبية الدول األطراف يف اإلقليم بعني االعتبار.

  وااللتزامات، واإلجراءات، وإجراء الدراسات ورصد التقدم الـمحرزصون احلقوق، 
أجرى العديد من البلدان مراجعة ألحكام اللوائح وقام مبوائمة األحكام الوطنية تبعاً لذلك ضمن اإلطار  .13

إنفاذها حة والبلدان للقواعد واملعايري املنقَّ القانوين واملعياري. ومع ذلك، فإن التحدي املتمثل يف اعتماد
متها من أجل تيسري تنفيذ اللوائح البلدان مبراجعة تشريعاا ومواء مايزال قائماً. وللوصول هلذه الغاية، تقوم

  الصحية الدولية.
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وفقاً ألحكام املادة الرابعة من اللوائح الصحية الدولية، يتعني على الدول األطراف تسمية أو تعيني ضابط  .14
ية الدولية يكون متاحاً االتصال به يف مجيع األوقات للتواصل مع ضابط اتصال وطين معين باللوائح الصح

مجيع الدول  نظمة الصحة العاملية. وللوصول إىل هذه الغاية. قاماالتصال املعين باللوائح الصحية الدولية يف م
و أا حدثَّت األطراف، باستثناء الصومال، إما بتقدمي التسمية أو التعميد السنوي لضابط االتصال الوطين، أ

معلومات االتصال اخلاصة ذا املسؤول. ومع ذلك، فلم يتم بعد حتديد األدوار واملسؤوليات يف هذا 
الشأن، يف مجيع الدول األطراف. وفضالً عن ذلك، فإن ضباط االتصال الوطنيني ليس لديهم صالحية نقل 

  املطلوبة. املعلومات املتصلة بطوارئ الصحة العمومية إىل املنظمة بالسرعة

يتم بذل بعض اجلهود لرفع مستوى الوعي وتفهم األدوار وااللتزامات املنوطة بضباط االتصال الوطنيني  .15
املعنيني باللوائح الصحية الدولية. وماتزال احلاجة قائمة إىل مزيد من العمل يف جمال رفع مستوى الوعي 

طين املعين ذه اللوائح، مع اقتران ذلك بالتزام باللوائح الصحية الدولية والدور احليوي لضابط االتصال الو
سياسي من قاملستوى على الصعيد الوطين.  الرفيعيل املسؤولنيب  

بدأ العمل يف موقع معلومات األحداث اخلاص بضباط االتصال الوطنيني املعنيني باللوائح الصحية الدولية،  .16
. ويتيح هذا املوقع تشاطر معلومات أكثر مشوالً حول األحداث ذات الصلة 2007حزيران/يونيو  15يف 

بالصحة العمومية، يف الوقت املناسب. وبوسع مجيع الدول األعضاء، باستثناء الصومال، الوصول إىل 
شخصاً، من بينهم  69املعلومات حني طلبها من هذا املوقع، وذلك لعدد من األشخاص يصل جمموعهم إىل 

تصال املعنيني باللوائح الصحية الدولية وغريهم من األشخاص الذين يعينهم ضباط االتصال ضباط اال
  للدخول إىل هذا املوقع.

من اللوائح الصحية الدولية حيبذ قيام الدول األطراف بتعيني خرباء يدرجون على  47وفقاً ألحكام املادة  .17
خبرياً، مت  248، 2013القائمة، حىت حزيران/يونيو  درج يف هذهقائمة خرباء اللوائح الصحية الدولية. وقد أُ

  يف هذا اإلقليم. اًدولة طرف 11منهم من قبل  27تعيني 

إن إطار رصد اللوائح الصحية الدولية عبارة عن استبيان أعدته منظمة الصحة العاملية ملساعدة الدول  .18
مة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية. األطراف على رصد التقدم الـمحرز يف جمال القدرات األساسية الالز

، وأرسلته إىل 2012وقد استوفت الدول األطراف مجيعها، باستثناء الصومال، هذا االستبيان العام املاضي 
  املنظمة. 

 


