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 (2005تقرير لجنة التقييم اإلقليمية عن حالة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية )
 مقدمة

( الذي 3-/ق62 القرار )ش م/ل إ 2015عام  جنة اإلقليمية لشرق املتوسطاعتمدت الدورة الثانية والستون لل   .1
ت فيه املنظمة على إنشاء جلنة تقييم إقليمية مستقلة تضم خرباء من الدول األطراف يف اإلقليم ومنظمة الصحة حث  

( يف اإلقليم وإلسداء املشورة إىل الدول األعضاء بشأن املسائل 2005العاملية لتقييم تنفيذ اللوائح الصحية الدولية )
 لوبة مبوجب اللوائح الصحية الدولية. املتعلقة بتنفيذ القدرات األساسية الوطنية املط

وعقدت أول اجتماع هلا يف   ،(2005تنفيذ اللوائح الصحية الدولية )املعنية بئت جلنة التقييم اإلقليمية نش  وقد أ   .2
لالتفاق على اختصاصاهتا وطرائق عملها. واجتمعت اللجنة للمرة الثانية يف  2015كانون األول/ديسمرب 

الستعراض نتائج التقييمات اخلارجية املشرتكة اليت أجريت يف الدول األعضاء يف اإلقليم.  2016سبتمرب /أيلول
جريت بعد ذلك. واستمرت االتصاالت مع اللجنة إلبداء مالحظاهتا على نتائج التقييمات اخلارجية املشرتكة اليت أ  

 مة يف وقت سابق.بعة التوصيات املقد  ملتا 2017جنة يف تشرين الثاين/نوفمرب ر عقد اجتماع ثالث لل  ومن املقر  
القرار  سياقيف اإلقليم يف  ز يف عمل جلنة التقييم اإلقليميةم احملر  معلومات حمد ثة عن التقد  ير التقر  هذا ويعرض .3

مة للدول األعضاء ومنظمة الصحة العاملية للتعجيل بتنفيذ (. كما يعرض توصيات اللجنة املقد  3-/ق62 )ش م/ل إ
وآراء اللجنة  ،وائح الصحية الدولية يف سياق إطار رصد اللوائح الصحية الدولية وتقييمهاللا املطلوبة مبوجبالقدرات 

 ب واالستجابة يف جمال الصحة العامة.يف ما يتعلق مبشروع اخلطة االسرتاتيجية العاملية اخلمسية لتحسني التأه  
 ة الدوليةوظائف لجنة التقييم اإلقليمية المعنية باللوائح الصحي

لطرائق عمل اللجنة، شارك بعض أعضائها يف التقييمات اخلارجية املشرتكة يف مخس دول أعضاء )هي  وفقا   .4
 مان وباكستان وتونس(.الكويت واملغرب وع  

ويف اجتماعها الثاين، استعرضت جلنة التقييم اإلقليمية تقارير التقييمات اخلارجية املشرتكة يف ستة بلدان، واليت  .5
رضت وع   ،، وصدرت التوصيات العامة التالية للبلدان2016جريت يف الفرتة ما بني نيسان/أبريل وأيلول/سبتمرب أ  

 .2016ني باللوائح الصحية الدولية يف أيلول/سبتمرب خالل االجتماع اخلامس ألصحاب املصلحة املعني  
   تنفيذ اللوائح الصحية الدولية الدول األعضاء يف اإلقليم على االضطالع ب املعنيةع جلنة التقييم اإلقليمية وتشج

حاالت طوارئ  تشهدالبلدان اليت ذلك يشمل و بالتقييمات اخلارجية املشرتكة بدعم من منظمة الصحة العاملية، 
 معقدة. 
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 دة القطاعات. عد  تنفيذ التقييم اخلارجي املشرتك من خالل ممارسة مت فور وينبغي الشروع يف وضع خطط العمل
وضع اخلطط إذا مل يف ر تأخ  الوعلى الرغم من أن هناك حاجة إىل حساب تكاليف هذه اخلطط، جيب عدم 

 .قيد االستخدامنهائية حساب التكاليف الأداة تكن 
  بالغ األمهية لتمويل تنفيذ خطط العمل. ومع ذلك، ميكن تنفيذ العديد من  يعترب ختصيص املوارد احمللية أمرا  و

 ، وينبغي أن يبدأ تنفيذ اخلطة حاملا يتم إقرارها على الصعيد الوطين. ةممكنميزانية اإلجراءات ذات األولوية بأقل 
  التنسيق لتعبئة املوارد من وأن تدعم الدول األعضاء يف  ،د الدعم اخلارجيينبغي ملنظمة الصحة العاملية أن حتد  و

 أجل تنفيذ خططها. 
  م الدعم التقين الالزم لتيسري تنفيذ خطط العمل. ينبغي ملنظمة الصحة العاملية أن تقد  و 
املتوسط والشركاء تقدمي الدعم للدول األعضاء يف  لشرقنظمة الصحة العاملية ملاإلقليمي كتب املل واص  و  .6

 تبلدا  يف اإلقليم قد أجر  14 ت، كان2017من أيار/مايو  التحضري للتقييمات اخلارجية املشرتكة وإجرائها. واعتبارا  
ية نظمة أيضا  إىل الدول األعضاء لوضع خطط عمل وطناملم من التقييمات اخلارجية املشرتكة. وميتد الدعم املقد  

دها التقييم اخلارجي املشرتك، والتقييمات الوطنية تكلفتها استنادا  إىل اإلجراءات ذات األولوية اليت حد  وحساب 
جريت، وربط خطط التنمية بالتخطيط الوطين املراجعات والتدريبات بعد العمل، إذا كانت قد أ  نتائج األخرى، و 

ودورات امليزانية لضمان املتابعة املستدامة خلطة العمل الوطنية وتنفيذها. وقد اضطلعت حىت اآلن األردن واملغرب 
 وباكستان بعملية وضع خطط العمل. 

وضع املكتب اإلقليمي وثيقة إرشادية لتسهيل إجراء التقييمات اخلارجية املشرتكة يف البلدان اليت متر بأزمات.  .7
ني من ني والداخلي  طرية مناقشات لتحديد اجلهات املاحنة والشرکاء اخلارجي  األصعدة العاملية واإلقليمية والق   ىوجتري عل

ء يف اإلقليم لتنفيذ نظمة تقدمي الدعم التقين إىل الدول األعضاامل. وتواصل أجل متويل اخلطط الوطنية وتيسري تنفيذها
 خطط العمل.

تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، يف اجتماعها الثاين، التوصيات احملددة بمت جلنة التقييم اإلقليمية املعنية قد  و  .8
 التالية:

  ر هلااليت تيس   الدولية من حيث املعرفة واملوارد والسلطةالوطنية املعنية باللوائح الصحية مراكز االتصال متكني 
 تضمإنشاء جلنة وطنية متعددة القطاعات بشأن اللوائح الصحية الدولية و ل مع منظمة الصحة العاملية. لتواص  ا

اللجان تفعيل دور الوزارات. وميكن سائر أعلى من وظيفي مستوى توجد يف و  ،ممثلني من مجيع القطاعات
اللوائح الصحية الدولية، كما لتلبية متطلبات الستجابة حلاالت الطوارئ املعنية بارفيعة املستوى القائمة الالوطنية 

بانتظام لدعوة ل. وينبغي تنفيذ أنشطة الطوارئحاالت األوضاع األخرى خبالف يف هذه اللجان جيب أن تعمل 
 ،باللوائح الصحية الدوليةة املعنياالتصال الوطنية ، ومبراكز باللوائح الصحية الدوليةعلى الصعيد الوطين للتوعية 

 اللجنة املشرتکة بني القطاعات املعنية باللوائح الصحية الوطنية. بو 
  إنشاء قنوات لالتصال والتنسيق بني وزارة الصحة والقطاعات األخرى اليت تتناول األحداث الكيميائية والنووية

يد اإلقليمي لدعم البلدان يف التقييم ويف أنشطة بناء القدرات، اخلرباء على الصع والتعرف علىواإلشعاعية. 
 طرية واإلقليمية والعاملية إلدارة األحداث الكيميائية واإلشعاعية.وتوصيف املوارد املوجودة على املستويات الق  
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 واحدة" بني موظفي الصحة البشرية واألطباء البيطريني وإشراكهم يف تنفيذ اللوائح الصحية  الدعوة ملفهوم "صحة
تقييم أداء اخلدمات البيطرية تقييما  شامال  وينبغي لنتائج هذا التقييم، إذا توفرت، و الدولية على مجيع املستويات. 

 ت إىل أي بلد.أن تكون يف متناول فريق التقييم اخلارجي املشرتك قبل وصول البعثا
ني باللوائح الصحية الدولية يف ني املعني  قني الوطني  أجرت منظمة الصحة العاملية اجتماعا  إقليميا  للمنس   .9

عن فهم بشأن تقييم املخاطر النامجة مبشاركة عدد قليل من أعضاء اللجنة من أجل: تعزيز معار  2017نيسان/أبريل 
 بوقوع تلك األحداث، وذلك بتطبيق وإخطار منظمة الصحة العاملية حمتمال   ا  دولياليت تثري قلقا  أحداث الصحة العامة 

مراكز (؛ ومناقشة العناصر وحتديدها لتمكني اتاملرفق الثاين من اللوائح الصحية الدولية )مبادئ توجيهية الختاذ القرار 
عددة القطاعات املعنية باللوائح الصحية الوطنية املعنية باللوائح الصحية الدولية؛ وحتسني وظائف اللجان متاالتصال 
الوطنية مراكز االتصال وثيقة التوجيه احلالية بشأن ل ا  حاليا  استعراضاملنظمة ري جت، اللجنة وحبسب توصياتالدولية. 

وذجا  نظمة أيضا  مامل د  ع  املعنية باللوائح الصحية الدولية، حبيث تراعي املناقشات اجلارية واالحتياجات احملددة. وت   
جنة متعددة القطاعات بشأن اللوائح الصحية الدولية اليت تغطي العناصر يوضح العناصر الرئيسية وأفضل املمارسات لل  

اصات، )مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين(، واالختصتشكيلها ، و جنةلل   التالية: الوالية القانونية
 اختاذ القرارات.لوثائق، وسلطة وا وتواتر االجتماعات

الوطنية االتصال نظمة وحدات تدريبية ودورة تدريبية على شبكة اإلنرتنت لبناء قدرات مراكز امل تأعد  وقد  .10
لالستفادة منها على الصعيد لبلدان لتكييف هذه املواد التدريبية ي قد م الدعم لاملعنية باللوائح الصحية الدولية. وس

لتبادل الدروس املستفادة وأفضل املمارسات الصادرة من املراجعات والتدريبات بعد  منصةالوطين. وجيري حاليا  إعداد 
 . واألقاليمالعمل بني البلدان 

يف البلدان إلدارة املتوافرة نظمة خريطة إقليمية للموارد امل د  ع  واستنادا  إىل نتائج التقييمات اخلارجية املشرتكة، ت   .11
 ح د د ت الثغرات وجيري وضع خطة إقليمية لتعزيز هذه القدرات.  األحداث الكيميائية واإلشعاعية. وقد

الدعم نظمة، بالتعاون مع املنظمة الدولية لصحة احليوان ومنظمة األغذية والزراعة لمأمم املتحدة، امل وقد مت .12
الربط بني اللوائح الصحية الدولية وأداء اخلدمات البيطرية حول  2017حلقة عمل يف باكستان يف أيار/مايو لعقد 

صحة احليوان يف وضع خطط العمل الوطنية وتنفيذها. ومن املزمع عقد حلقات عمل مماثلة يف قطاع لضمان مشاركة 
لكة ، ويف البحرين والكويت ولبنان وعمان وقطر واملم2017أفغانستان واألردن واملغرب حبلول كانون األول/ديسمرب 

 . 2018العربية السعودية والسودان وتونس واإلمارات العربية املتحدة حبلول حزيران/يونيو 
اللوائح الصحية الدولية في سياق إطار الرصد والتقييم المعنية بإسداء المشورة من لجنة التقييم اإلقليمية 

 لوائح الصحية الدوليةالخاص بال

للوائح اخلاص باللوائح الصحية الدولية استخدام إطار الرصد والتقييم ااملعنية بتدعم جلنة التقييم اإلقليمية  .13
ع مؤخرا ، والذي لية الذي الصحية الدو  ز يف تطوير القدرات الوطنية تکميلية لتقييم التقدم احملر   ن  ه جا  ن يتضم  و ض 

بذل جهود لزيادة الوعي هبذا اإلطار وزيادة املساءلة عنه بني  د واالستجابة ملختلف املخاطر. ويلزمب والرتص  للتأه  
 الدول األعضاء من أجل تعزيز استخدامه والتعجيل بالوفاء بالتزامات اللوائح الصحية الدولية.

 سل ط أعضاء اللجنة الضوء على القيمة املضافة للتقييم اخلارجي املشرتك يف حتديد االحتياجات األكثر إحلاحا  و  .14
األولوية لفرص بناء القدرات، وشجعوا الدول األعضاء على إجراء التقييم اخلارجي املشرتك كجزء من تقييم  وإعطاء

وظائف الصحة العامة األساسية. ويوفر التقييم اخلارجي املشرتك مصدرا  غنيا  للمعلومات عن القدرات الوطنية. وهناك 
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واملختربات يف مجيع أحناء اإلقليم باستخدام هذا املصدر  الرتص دحاجة إىل رسم اخلرائط للقدرات املوجودة يف جمال 
لمنظمة وشركائها يف التدخالت، مبا يف ذلك ضمان لمن املعلومات من أجل حتديد جماالت العمل االسرتاتيجية 

 .ةالقائم الرتص د أنشطة ر يفوظائف اإلنذار املبك  
اللجنة مبشاركة خرباء من األقران من اإلقليم يف التقييم اخلارجي املشرتك وأوصت بتوسيع نطاق التعاون  تأقر  و  .15

اللوائح املعنية ببني األقطار لتقدمي الدعم لوضع خطط العمل ومتويلها وتنفيذها. واعرتفت جلنة التقييم اإلقليمية 
حلاجة إىل البناء على اآلليات التعاونية عن طريق حتديد ال وأبرزت االصحية الدولية بوجود تعاون دون إقليمي فع  

الثغرات املشرتكة ووضع خطط دون إقليمية ملعاجلتها. ومن األمثلة على ذلك تعزيز التعاون عرب احلدود وتعزيز صحة 
 نظمة. امل، بدعم من الالجئني والنازحني داخليا  

منصة إنشاء ، وضرورة لنجاح يف الدول األعضاءدت اللجنة على ضرورة توثيق أفضل املمارسات وقصص اوشد   .16
 هلذا الغرض.

ت اللجنة باجلهود اليت يبذهلا املكتب اإلقليمي لدعم الدول األعضاء يف وضع خطط العمل الوطنية لمأمن أقر   .17
دت على ضرورة وضع جدول أعمال إقليمي بالتشاور مع الدول األعضاء للتعجيل الصحي. ويف هذا الصدد، شد  

هذا الدعم. للحصول على ه اخلطط ومتويلها وتنفيذها، مع إعطاء الدول األعضاء األكثر حرمانا  األولوية هذ بوضع
وأوصت اللجنة أيضا  بعقد حلقة عمل إقليمية لتدريب املواطنني على عملية وضع خطط العمل وحساب تكاليفها. 

ائح الصحية الدولية وممثلون من قطاع صحة احليوان الوطين املعين باللو مركز االتصال وينبغي أن يشارك يف حلقة العمل 
 التخطيط. قطاع ومن قطاع التمويل أو 

دت اللجنة على أن املسؤولية تقع على كل دولة عضو يف ضمان األمن الصحي الوطين واملسامهة يف حتقيق وأك   .18
وبالتايل ختصيص  ،صانعي السياساتلضمان توعية بانتظام أنشطة الدعوة الوطنية عقد ، جيب الصحة العاملية. ومن ث  

 .املوارد احمللية لتنفيذ اخلطط الوطنية لمأمن الصحي
مشروع الخطة االستراتيجية العالمية حول تنفيذ اللوائح الصحية الدولية المعنية بآراء لجنة التقييم اإلقليمية 

 الخمسية لتحسين التأهب واالستجابة في مجال الصحة العامة

اخلطة الالزمة إلعداد مسودة نظمة يف وضع املبادئ التوجيهية والركائز املأعضاء اللجنة باجلهود اليت تبذهلا  أقر   .19
 . إلدخال مزيد من التحسينات عليهاموا التعليقات التالية االسرتاتيجية العاملية اخلمسية، وقد  

 املبادئ التوجيهية: علىالتعليقات  .20
  ةالقيادة  .3املبدأ التوجيهي ز يف تنفيذ م احملر  ملنظمة الصحة العاملية: ستواصل اللجنة استعراض التقد   واحلوك م 

نظمة إلدراجها يف تقارير منتظمة من جانب املاللوائح الصحية الدولية وتقدمي مشورهتا إىل الدول األعضاء و 
 وتنفيذها. الرئاسية بشأن تطبيق اللوائح الصحية الدوليةاألجهزة نظمة إىل امل

  شراكات واسعة النطاق: ينبغي إدراج الشبكات واجلامعات اإلقليمية كشركاء إقليميني لتقدمي . 4املبدأ التوجيهي
 الدعم التقين للبلدان بالتشاور مع منظمة الصحة العاملية.

  طاع األمن بوضوح هنج مشرتك بني القطاعات: يتعني حتديد القطاعات غري الصحية مبا فيها ق. 5املبدأ التوجيهي
 يف معظم آليات التنسيق الصحي يف الدول األعضاء. 
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  من بناء نظم صحية قادرة على الصمود، هناك حاجة  يف إطارالتكامل مع النظام الصحي:  .6املبدأ التوجيهي
إىل مزيد من املعلومات بشأن معاجلة التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية املستدامة وتعزيز صحة الالجئني 

 واملهاجرين. 
  ذلك ا يف: يلزم وضع قدر أكرب من املرونة يف إعادة التقييم )مباهلشةالرتكيز على السياقات  .8املبدأ التوجيهي 

ل جذريا ، بسبب الصراع. وميكن أن يتمث    فيها السياق تغريا  ما يف احلاالت اليت يتغري  سي   أداة للتقييم الذايت(، وال
أحد املقرتحات يف النظر يف أحداث الصحة العامة الفعلية ومعرفة ما إذا كانت تشري إىل حدوث تغيري يف 

 .على هذا النحوالصحية العامة أو االستجابة هلا، واحتمال تعبئة املوارد  اتقدرات الكشف عن األزم
  ألفضل املمارسات وقصص النجاح يف الدول األعضاء يف اجملاالت ذات  ا  توثيقأن تتضمن اخلطة ومن الضروري

 . لبحوث العملية والتنفيذيةبشأن اعنصر  الصلة باللوائح الصحية الدولية وإدراج
 لة بالركائز الثالث:التعليقات املتص .21
  سق وشفاف عرب احلدود مبا ومت   مبك رأ: هناك نقص يف الرتكيز املستمر على تبادل املعلومات يف وقت  1الركيزة

وجود نظام صحي قادر على يف إطار يف ذلك خطط االستجابة املشرتكة للبلدان اليت تتشارك يف احلدود الربية. و 
الصمود، حتتاج الدول األعضاء اليت تستضيف الالجئني واملهاجرين إىل وضع خطط للتعامل مع تدفق هذه 

 اجملموعات السكانية املتحركة. 
  حاجة إىل مزيد من املعلومات بشأن الدعم الذي ستقدمه منظمة الصحة العاملية إىل الدول  مث ةب:  2الركيزة

 الوطين القائم على األحداث.  ترص دهااألعضاء لبناء 
  من جوانب املبالغة يف التأكيد على هذا اجلانب مت التحذير من بتطهري الطائرات، فيما يتعلق ج:  2الركيزة

. فمع أن تدابري الرش متثل اسرتاتيجية وقائية فعالة وذات أمهية نقطة الدخوليف  الصحية الدوليةلوائح ات بالقدر ال
خاصة يف البلدان املكونة من اجلزر واليت ال يوجد فيها نواقل لمأمراض، فإن فعالية التطهري تعترب منخفضة يف منع 

ض الناقل للمرض باملقارنة مع املسافرين البعو  لوفادة ضئيال   ن هناك احتماال  إمسببات املرض، حيث وفادة 
عرب احلدود وتعزيز متطلبات اللوائح  وإمكانية االتصال، فإن حتسني فهم تدفق السكان املصابني. ومن ث  

 انتشار األمراض.  منعسهم إسهاما  أكرب يف الصحية الدولية عند نقاط الدخول ميكن أن ي  
  د: يف حني يشري هذا القسم إىل دور منظمة الصحة العاملية يف مجع املعلومات حول التدابري اإلضافية،  2الركيزة

لصحة العامة لتنفيذ هذه التدابري اإلضافية، فإنه ل يةاألسس املنطقعلى الدول األطراف األخرى إطالع ويف 
للصحة العامة  يةطراف إىل األسس املنطقالتدابري اإلضافية اليت تنفذها الدول األ حالة افتقاريشري إىل  ال

 العلمية. والبينات 
  باإلطار املنقح لرصد اللوائح الصحية الدولية وتقييمها. وطلب علما  طت مجعية الصحة العاملية اب: أح 3الركيزة

( من الدول األعضاء يف اإلقليم 1-ق/62 )ش م/ل إ( و3-ق/62 جنة اإلقليمية )ش م/ل إقراران الحقان لل  
اقرتاح ونذكر هنا أن إجراء عمليات التقييمات اخلارجية املشرتكة كجزء من اإلطار اجلديد للرصد والتقييم. 

ح لرصد اللوائح الصحية الدولية وتقييمها إلبالغ مجعية الصحة بشأن حالة تطبيق اللوائح وتنفيذها اإلطار املنق  
 اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء يف اإلقليم. يغفل اخلطة االسرتاتيجية العاملية  يف إطار

  ج: يلزم إعادة النظر يف اإلشارة املستمرة إىل أداة اإلبالغ السنوي للتقييم الذايت، اليت أدخلت يف عام  3الركيزة
سقة ن أداة اإلبالغ السنوية مت  من أجل االستجابة للطلبات الواردة من البلدان لكي تكو بصورة عاجلة ، 2010
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ز يف تنفيذ اإلجراءات ذات األولوية اليت مع أداة التقييم اخلارجي املشرتك لتقدمي املعلومات عن التقدم احملر  
 دها التقييم اخلارجي املشرتك. حد  

 اإلجراء المطلوب من اللجنة اإلقليمية

 ة إىل اإلحاطة علما  بالتقرير.اللجنة اإلقليمية مدعو  


