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  ٢٠١٢منظمة الصحة العالمية © 
 

  الحقوق محفوظة.  جميع
 

التســميات المســتخدمة فــي هــذه المنشــورة، وطريقــة عــرض المــواد الــواردة بهــا، ال تعبــر إطالقــًا عــن رأي منظمــة الصــحة 
أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشـأن تحديـد حـدودها أو  مية بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينةالعال

  ة على الخرائط خطوطًا حدودية تقريبية قد ال يوجد حولها بعد اتفاق كامل. تخومها. وتمثل الخطوط المنقوط
 

نة ال يعني أن هذه الشركات والمنتجات معتمدة أو موصى بها من عيَّ كما أن ذكر شركات أو منتجات جهات صانعة مُ 
ز أسـماء ميَّـالخطأ والسـهو، تُ  وفيما عدا لها على سواها مما يماثلها ولم يرد ذكره. تفضيالً قبل منظمة الصحة العالمية، 

  المنتجات المسجلة الملكية باألحرف المائلة.
 

وقـد اتخــذت منظمــة الصــحة العالميــة كــل االحتياطــات المعقولــة للتحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه المنشــورة. ومــع 
هـوم ضـمنًا. والقـارئ ذلك فإن المـواد المنشـورة تـوزع دون أي ضـمان مـن أي نـوع سـواء أكـان بشـكل صـريح أم بشـكل مف

هو المسؤول عن تفسير واستعمال المواد المنشورة. والمنظمة ليست مسـؤولة بـأي حـال عـن األضـرار التـي تترتـب علـى 
  استعمال هذه المواد.
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  جدول المحتويات
 

 ٤ المقدمة  أوًال:
 ٤ الغرض من الوثيقة   ١-١
 ٤ ٢٠٠٥استعراض عام للوائح الصحية الدولية   ٢-١
 ٥ اريخ واألطر الزمنية التو   ٣-١

 ٦ )٢٠٠٥البت في مدى استيفاء متطلبات القدرات األساسية وفقًا للوائح الصحية الدولية (  ثانيًا:
 ٦   )٢٠٠٥للوائح الصحية الدولية ( ١تطبيق المرفق   ثالثًا:
إذا كــان  نصــح باتباعهــا للبــت فــي مــدى اســتيفاء متطلبــات القــدرات األساســية ومــاالخطــوات التــي يُ   رابعًا:

 ينبغي طلب التمديد 
٧ 

 ١١ الخريطة البيانية لخطوات العمل  خامسًا:
 ١٢ التذييالت   :سادساً 

 ١٢ األحكام الخاصة بالدول األطراف  :١التذييل 
متطلبــات القــدرات األساســية علــى المســتوى الــوطني والوســيط ومســتوى المجتمعــات المحليــة   : ٢التذييل 

 الُمعيَّنةوتلك التي تخص نقاط الدخول 
١٣ 

 ١٧ إطار الرصد لمنظمة الصحة العالمية  :٣التذييل 
 ١٧  الُمعيَّنةموجز متطلبات القدرات األساسية لكل من نقاط الدخول   :٤التذييل 
 ٢١  الُمعيَّنةلها ونقاط الدخول  ُمصرَّحاألسئلة واألجوبة حول الموانئ ال  :٥التذييل 
اللـوائح الصـحية  التـي تـنص عليهـاالقـدرات الوطنيـة األساسـية  تطـويراألدوات المتاحة لتقييم   :٦التذييل 

 الدولية 
٢٤ 

القدرات األساسية التي تنص عليهـا اللـوائح  بتطويرمواد اللوائح الصحية الدولية ذات الصلة   :٧التذييل 
الصحية الدولية، ومؤشرات جمعية الصحة العالمية والجدول الموجز للقـدرات األساسـية التـي 

 بالنسبة لكافة األخطار  رساؤهاإتم 

٢٧ 

رســالة المــدير العــام المســاعد لشــؤون األمــن الصــحي والبيئــة لمنظمــة الصــحة العالميــة إلــى   :٨التذييل 
  الدول األطراف 

٤٢ 

تمديــــد التــــاريخ المســــتهدف لبنــــاء القــــدرات الوطنيــــة لقالــــب المقتــــرح لطلــــب الحصــــول علــــى ا  :٩التذييل 
 لوائح الصحية الدولية األساسية التي تنص عليها ال

٤٣ 

الخطوط العريضة لإلجراءات المقترح اتباعها من ِقبل الدول األطـراف للحصـول علـى تمديـد   :١٠التذييل 
  لمدة سنتين بعد التاريخ المستهدف إلرساء القدرات الوطنية األساسية

٤٣ 
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  المقدمة  أوًال:
 
    الغرض من الوثيقة ١-١
 

 اتاألطـــــراف التـــــي ترغـــــب فـــــي الحصـــــول علـــــى المعلومـــــات وعلـــــى إرشـــــاد تتوجـــــه هـــــذه الوثيقـــــة إلـــــى الـــــدول
ت (فـــي الموعـــد النهـــائي المحـــدد فـــي حزيـــران/ يونيـــو اســـتوفالصـــحة العالميـــة للبـــت فيمـــا إذا كانـــت قـــد  منظمـــة
، ومـــا إذا كـــان ينبغـــي عليهـــا طلـــب ١) متطلبـــات القـــدرات الوطنيـــة األساســـية التـــي وردت فـــي المرفـــق ٢٠١٢
   ١.التمديد

 
  )  ٢٠٠٥ستعراض موجز للوائح الصحية الدولية (ا  ٢-١
 

دولة، بما في  ١٩٤هي اتفاق قانوني دولي ملزم للدول األطراف البالغ عددها  ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية 
والـــدول األطـــراف مطالبـــة  ٢.دولـــة ١٩٣ذلـــك الـــدول األعضـــاء فـــي منظمـــة الصـــحة العالميـــة والبـــالغ عـــددها 

رات الوطنية األساسية في مجـال الصـحة العموميـة، وتعزيزهـا وصـونها، ولـذا فـإن بتطوير الحد األدنى من القد
تلك الدول ينبغي أن تكون قد وضعت خطـط العمـل وعكفـت علـى تنفيـذها لضـمان أن القـدرات األساسـية التـي 

  .٢٠١٢موجودة وتؤدي مهامها في كل أراضيها بحلول حزيران/ يونيو تنص عليها اللوائح الصحية الدولية 
  
نــة، كــوزارة عيَّ مُ أو عــدة وزارات وُتعــد اللــوائح الصــحية الدوليــة ملزمــة للــدول األطــراف ككــل ولــيس لــوزارة واحــدة  

الصــحة علــى ســبيل المثــال. وحتــى يتحقــق التطبيــق التــام للــوائح الصــحية الدوليــة مــن الضــروري تمكــين مراكــز 
  االتصال الوطنية المعنية باللوائح لكي تستطيع القيام بوظائفها.

  
 وتتضمن اإلجراءات التي من شأنها تمكين مراكز االتصال الوطنية، من بين أمور أخرى، ما يلي: 

 .إنشاء والية واضحة ومحددة لتنفيذ كافة وظائف مراكز االتصال الوطنية 

  توفير السلطة والموارد والسياسات واإلجراءات والمعرفـة والتـدريب الـالزم لهـا للتواصـل مـع حكوماتهـا و
 ة مستوياتها ومع منظمة الصحة العالمية نيابًة عن حكوماتها عند اللزوم.على كاف

  وضـــع آليـــات التنســـيق واالتصـــال بـــين الـــوزارات والمصـــالح والقطاعـــات المعنيـــة بمـــا فـــي ذلـــك نقـــاط و
 الدخول. 

  
  

ألحكـام لمـوجز ا ١انظر التـذييل وقد تم تحديد عدد من االلتزامات والحقوق في إطار اللوائح الصحية الدولية. 
    الخاصة بالدول األطراف والذي يحتوي على المزيد من التفاصيل.

  
  

                                                            
  نطاق هذه الوثيقة اإلرشادية وسوف يتم تناولها على حدة. ٢٠١٤تتجاوز طلبات التمديد لعام     ١
 وعـادة ة،ـة العالميــفـي منظمـة الصحـ ١٩٤ال يتضمن هذا العدد السـودان الـذي أصـبح مـؤخرًا الدولـة العضـو رقـم     ٢

تحفظاتها  شهرًا لإلخطار عن رفضها للوائح الصحية الدولية أو ١٢مة مهلة تمتد الدول األعضاء الجدد للمنظما تمنح 
  بشأنها.
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 التواريخ واألطر الزمنية   ٣-١
  
حدد اللوائح الصحية الدولية إطارًا زمنيًا إلرساء القدرات الوطنية األساسية بناًء على بـدء نفـاذ اللـوائح بالنسـبة تُ 

، ولكن في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ بـدء للدولة الطرف، على أن يكون ذلك "في أقرب وقت ممكن
 ٣.وفيما يلي اإلطار الزمني المحدد لألغلبية الُعظمى من البلدان). ١٣و ٥ المادتان(نفاذ هذه اللوائح... ." 

  
 )٢٠٠٥اعتماد اللوائح الصحية الدولية (  :٢٠٠٥أيار/ مايو  ٢٣ 

 

 )٢٠٠٥الصحية الدولية ( بدء نفاذ اللوائح  :٢٠٠٧يونيو  /حزيران ١٥
 

 :٢٠٠٩حزيران/ يونيو  ١٥
) لتقيــيم الــدول األعضــاء مــن حيــث ٢٠٠٥الموعــد النهــائي بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة (

الهياكل والموارد الوطنية القائمـة علـى تلبيـة الحـد األدنـى مـن متطلبـات القـدرات المحـددة  قدرة
طلبــات، ينبغــي علــى الــدول األطــراف وضــع . وفــي حالــة عــدم اســتيفاء هــذه المت١فــي المرفــق 

خطــط العمــل وتنفيــذها لضــمان أن هــذه القــدرات األساســية موجــودة وتــؤدي مهامهــا فــي كــل 
 .٢٠١٢راضيها بحلول أ

 :٢٠١٢حزيران/ يونيو  ١٥
) تكـون قـد ١) لكـي (٢٠٠٥التاريخ المحدد للدول األطراف بموجب اللوائح الصـحية الدوليـة (

، أو فـي حالـة عـدم إرسـائها لتلـك ١ساسـية التـي يـنص عليهـا المرفـق أتمت إرساء القدرات األ
تكون قد قـدمت الوثـائق المطلوبـة لطلـب التمديـد لمـدة ال تتجـاوز سـنتين إلتمـام  )٢القدرات، (

 إرساء هذه القدرات.
 :  ٢٠١٤حزيران/ يونيو  ١٥

، أو في ١التمديد لكي تكون قد أتمت إرساء القدرات األساسية التي ينص عليها المرفق ي حصلت على )، للدول األطراف الت٢٠٠٥التاريخ المحدد بموجب اللوائح الصحية الدولية (
يجوز في بعض الظروف االستثنائية  حالة عدم إتمام إرساء تلك القدرات بعد التمديد المبدئي

التمديد لمدة سنتين إضافيتين (وتتضمن متطلبات الحصول على هذا التمديد المشاورة مع 
 ة مراجعة اللوائح الصحية الدولية).لجن

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
تتــأخر األطــر الزمنيــة للــدولتين الطــرفين اللتــين أبــدتا تحفظــات علــى اللــوائح الصــحية الدوليــة (الواليــات المتحـــدة     ٣

النســبة للجبــل األســود الــذي انضــم إلــى الــدول األمريكيــة والهنــد) تــأخرًا طفيفــًا عــن هــذا الجــدول، وهــذا هــو الحــال أيضــًا ب
  األعضاء (والدول األطراف) بعد بدء نفاذ هذه اللوائح.

٢٠٠٧
 

٢٠٠٩
 

٢٠١٢
 

٢٠١٤
 

التمديد
الثاني 
 

التمديد
األول 
 

التنفيذ
 

التخطيط 
والتقييم
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البـــت فـــي مـــدى اســـتيفاء متطلبـــات القـــدرات األساســـية وفقـــًا للـــوائح الصـــحية   ثانيًا:
  )٢٠٠٥( الدولية

  
والبت النهــائي فيمــا  .١تتمثل التزامات الدول األطراف في تحقيق كافة المتطلبات التي ينص عليها المرفق 

يقــع علــى عــاتق كــل مــن الــدول  ٢٠١٢القــدرات الوطنيــة األساســية لعــام  يتعلــق باســتيفاء كافــة متطلبــات
 األطراف.

  
، إال أنـه مـن المعقـول والمناسـب أن تمـنح ١وفي حين أنه ينبغي استيفاء جميع المتطلبـات الـواردة فـي المرفـق 

المتاحــة  كــل مــن البلــدان األولويــة لــبعض المتطلبــات بنــاًء علــى احتياجــات الصــحة العموميــة لــديها، والمــوارد
ويمكــن للــدول األطــراف أن تســتخدم أي أســاليب أو منهجيــات أو األساســية وغيرهــا مــن االعتبــارات. والهياكــل 

أدوات قابلة للتطبيق في سعيها التخاذ هذا القـرار، شـريطة تـوفر لـديها البيانات/البيِّنـات التـي تجعلهـا علـى ثقـة 
ومـن أجـل تسـهيل عمليـة اتخـاذ القـرار  .١فــي المرفــق جميع متطلبات القدرات األساســية الــواردة من اسـتيفاء 

من ِقبل الدول األطراف، تقترح أمانة المنظمة استخدام أداة رصد اللـوائح الصـحية الدوليـة ضـمن أدوات قيـاس 
 مدى استيفاء متطلبات القدرات األساسية التي تنص عليها اللوائح.

  
  )  ٢٠٠٥للوائح الصحية الدولية ( ١تطبيق المرفق   ثالثًا:

 
ولــدعم الــدول األعضــاء فــي تطبيــق بــالعموم وبالتوجــه إلــى الوظــائف.  للــوائح الصــحية الدوليــة ١يتســم المرفــق 

ورصد القدرات األساسية التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية، أجرت منظمة الصحة العالميـة المشـاورات 
  التقنية لتحقيق ما يلي:

 
 والوضوح والتوحيدبمزيد من التحديد  ١ردة في المرفق تعريف القدرات الوطنية األساسية الوا،  

 
  والمؤشـــرات للـــدول األطـــراف لرصـــد التقـــدم التـــي تحـــرزه فـــي تطـــوير القـــدرات  اتتقـــديم اإلرشـــادو

 األساسية التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية، 
 

  لــذي تحــرزه مؤشــرًا) جمعيــة الصــحة العالميــة عــن التقــدم ا ٢٠تــوفير وســيلة إلبــالغ (مــن خــالل و
 من هذه اللوائح.   ٥٤الدول األطراف في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، وفقًا للمادة 

  
لالطــالع علــى تفاصــيل اإلطــار) ثمــاني قــدرات  ٣رصــد اللــوائح الصــحية الدوليــة (انظــر التــذييل ويحــدد إطــار 

بـالغ عنهـا واالسـتجابة السـريعة أساسية تجسد المعاني العملية للقدرات المطلوبة لكشـف األحـداث وتقييمهـا واإل
والفعالــة لمخــاطر الصــحة العموميــة وطــوارئ الصــحة العموميــة المحتملــة التــي تســبب قلقــًا دوليــًا، كمــا جــاء فــي 

. وتماشيًا مع النطاق الواسع للوائح الصحية الدولية تمتد هذه القدرات لتشمل كافة ١المرفق و  ١٣و ٥المادتين 
األخطــــار البيولوجيــــة وأخطــــار العــــدوى وأخطــــار األمــــراض الحيوانيــــة المنشــــأ األخطــــار ذات الصــــلة بــــاللوائح (

وتتطلــب قــدرة  ٤)،واألخطــار المتعلقــة بســالمة الغــذاء واألخطــار الكيميائيــة واإلشــعاعية، وغيرهــا مــن األخطــار
 الدول األطراف علـى مواجهـة هـذه المخـاطر واألحـداث علـى المسـتوى الـوطني (المحلـي) واإلبـالغ عنهـا دوليـاً 

  (حسب االقتضاء).
                                                            

ر فـي ال يعني ذلك وضع برامج عمودية لكل من األخطار على حدة والسيما إذا كانـت القـدرات العامـة التـي ُتطـوَّ     ٤
  كافية لمواجهة كافة مخاطر الصحة العمومية.ظل اللوائح الصحية الدولية مثل الترصد القائم على الحدث، ُتعد 
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وفيمــا يتعلــق بنقــاط الــدخول "ُتحــّدد الــدول األطــراف المطــارات والمــوانئ التــي  ١-٢١و ١-٢٠ووفقــًا للمــادتين 
"، ويجــوز لهــا "حيثمــا توجــد أســباب صــحية عموميــة ١يجــب أن تطــور القــدرات المنصــوص عليهــا فــي المرفــق 

علــى أنــه ينبغــي علــى الــدول  ١٩وتــنص المــادة  بريــة تقــوم بتطــوير" هــذه القــدرات.تبــرر ذلــك، أن تحــدد معــابر 
انظـر التـذييل لـدخول يـتم تعيينهـا فـي أراضـيها". األطراف "تحديد السلطات المختصة في كـل نقطـة مـن نقـاط ا

لهــا بإصــدار  ُمصــرَّحلهــذه الوثيقــة أوجــه االخــتالف بــين المــوانئ ال ٥للمزيــد مــن التفاصــيل. ويوضــح التــذييل  ٤
بــين نقــاط الــدخول التــي ُتعيِّنهــا الدولــة الطــرف لتعزيــز قــدراتها وتطويرهــا وصــونها الشــهادات الصــحية للســفن و 

   للوائح الصحية الدولية. ١على النحو الذي جاء في المرفق 
  

ويمكـــن أن يســـهل إطـــار رصـــد اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة قيـــاس المســـتوى الـــذي تـــم بلوغـــه فـــي تحقيـــق القـــدرات 
ستخدام البيانات التي ُجمعت عن طريـق االسـتبيان الموجـه إلـى الـدول با ٢٠١٢المطلوبة بموجب اللوائح لعام 

ممت وفـي حـين أن هـذه األداة قـد ُصـ ة رصـد اللـوائح الصـحية الدوليـة).األطراف (والـذي ُيشـار إليـه أيضـًا بـأدا
تخدم فـي تطـوير القـدرات الوطنيـة األساسـية، إال أنهـا يمكـن كـذلك أن تسـ ُمحـرزفي المقام األول لتتبع التقـدم ال

  مع غيرها من مصادر البيانات لتقييم مدى استيفاء متطلبات القدرات الوطنية األساسية. 
  

الخطوات التي ُينصح باتباعها للبت في مدى استيفاء متطلبات القدرات األساسية، ومــا إذا   رابعًا:
  ٥كان ينبغي طلب التمديد

  
  ة عند اتخاذ القرار:ُيقترح على الدول األطراف النظر في اتباع الخطوات التالي

 
مراجعــة خطــة العمــل الوطنيــة (أو مــا يعادلهــا) لتعزيــز القــدرات األساســية التــي تــنص عليهــا   :١الخطوة 

لومــات مــن المصــادر األخــرى والتــي عاللــوائح الصــحية الوطنيــة ونتــائج أداة رصــد اللــوائح والم
  تشمل وال تقتصر على ما يلي:

 
  وتنفيـــذبـــاللوائح الصـــحية الدوليـــة (أو مـــا يعادلهـــا) مـــدى تنفيـــذ خطـــة العمـــل الوطنيـــة الخاصـــة 

العمـــل لكـــل مـــن نقـــاط الـــدخول الُمعيَّنـــة إلرســـاء القـــدرات األساســـية كمـــا جـــاء علـــى نحـــو  خطـــط
 ؛١مفصل في المرفق 

  أحــــدث البيانــــات الوطنيــــة فيمــــا يتعلــــق بتطــــوير القــــدرات األساســــية التــــي تــــنص عليهــــا اللــــوائح و
ة رصـــد اللـــوائح الصــحية الدوليـــة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، والتـــي الصــحية الدوليـــة التـــي توفرهـــا أدا

يمكن استخدامها لسرعة تقييم مدى تطوير القدرات األساسية التي تنص عليها اللوائح فـي وقتهـا 
 الفعلي.

  الرصـــد الـــذي أجـــري باســـتخدام األدوات التـــي ُوضـــعت لتقيـــيم ورصـــد تطـــوير  حصـــائل التقيـــيم/و
لالطـالع  ٦تنص عليهـا اللـوائح الصـحية الدوليـة (انظـر التـذييل القدرات الوطنية األساسية التي 

علـــى قائمـــة أدوات منظمـــة الصـــحة العالميـــة والـــروابط ذات الصـــلة بـــاللوائح)، بمـــا فـــي ذلـــك أداة 
 . الُمعيَّنةتقييم القدرات األساسية الالزمة فيما يتعلق بالمطارات والموانئ والمعابر البرية 

                                                            

التعامـل مـع سـيتم و . فقـط ٢٠١٤الخطوات التي يوصى بها فـي هـذه الوثيقـة تنطبـق علـى طلـب التمديـد حتـى عـام    ٥
  في وثائق أخرى تصاغ الحقًا. ٢٠١٤طلبات التمديد إلى ما بعد النظر في 
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  لــى ســبيل المثــال البيانــات الوطنيــة ودون اإلقليميــة والتقييمــات مصــادر المعلومــات األخــرى، عو
 والتقارير واإلحصاءات اإلقليمية األخرى، وما إلى ذلك.

  المعلومــات ذات الصــلة بالســياق الــوطني مثــل احتياجــات الصــحة العموميــة والمــوارد والهياكــل و
 األساسية المتاحة وغيرها من االعتبارات.

  
  
 

قـد  ١حدة للحكم على إذا ما كانت متطلبات القـدرات الوطنيـة األساسـية الموضـحة فـي المرفـق وهناك طريقة عملية ومو 
تحققت، وهي النظر في إنجازات مؤشرات جمعية الصحة العالمية العشرين فـي أداة رصـد اللـوائح الصـحية الدوليـة كمـا 

  ).٢دولية (التذييل للوائح الصحية ال ١ومتطلبات القدرات المحددة في المرفق  ٧وردت في التذييل 

والمســألة الرئيســية التــي ينبغــي النظــر فيهــا هــي مــا إذا كانــت القــدرات القائمــة، اســتنادًا إلــى الخصــائص الُقطريــة، تــؤدي 
، على أكمل وجه. وعند البت في ما إذا ما كان ينبغي طلب ١الوظائف المطلوبة بموجب اللوائح، بما في ذلك المرفق 

التــي تنــدرج تحــت كــل مــن  ٧مــن الخصــائص ٦دولــة الطــرف فــي الحكــم بــأن تحقيــق نســبة مــاالتمديــد أم ال، قــد ترغــب ال
األحــداث المحتملــة  للكشــف عــن المخــاطر/ ٨مؤشــرات جمعيــة الصــحة العالميــة لكــل مــن القــدرات األساســية، ُتعــد كافيــة

صـحية عموميـة تسـبب  المحدقة بالصحة العمومية واالستجابة لمقتضياتها، بما في ذلـك األحـداث التـي قـد تمثـل طارئـة
مـن الخصـائص الـواردة فـي إطـار  ٪١٠٠قلًقا دولًيا. ويعني ذلك أنه في حين أن الدولـة الطـرف قـد ال تكـون قـد حققـت 

رصـــد اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة، إال أنـــه فـــي إمكانهـــا أن تبـــت بأنهـــا قـــد حققـــت متطلبـــات القـــدرات األساســـية بنـــاًء علـــى 
دون الوطنيـــة،  بمـــا فـــي ذلـــك بيانـــات التقيـــيم والتقـــارير واإلحصـــاءات الوطنيـــة/اســـتعراض كافـــة المعلومـــات الضـــرورية، 

 وغيرها من البيانات الوطنية ذات الصلة. 
   وصونها. من الخصائص في كافة القدرات األساسية ٪١٠٠وعلى هذه البلدان أن تستمر في سعيها إلنجاز نسبة 

  
  

  حصول على موافقة السلطات المختصةمشاورة القطاعات المعنية عند الضرورة وال  :٢الخطوة 
 

  مناقشــة الــوزارات المعنيــة وغيرهــا مــن أصــحاب المصــلحة حــول البيانــات ذات الصــلة والوصــول
إلى توافـق آراء حـول مـا إذا كانـت القـدرات األساسـية التـي تـنص عليهـا اللـوائح الصـحية الدوليـة 

درات األساســية أو األخطــار قــد تحققــت، ومــا إذا كــان ينبغــي المطالبــة بالتمديــد بســبب بعــض القــ
 لجتها بعد ذلك من خالل خطة العملالمحددة، التي يمكن معا

  االعتماد من ِقبل وزارة الصحة (أو غيرها مـن السـلطات المختصـة) واتخـاذ القـرار بشـأن مـا إذا و
 كان ينبغي المطالبة بالتمديد، وفي تلك الحالة تحديد الجوانب التي سيغطيها التمديد.

  
                                                            

   قدرات التنظيمية قائمة لتحقيق الحصائل المنشودة.مستوى من اإلنجاز يفترض أن الهياكل األساسية وال    ٦
  مجموعة من العناصر أو الخصائص المحددة التي تجسد مستوى األداء أو اإلنجاز فيما يتعلق بمؤشر معين.    ٧
ــوفــي ذلــك إقــرار باحتمــال حــدوث تــأثير "المناعــة الجماعيــة"، حيــث إنجــاز نســبة جيــدة مــن كــل مــن القــدرات يُ     ٨ ن مكِّ

األحـداث المحتملـة المحدقـة بالصـحة  من بناء قدرة عامة تصل إلى الحد الذي يمكنها مـن الكشـف عـن المخـاطر/البلد 
العمومية واالستجابة لمقتضـياتها، بمـا فـي ذلـك األحـداث التـي قـد تمثـل طـوارئ صـحية عموميـة تسـبب قلًقـا دولًيـا، وفقـًا 

  .١ك القدرة، وتلبي متطلبات المرفق لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية، بغض النظر عن مصدر تل
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شرها على أصــحاب وضع خطة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية أو ما يعادلها (لفترة التمديد) ون  :٣الخطوة 
  المصلحة المعنيين

 
  إجراء اسـتعراض مواضـيعي للحالـة الراهنـة للقـدرات، وٕاصـدار التوصـيات بشـأن اإلجـراءات التـي

 نبغي اتخاذها على المستوى الوطنيي

  ية التـــي تـــنص عليهـــا اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة وضـــع خطـــة التنفيـــذ الخاصـــة بالقـــدرات األساســـو
 التمديدطلب ، إذا كان قد تقرر ٢٠١٤لاللتزام بالمهلة الزمنية المحددة في 

  النشــر علــى القطاعــات المعنيــة والجهــات المانحــة المحتملــة والشــركاء مــن أجــل الــدعوة وتعبئــة و
 الموارد.

  
  

اســتيفاء متطلبــات القــدرات األساســية التــي تــنص  الُمعيَّنــةمــن األهميــة مالحظــة أنــه ينبغــي علــى كــل مــن نقــاط الــدخول 
يــة الشــاملة لتنفيــذ اللــوائح الصــحية نينبغــي تنــاول قــدرات نقــاط الــدخول فــي الخطــة الوطو  عليهــا اللــوائح الصــحية الدوليــة.

 الدولية.
  
  

  اإلبالغ والمطالبة بالتمديد عند اللزوم  :٤الخطوة 
 

 صـحة العالميـة مشـفوع بتبريـر الطلـب وخطـة التنفيـذ فـي تقديم طلب رسمي للتمديد إلى منظمة ال
لالطــــالع علــــى رســــالة  ١٠و ٩و ٨(انظــــر التــــذييل  ٢٠١٢حزيــــران/ يونيــــو  ١٥موعــــد أقصــــاه 

المـــدير العـــام المســـاعد لشـــؤون األمـــن الصـــحي والبيئـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة الموجهـــة إلـــى 
 )الدول األطراف، والقالب واإلجراءات الخاصة بطلب التمديد

  ٢٠١٢٩تقديم االستبيان السنوي الموجه إلى الدول األطراف في موعد أقصاه آب/ أغسطس و  
  

  أعمال المتابعة   :٥الخطوة 
 

  ينبغي على الدول األطراف التي طالبت بالتمديد أن تقوم بما يلي:
 

 االستمرار في رصد القدرات األساسية التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية وتطويرها 

  حديث خطة العمل الوطنية بانتظامتو 

  أو غيرها من الوكاالت عند اللزوم طلب دعم منظمة الصحة العالمية و/و 
  

                                                            
الـدول  ٢٠١٢ حزيـران/ يونيـو ١٥سيساعد تقديم االستبيان السنوي الموجه إلى الـدول األطـراف فـي موعـد أقصـاه     ٩

ولكـــن الـــدول  األطـــراف علـــى إجـــراء تقيـــيم فـــي الوقـــت الفعلـــي لمـــدى تطـــوير القـــدرات ولـــذا فهـــو مـــا ُيشـــجع عليـــه بشـــدة.
  .٢٠١٢تنفيذ ذلك يمكنها تقديمه بحلول آب/ أغسطس  التي تعجز عناألطراف 
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وينبغــي علــى الــدول األطــراف التــي أشــارت إلــى أنهــا قــد أوفــت بالتزامــات القــدرات األساســية التــي تــنص عليهــا 
  اللوائح الصحية الدولية أن تقوم بما يلي:

 
 ت األساسية التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية  االستمرار في رصد القدرا 

  النظر في المطالبـة بالتمديـد فـي حالـة وجـود تغييـر ذي صـلة فـي حالـة القـدرات األساسـية التـي و
 تنص عليها اللوائح.

  توثيق أفضل الممارسات وتبادلها مع غيرها من الدول األطرافو 

  ٢٠١٢ دعم البلدان التي لم توف بعد بالتزاماتها لعامو. 
  

  الخريطة البيانية لعملية اتخاذ القرار حول التمديد

  
  

ـــدول األطـــراف حســـب  أمانـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة علـــى أهبـــة االســـتعداد لتقـــديم الـــدعم والمســـاعدة إلـــى ال
 االقتضاء، من خالل مقرها الرئيسي ومكاتبها اإلقليمية ومكاتبها الُقطرية.

  
  

 استكمال استبيان أداة
رصد اللوائح الصحية 

 ٢٠١١ الدولية

د تقديم بيانات أداة رص
اللوائح إلى منظمة الصحة 

العالمية واستعراض 
 النتائج/ التقارير

كتابة رسالة إلى مساعد 
المدير العام تخبره بعدم 
الحاجة إلى التمديد. تم 
 استيفاء متطلبات اللوائح

مشاورة المكتب 
والمكتب  الُقطري

اإلقليمي 
 للمنظمة

مراجعة نتائج 
أداة رصد اللوائح 

وتحديد  ٢٠١١
 الثغرات

 طلب التمديد؟
 

كتابة رسالة إلى مساعد 
العام لطلب التمديد  المدير

مع توضيح المجال الذي 
ينبغي بذل المزيد من 

الجهود فيه وتقديم خطة 
 العمل الخاصة بذلك

 المجال

 هل يمكن سد 
حزيران/ ١٥ت بحلول الثغرا

 ؟يونيو

 ٢٠١٢استكمال استبيان 
في وقت مبكر من 

٢٠١٢ 

تتبع التقدم الُقطري صوب 
تحقيق األهداف باستخدام 
األداة على شبكة اإلنترنت 

 ٢٠١٢حتى حزيران/يونيو 

تحققت؟األهداف 

تتبع التقدم الُقطري على 
موقع بوابة اللوائح وتقديم 

 التقرير السنوي

يم القدرات نتائج تقي
 األساسية لنقطة الدخول

 الُمعيَّنة

 ال نعم

غير 
 مؤكد

 نعم

 ال
 يحتمل

 ال نعم

 نعم
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 لخريطة البيانية لخطوات العملا  خامسًا:
تصــور الخريطــة البيانيــة التاليــة التسلســل الزمنــي لإلجــراءات التــي ينبغــي اتخاذهــا، بمــا فــي ذلــك تقيــيم القــدرات 
األساســية التــي تــنص عليهــا اللــوائح الصــحية الدوليــة، ووضــع خطــة العمــل الوطنيــة وتنفيــذها، ورصــد القــدرات 

يمكــن للــدول األطــراف اســتخدام هــذه و وٕابــالغ جمعيــة الصــحة العالميــة. ، األساســية التــي تــنص عليهــا اللــوائح
الخريطــة كمرجعيــة لإلجــراءات التــي ينبغــي اتخاذهــا فــي المراحــل المختلفــة مــن تنفيــذ اللــوائح وتحقيــق متطلبــات 

 القدرات األساسية التي تنص عليها.

  

حزيران/  ١٥
 ٢٠٠٧يونيو 

حزيران/  ١٥
 ٢٠٠٩يونيو 

حزيران/  ١٥
 ٢٠١٢يونيو 

ينبغي أن 
ون البلدان تك

قد أتمت 
إرساء القدرات 

 األساسية

بدء نفاذ اللوائح 
 الصحية الدولية

يجب أن تكون الدول 
األطراف قد أجرت تقييم 

القدرات الوطنية القائمة فيما 
يتعلق بالترصد واالستجابة 

 في نقطة الدخول

وضع خطة العمل الوطنية 
 لتعزيز القدرات األساسية التي
تنص عليها اللوائح الصحية 
الدولية فيما يتعلق بالترصد 
 واالستجابة في نقاط الدخول

 تطبيق نقطة الدخول
 ورصد التقدم

تستخدم الدول األطراف إرشادات 
منظمة الصحة العالمية للدول 

األعضاء وحكمها الخاص 
استنادًا إلى اإلرشادات الوطنية 

وغيرها  ودون اإلقليمية واإلقليمية
 من اإلرشادات للبت في مدى

 استيفائها للوائح الصحية الدولية

دعم الدول األطراف األخرى 
 ارساتوتبادل أفضل المم

 تقديم التقارير 
 إلى المنظمة

 سنوياً 

التقييم باستخدام بروتوكول اللوائح 
الصحية الدولية، واالستعراض 

 وبروتوكول نقاط الدخولالمكتبي 
واألدوات دون اإلقليمية واإلقليمية 

 دواتوغيرها من األ

 القائمة المرجعية لتقييم نقاط الدخول
http://www.who.int/ihr/ports_
airports/poE/en/index.html 

تطوير نقطة الدخول

طلب التجديد استنادًا إلى 
 المبررات وخطة التنفيذ

 نعم

 ال

 نعم

 ال

 نعم
 نعم

 نعم

 ال
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علــى شــبكة اإلنترنــت متاحــة لمراكــز االتصــال الوطنيــة المعنيــة  أداة رصــد اللــوائح الصــحية الدوليــةملحوظــة: 

) وتوفر تقييم القدرات األساسية التي تنص http://extranet.who.int/ihrportalباللوائح من خالل بوابة اللوائح (
ات عليهــا اللــوائح فــي الــزمن الفعلــي، ويمكــن أن تســتخدم لتتبــع مــا يحــرزه البلــد مــن تقــدم فــي مجــال تنميــة القــدر 

 األساسية. 
  

 التذييالت  :سادساً 

 : األحكام الخاصة بالدول األطراف١التذييل 

) فيمـــا ٢٠٠٥لتســـهيل التعـــرف علـــى موقـــع األحكـــام الخاصـــة بالـــدول األطـــراف فـــي اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (
 :يتعلق بموضوعات رئيسية معينة، يمكن تنظيم المواد والمرافق حسب الموضوع في الفئات العشر التالية

(الغــــرض والنطــــاق، المبــــادئ، الشــــفافية، الســــرعة والتنفيــــذ غيــــر التمييــــزي للتــــدابير  األحكــــام العامــــة  ألف:
 )١-٤٤و، ٤٢و، ٣و، ٢ ادة(الم الصحية؛ المتطلبات العامة)

الســـلطات المســـؤولة بمـــا فـــي ذلـــك مراكـــز االتصـــال الوطنيـــة المعنيـــة بـــاللوائح الصـــحية الدوليـــة   باء:
 (و))٢-٧والمرفق  ٢٢و ٤ ةداًة الم(خاص والسلطات المختصة

، ٢و ١-٦و ،٢و ١-٥ ادة(المـ التقــارير إليهــا تقــديمإخطار منظمة الصحة العالمية عن األحداث و   جيم:
 ).١والمرفق  ٤٦و، ٢و ١-١٠و، ٢-٩و، ٨و، ٧و

انظــــر أيضــــًا المــــواد  .١والمرفــــق  ٤٦و، ٥-١٣و، ١-١٣ ادةالمــــ( اســـــتجابة الصـــــحة العموميـــــة   دال:
 أدناه.) هاءلمدرجة تحت القسم والمرفقات ا

التوصـيات المؤقتـة والقـدرات الوطنيـة ذات الصـلة (انظـر  طوارئ صحية عمومية تسبب قلًقا دولًيــا،   هاء:
، ١٨و، ١٧و، ١٥و، ٤-١٣و، ١٢و، ٣-١٠ ادةأعــاله والمــ ودال جــيمرجــة فــي القســم المــواد والمرفقــات المد

 ).١والمرفق  ٤٩-٤٨و، ٤٣و

 )٢٣-١٩ ادةالم باء١لبرية الدولية) (المرفق موانئ والمطارات والمعابر ا(ال نقاط الدخول  واو:

 )٤١، ٣٥-٣٣(ب)، ١-٢٣ ادة(الم البضائع والحاويات ومناطق تحميلها الدولية   زاي:

(ب)، ١-٢٣ ادة(المـ ومشغلو وسائل النقل(الطائرات والسفن والمركبات البرية الدولية)  وسائل النقل  حاء:
 ).٩و، ٨و، ٥-٣ ق، والمرف٤٣و، ٤١و، ٣٩-٣٧و، ٣٥و، ٢٨-٢٤و

بمـا فـي ذلـك حقــوق تنفيـذ التــدابير الصـحية وحمايـة المسـافرين ( المســافرون الــدوليون (األشــخاص):  طاء:
 )٧و ٦، والمرفق ٤٥و، ٤٣و، ٤٠و، ٣٦-٣٥و، ٣٢-٣٠و، ٢٣و، ١-٣ ادةاإلنسان) (الم
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ــات القــدرات األساســية الوطنيــة  ياء: ، ١-٥ ادة) (المــالُمعيَّنــةونقــاط الــدخول (الترصــد واالســتجابة  متطلب
 ).١، والمرفق ٢١و، ١-٢٠و(أ)، ١٩و، ١-١٣و

: متطلبـــات القـــدرات األساســـية علـــى المســـتوى الـــوطني والوســـيط ومســـتوى المجتمعـــات ٢التـــذييل 
 الُمعيَّنةالمحلية وتلك التي تخص نقاط الدخول 

ات الوطنية األساسية للترصد واالسـتجابة علـى حددت اللوائح الصحية الدولية بعض الوظائف كمتطلبات للقدر 
ــ اتالمســتوى الــوطني والوســيط ومســتوى المجتمعــ أو مســتويات اســتجابة الصــحة العموميــة األوليــة  و/ ةالمحلي

وفـــي حـــين أن اللـــوائح ال تـــنص عمومـــًا علـــى كيفيـــة إرســـاء . الُمعيَّنـــةطرفيـــة)، ولنقـــاط الـــدخول (المســـتويات ال
ت الوظيفيـة التـي ينبغـي ، أو على منهجيـة القيـاس والتقيـيم، إال أنهـا تحـدد القـدرا١ القدرات المحددة في المرفق

 أ وب) ١وترد تفاصيل هذه القدرات الوظيفية أدناه (المرفق إرساؤها. 

 االلتزامات العامة  أوًال:
  ُتعــرَّف علــى النحــو نفســه الــوارد فــي بقيــة  ١مــا لــم ُيحــدَّد خــالف ذلــك، فــإن مصــطلحات المرفــق

وبالتـالي فـإن النطـاق الواسـع للـوائح (التعـاريف).  ١ما فـي ذلـك المـادة الصحية الدولية، ب اللوائح
والتدابير الصـحية  الصحة الدولية في ضوء تعريفها للحدث والمرض ومخاطر الصحة العمومية

 ينطبق هنا أيضًا. 

  هــا "خطــط عمــل تكفــل وجــود هــذه القــدرات األساســية وأداءوينبغــي علــى الــدول األطــراف وضــع
 أ)١(المرفق  ..."لمهامها في كل أراضيها

  ينبغي على الدول األطراف تطوير وتعزيز وصون قدرتها علىو : 

  كشـــف األحـــداث وتقييمهـــا واإلخطـــار بهـــا والتبليـــغ عنهـــا، عمـــًال بأحكـــام هـــذه اللـــوائح وعلـــى"
 ،)١-٥." (المادة ١في المرفق النحو المحدد 

 ملــة علــى الصــحة العموميــة والطــوارئ الصــحية و"االســتجابة بســرعة وكفــاءة للمخــاطر المحت
 ،)١-١٣" (المادة ١العمومية التي تثير قلقًا دوليًا، وذلك على النحو المحدد في المرفق 

  أ)١، المرفق ١-٤٤ص عليه (المادة التعاون على النحو المنصو و، 

  وفقـــــًا  نـــــةالُمعيَّ وتنفيـــــذ كافـــــة المبـــــادرات التـــــي تتعلـــــق بالمطـــــارات والمـــــوانئ والمعـــــابر البريـــــة
 .١للمتطلبات التي ينص عليها المرفق 
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 ):ألف١االلتزامات المحددة (المرفق   :ثانياً 
  أو المستوى األول الستجابة الصحة العمومية على مستوى المجتمع المحلي و/

 
 المراقبة/ االستجابة الرصد والتقييم واإلبالغ

كشـــف األحـــداث التـــي تنطـــوي علـــى ظهـــور مـــرض أو وقـــوع   (أ)
ات بمعــدالت أعلــى مــن المتوقــع فــي الوقــت والمكــان المعينــين فــي وفيــ

  جميع المناطق الواقعة في أراضي الدولة الطرف؛
 

بجميـع  علــى الفــورتزويد مستوى االسـتجابة الصـحية المالئـم   (ب)
 المعلومات األساسية المتاحة. 

  
ـــــي:  المعلومـــــات األساســـــيةتتضـــــمن  ألغـــــراض هـــــذا المرفـــــق مـــــا يل
والنتــــائج المختبريـــــة ومصــــادر وأنـــــواع المخـــــاطر األوصــــاف الســـــريرية 

المحتملـــة وأعـــداد الحـــاالت والوفيـــات البشـــرية، والظـــروف المـــؤثرة فـــي 
 انتشار المرض، والتدابير الصحية المتخذة؛

تنفيــــــذ تــــــدابير المكافحــــــة   (ج)
 فورياً األولية تنفيذًا 

  
  على المستويات المتوسطة الستجابة الصحة العمومية

 
 االستجابة/ المراقبة والتقييم واإلبالغالرصد 

  حالة األحداث التي تم اإلبالغ عنها تأكيد  (أ)

وٕاذا ُرئي أنها ذات طابع  تقييم األحداث المبّلغ عنها فورًا،  (ب)
 ُتبّلغ جميع المعلومات األساسية إلى المستوى الوطني. ،عاجل

عاجل معايير األحداث ذات الطابع الوألغراض هذا المرفق، تشمل 
األثر الخطير على الصحة العمومية و/ أو الطابع غير العادي أو 

 غير المتوقع، مع ارتفاع احتماالت االنتشار.

تأكيد حالة األحداث   (أ)
لدعم أو تنفيذ تدابير المبّلغ عنها، 

 مكافحة إضافية؛
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  على المستوى الوطني، القدرات
 

 جابة / المراقبةاالست التقييم واإلخطار واإلبالغ

قيـــــــــيم جميـــــــــع التقـــــــــارير ت  ) أ(
ـــــــواردة عـــــــن األحـــــــداث  ال

فــي ذات الطــابع العاجــل 
 ؛ساعة ٤٨غضون 

 

إبــــــالغ منظمــــــة الصــــــحة   (ب)
عـــن طريـــق مركـــز  ،فـــوراً العالميـــة 

االتصــال الــوطني المعنــي بــاللوائح 
الصــــــحية الدوليــــــة، عنــــــدما ُيبــــــيِّن 
التقييم وجوب اإلبالغ عن الحـدث 

 ٦ادة مـــــــن المـــــــ ١عمـــــــًال بـــــــالفقرة 
وٕابــــــــالغ المنظمــــــــة، ، ٢والمرفــــــــق 

حسب االقتضاء المطلـوب بالمـادة 
 .٩من المادة  ٢والفقرة  ٧

 

 

 :الساعات األربع والعشرينعلى مدار 
تحديد إجراءات المكافحـة الالزمـة علـى وجـه السـرعة للحيلولـة   (أ)

 دون انتشار المرض محليًا ودوليًا؛

فين خـــــــــدمات المـــــــــوظ تـــــــــوفير الـــــــــدعم عـــــــــن طريـــــــــق تـــــــــوفير  (ب)
المتخصصـــــين، والتحليـــــل المختبـــــري للعّينـــــات (محليـــــًا أو عـــــن طريـــــق 
ـــــوفير المســـــاعدة اللوجيســـــتية (مثـــــل المعـــــدات  المراكـــــز المتعاونـــــة)، وت

 ؛واإلمدادات، ووسائل النقل)
ــــــديم  (ج) ــــــزوم، الســــــتكمال  تق ــــــع، حســــــب الل ــــــي الموق المســــــاعدة ف

 التحريات المحلية؛
ؤولين الصـــحيين صـــلة عمليـــة مباشـــرة مـــع كبـــار المســـ تـــوفير  (د)

بالموافقــــة علــــى إجــــراءات االحتــــواء  لإلســــراعوغيــــرهم مــــن المســــؤولين 
 ؛والمكافحة وتنفيذ تلك اإلجراءات

االتصــــال المباشــــر بــــالوزارات الحكوميــــة األخــــرى ذات  تــــوفير  (ه)
  الصلة؛

مـــــع  بـــــأكثر ســـــبل االتصـــــال المتاحـــــة كفـــــاءة صـــــالت تـــــوفير  (و)
وانئ، والمعــــــابر البريــــــة، المستشــــــفيات، والعيــــــادات، والمطــــــارات، والمــــــ

والمختبــــــرات، ومنــــــاطق العمليــــــات الرئيســــــية األخــــــرى مــــــن أجــــــل بــــــّث 
المعلومــــات والتوصــــيات الصــــادرة عــــن منظمــــة الصــــحة العالميــــة فيمــــا 

داخـــل أراضـــي الدولـــة الطـــرف ذاتهـــا، وداخـــل  األحـــداثيتعلـــق بوقـــوع 
 ؛أراضي دول أطراف أخرى

صــــــحية وضــــــع خطــــــة عمــــــل وطنيــــــة لالســــــتجابة للطــــــوارئ ال  (ز)
إنشـاء أفرقـة مـن شـتى  العمومية وتشغيلها واإلبقـاء عليهـا، بمـا فـي ذلـك

التخصصات/ من شتى القطاعات لالستجابة لألحـداث التـي قـد تشـكل 
 ؛طارئة صحية عمومية تثير قلًقا دولًيا
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ة من أجل االستجابة لألحداث التي قد تشكل طارئة صحي في جميع األوقات
 عمومية تثير قلقًا دولياً 

) ١تـــــوفير ُســـــبل الوصـــــول إلـــــى (  (أ)
خدمــة طبيــة مالئمــة بمــا فــي ذلــك المرافــق 
التشخيصــية الكائنــة فــي مواقــع تتــيح ســرعة 
تقيـــــيم حالـــــة المســـــافرين المرضـــــى وتـــــوفير 

تــــوفير مــــا يكفــــي مــــن و ) ٢الرعايــــة لهــــم، (
 العاملين والمعدات والمرافق المالئمة؛

الئمــــة لطــــوارئ الصــــحة العموميــــة، هيئــــة اســــتجابة م  (أ)
وذلـــك عـــن طريـــق وضـــع واســـتبقاء خطـــة احتياطيـــة لمواجهـــة 
طـــوارئ الصـــحة العموميـــة، بمـــا فـــي ذلـــك تســـمية منســـق لهـــذا 
الغـــرض وتعيـــين نقـــاط اتصـــال لنقطـــة الوصـــول ذات الصـــلة، 

 والخدمات والدوائر األخرى المعنية بالصحة العمومية؛

ة وفير ما يلزم من معـدات مناسـبت  (ب)
وعاملين مناسبين لنقل المسافرين المرضى 

 إلى مرفق طبي مالئم؛

إجراء تقييم لحالة المسـافرين المصـابين أو الحيوانـات   (ب)
الموبــوءة وتــوفير الرعايــة لهــم ولهــا عــن طريــق اتخــاذ ترتيبــات 
مـــع المرافـــق الطبيـــة والبيطريـــة المحليـــة مـــن أجـــل عـــزل هـــؤالء 

 ى التي قد تلزم لهم؛ومعالجتهم وتوفير خدمات الدعم األخر 

تـــوفير عـــاملين مـــدربين مـــن أجـــل   (ج)
 التفتيش على وسائل النقل؛

تــوفير حّيــز مالئــم للفصــل عــن المســافرين اآلخــرين،   (ج)
 لمقابلة األشخاص المشتبه فيهم أو المصابين وسؤالهم؛

ضــــــــــمان تــــــــــوافر بيئــــــــــة مأمونــــــــــة   (د)
للمســـافرين الـــذين يســـتخدمون مرافـــق نقـــاط 

فـــــي ذلـــــك، إمـــــدادات ميـــــاه الـــــدخول، بمـــــا 
الشــــرب النقيــــة، والمطــــاعم، ومرافــــق تقــــديم 
الوجبــــــات للمســــــافرين بالطــــــائرات، ودورات 
المياه العمومية، وخدمات التخلص المالئـم 
مــــن الفضــــالت الصــــلبة والســــائلة، وغيرهــــا 
مـــن المنـــاطق التـــي تنطـــوي علـــى مخـــاطر 
محتملة، وذلك بتنفيذ برامج تفتـيش، حسـب 

 االقتضاء؛ 

ٕادخـــالهم و ر ســبل تقيــيم المســافرين المشــتبه فــيهم تــوفي  (د)
فــي مرافــق الحْجــر الصــحي عنــد الضــرورة، ويفضــل أن يكــون 

 ذلك في أماكن بعيدة عن نقاط الدخول؛

تنفيـــــــذ برنـــــــامج لمكافحـــــــة نواقـــــــل   (هـ)
األمــراض ومســتودعاتها بقــدر اإلمكــان فــي 
نقـــــــاط الـــــــدخول وبـــــــالقرب منهـــــــا، وتـــــــوفير 

 لمجال.العاملين المدربين في هذا ا

تطبيـــــق اإلجـــــراءات الموصـــــى بهـــــا مـــــن أجـــــل إبـــــادة   (هـ)
الحشـــرات وٕابـــادة الفئـــران والجـــرذان والـــتخلص مـــن العـــدوى فـــي 
ــــــــل أو  ــــــــات أو وســــــــائل النق األمتعــــــــة أو الحمــــــــوالت أو الحاوي
البضـــائع أو الطـــرود البريديـــة، أو إزالـــة مـــا بهـــا مـــن تلـــوث أو 

، فــي التصــرف فــي أمرهــا بطريقــة أخــرى، وذلــك عنــد االقتضــاء
 أماكن تحدد وتجهز خصيصا لهذا الغرض؛

تطبيــق إجــراءات المراقبــة الخاصــة بالــدخول والمغــادرة   (و) 
 على المسافرين؛

تـــوفير ســـبل اإلفـــادة مـــن المعـــدات التخصصـــية ومـــن   (ز) 
خـــدمات العـــاملين المـــدربين الـــذين يتمتعـــون بحمايـــة شخصـــية 

وى أو مالئمــة مــن أجــل نقــل المســافرين الــذين قــد يحملــون العــد
 التلوث.
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وأداة متاحــــة علــــى شــــبكة يتضــــمن هــــذا اإلطــــار قائمــــة مرجعيــــة ومؤشــــرات واســــتبيان موجــــه للــــدول األعضــــاء 
مــن حــول العــالم الــذي تــم إعــداده توافقــًا آلراء الخبــراء التقنيــين التــي ُجمعــت  ١٠ويمثــل إطــار الرصــداإلنترنــت. 

مــة والخبــراء فــي المواضــيع منظمــة الصــحة العالميــة والمؤسســات التقنيــة والشــركاء وأمانــة المنظ الــدول أعضــاء
 . ويستند اإلطار إلى المفاهيم التي ُطبقت بنجاح في أنشطة رصد تطوير القدرات.  المعنية

شـــرات وتســـتند األدوات التـــي أعـــدت كجـــزء مـــن إطـــار رصـــد اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (القائمـــة المرجعيـــة والمؤ 
واالســـــتبيان) إلـــــى األدوات واالســـــتراتيجيات اإلقليميـــــة ودون اإلقليميـــــة القائمـــــة فـــــي شـــــتى أنحـــــاء العـــــالم مثـــــل 
اســتراتيجية آســيا والمحــيط الهــادئ لمواجهــة األمــراض الُمســتجدَّة فــي إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ وٕاقلــيم جنــوب 

اتها، فــي اإلقلــيم األفريقــي؛ واســتراتيجيات شــرق آســيا؛ والنظــام المتكامــل لرصــد األمــراض واالســتجابة لمقتضــي
األمراض الُمعدية في إقليم األمريكتين واإلقليم األوروبي وٕاقليم شرق المتوسط. كما تـم اسـتخدام االسـتراتيجيات 

 واألدوات دون اإلقليمية مثل أداة السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي. 

ـــــوائح الصـــــحية الدوليـــــة: ـــــة  ُمحـــــرزرجعيـــــة ومؤشـــــرات لرصـــــد التقـــــدم القائمـــــة م إطـــــار رصـــــد الل فـــــي تنمي
ـــــــــرابط  القـــــــــدرات ـــــــــى ال ـــــــــدول األطـــــــــراف، متاحـــــــــة عل ـــــــــوائح بالنســـــــــبة لل ـــــــــنص عليهـــــــــا الل األساســـــــــية التـــــــــي ت

http://www.who.int/ihr/checklist/en/index.html وتقتــرح إطــارًا وعمليــات للــدول األطــراف لرصــد تنميــة ،
 لوسيط وعلى مستوى المجتمع المحلي/ مستوى االستجابة األولية.القدرات األساسية على المستوى الوطني وا

األداة العالميـة لرصـد تنفيـذ القـدرات األساسـية التـي تـنص عليهـا اللـوائح  اة رصد اللــوائح الصــحية الدوليــة:أد 
وُيرســل نمــوذج جمــع البيانــات هــذا ســنويًا إلــى  .االســتبيان الموجــه إلــى الــدول األطــرافالصــحية الدوليــة هــي 

يع مراكز االتصال الوطنية المعنية بـاللوائح الصـحية الدوليـة ويـتم تجميـع البيانـات فـي الصـيغة اإللكترونيـة جم
مــن االســتبيان الموجــه إلــى الــدول األطــراف وهــي متاحــة لمراكــز االتصــال الوطنيــة عبــر بوابــة اللــوائح الصــحية 

  ).http://extranet.who.int/ihrportal الدولية على الرابط:

(الصـــيغة اإللكترونيـــة لالســـتبيان الموجـــه إلـــى الـــدول  اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت أداة 
فـي مجـال تنميـة القـدرات األساسـية، وذلـك علـى  ُمحـرزاألطراف) تتـيح جمـع المعلومـات الموحـدة عـن التقـدم ال

 شبكة اإلنترنت.

  ١١ة:الصحية الدولي تم تحديد ثمان قدرات أساسية ووصفها في إطار رصد اللوائحوقد 

 التشريع والسياسات والتمويل الوطني :١القدرة األساسية 

 : التنسيق واالتصاالت من خالل مراكز االتصال الوطنية٢القدرة األساسية 

 الترصد :٣القدرة األساسية 

                                                            
عملية اإلبقاء علـى المراقبـة المنتظمـة ألنشـطة التنفيـذ والمتابعـة الروتينيـة والمسـتمرة لتنفيـذ األنشـطة المخطـط لهـا    ١٠

  ولألداء العام للنظام.
١١   http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_HSE_IHR_2011.6_eng.pdf  جعيـــة والمؤشـــرات "القائمـــة المر

 لرصد التقدم الُمحرز في مجال تطوير القدرات األساسية التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية في الدول األطراف"
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 االستجابة :٤القدرة األساسية 

 التأهب :٥القدرة األساسية 

 طراإلبالغ عن المخا :٦القدرة األساسية 

 الموارد البشرية :٧القدرة األساسية 

  المختبر :٨القدرة األساسية 

 ب ما يلي: ١وتتضمن القدرات األساسية للموانئ والمطارات والمعابر البرية التي ينص عليها المرفق 

  توفر في جميع األوقات القدرات األساسية، أال وهي: التقييم والرعاية الطبية، المـالك الـوظيفي والمعـدات؛
لمعدات والعاملون لنقل المرضى من المسـافرين؛ العـاملون المـدربون لتفتـيش وسـائل النقـل؛ ضـمان تـوافر ا

بيئة مأمونة (مثل الماء والغذاء والتخلص من الفضالت)؛ العاملون المـدربون والبرنـامج الخـاص بمكافحـة 
 النواقل.

  مومية تسبب قلًقا دولًيا والتـي تشـمل القدرات األساسية لالستجابة لألحداث التي قد تمثل طارئة صحية عو
وال تقتصر على خطة احتياطية لمواجهة طوارئ الصحة العموميـة وتنفيـذ التـدابير التـي ينصـح بهـا إلبـادة 

 الحشرات والتخلص من العدوى وٕازالة التلوث من األمتعة والحموالت والبضائع وما إلى ذلك. 

مؤشــرًا لقيــاس  ٢٠وتحــدد  ١لصــحية الدوليــة تطبيــق المرفــق وتســتهدف القائمــة المرجعيــة ألداة رصــد اللــوائح ا
التقدم الُقطري في بناء القدرات األساسية الثماني ونقاط الدخول واألخطار، استنادًا إلى اإلنجازات في كـل مـن 
الوظائف المختلفة (الخصائص)، والتي تعكس مسـتوى األداء أو اإلنجـاز بالنسـبة لمؤشـر محـدد وتقـيس التقـدم 

 في اتجاه تحقيق قدرة أساسية معينة.   ُمحرزال

لقيــاس مــدى تطــوير القــدرات األساســية التــي تــنص  المؤشــرات العمليــةبقــت المعــايير التاليــة عنــد إعــداد وقــد طُ 
 عليها اللوائح الصحية الدولية: 

ن كـــل مؤشـــر مـــن كـــوِّ الصـــلة بـــاللوائح الصـــحية الدوليـــة: ينبغـــي أن تكـــون المؤشـــرات والخصـــائص التـــي تُ   -١
لمؤشرات ذات صلة بتطوير القدرات الالزمة للكشف عن أحداث الصحة العمومية التـي تسـبب قلقـًا وطنيـًا أو ا

 دوليًا، وتقييمها واإلبالغ عنها واإلخطار بشأنها والتحقق منها واالستجابة لمقتضياتها.

مســــتويات التغطيــــة: تعكــــس المؤشــــرات والخصــــائص إنشــــاء الــــنظم علــــى المســــتوى الــــوطني والوســــيط وال  -٢
 الطرفية.

نطاق التطبيق فيما يتعلق باألخطار ذات الصلة باللوائح الصـحية الدوليـة: األخطـار البيولوجيـة (أخطـار   -٣
واألخطــار الكيميائيــة واإلشــعاعية  ،واألخطــار المنقولــة باألغذيــة ،وأخطــار األمــراض الحيوانيــة المنشــأ ،العــدوى

 والنووية. 

 ير الجودة إلى مطابقة المعايير واإلجراءات الوطنية والدولية المطبقة؛جودة الوظيفة أو الخدمة: تش  -٤

 تطبيق الوظائف والخدمات في وقتها المناسب؛  -٥

 توثيق ونشر الممارسات.  -٦

  .٧مدرجة في التذييل  العشرين مؤشرات جمعية الصحة العالمية
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 الُمعيَّنة موجز متطلبات القدرات األساسية لكل من نقاط الدخول   :٤التذييل 
  

 إقليم منظمة الصحة العالمية:  اسم البلد: 

 تفاصيل القدرات األساسية لنقاط الدخول -- تنفيذ اللوائح الصحية الدولية في نقاط الدخول 

اسم نقطة 
الدخول 
 الُمعيَّنة

السلطة 
المختصة 

 المحددة (نعم/
  -١- ٩ال) (
٤-١( 

 التقييم

لم يتم 
التقييم 
بعد 

(يرجى 
وضع 

 مة)عال

 )تم التقييم (يرجى اإلجابة بنعم/ال على كل مجال من مجاالت القدرات المقابلة لألسئلة الواردة في االستبيان الموجه إلى الدول األطراف

التنسيق 
واالتصال 

)٢-٩-  
٣-١( 

 )٣-٩مية (القدرات األساسية لالستجابة لمقتضيات طوارئ الصحة العمو  )٢-٩القدرات األساسية في جميع األوقات (

الخدمات 
الطبية 

)٢-٩-
٧-١( 

نقل 
المسافرين 
المرضى 

)٢-٩-  
٨-١( 

برنامج 
التفتيش 

)٢-٩-
٩-١( 

ترصد النواقل 
ومكافحتها 

)٢-٩-  
١٠-١( 

تفتيش وسائل 
-٢- ٩النقل (
١١-١( 

الخطة 
االحتياطية 

لمواجهة  طوارئ 
الصحة 
  العمومية 

)٢-١-٣-٩( 

الحيز المناسب 
إلجراء 

  المقابالت 
)٩-٣-١-٣( 

التقييم الطبي 
والحجر 
  الصحي 

)٥-١-٣-٩( 

مراقبة الدخول 
  والمغادرة  

)٦-١-٣-٩( 

  نقل المسافرين المصابين
)٧-١-٣-٩( 

 الموانئ

      
      
      
      
      

 المطارات
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المعابر البرية

      

      

      

      

      

 ملحوظة:  

 .لنقطة الدخول الُمعيَّنة "مختصة سلطة" يرجى اإلشارة إلى ما إذا كان قد تم تحديد  ٤-١-١-٩

 .الدولية للوائح الصحية ١في نقطة الدخول الُمعيَّنة على النحو الذي ينص عليه المرفق  يرجى اإلشارة إلى ما إذا كان قد تم إرساء إجراءات االتصال  ٣-١-٢-٩

وفير الرع لديھا سبل الوصول إلى خدمة طبية مالئمة بما في ذلك المرافق التشخيصية لسرعة يرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت نقطة الدخول الُمعيَّنة  ٧-١-٢-٩ داتتقييم حالة المسافرين المرضى وت وظيفي والمع م، والمالك ال ة لھ  اي
 )أ١ب، ١والمقار المالئمة (المرفق 

 إلى مرفق طبي مالئم؛ قادرة على توفير ما يلزم من معدات مناسبة وعاملين مناسبين لنقل المسافرين المرضى يرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت نقطة الدخول الُمعيَّنة  ٨-١-٢-٩

 لديھا برنامج تفتيش لضمان توافر بيئة مأمونة في المرافق؛ إذا كانت نقطة الدخول الُمعيَّنة يرجى اإلشارة إلى ما  ٩-١-٢-٩

 .لديھا برنامج لمكافحة نواقل األمراض ومستودعاتھا في نقاط الدخول وبالقرب منھا يرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت نقطة الدخول الُمعيَّنة  ١٠-١-٢-٩

 .لديھا عاملون مدربون لتفتيش وسائل النقل ا إذا كانت نقطة الدخول الُمعيَّنةيرجى اإلشارة إلى م  ١١-١-٢-٩

اط اتصال  وضعت خطة احتياطية لمواجھة طوارئ الصحة العمومية وتحرص على تجديدھا، بما في ذلك يرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت نقطة الدخول الُمعيَّنة قد  ٢-١-٣-٩ ين نق ذا الغرض وتعي دخول ذات تسمية منسق لھ اط ال لنق
 والدوائر األخرى المعنية بالصحة العمومية؛ الصلة، والخدمات

 ج)؛٢ب، ١المصابين (المرفق  لديھا حّيز مالئم للفصل عن المسافرين اآلخرين، لمقابلة األشخاص المشتبه فيھم أو يرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت نقطة الدخول الُمعيَّنة  ٣-١-٣-٩

 د).؛٢ب، ٢ب، ١الرعاية للمسافرين المصابين أو الحيوانات الموبوءة (المرفق  قادرة على توفير التقييم الطبي أو الحجر الصحي للمسافرين المشتبه فيھم، وتقديم شارة إلى ما إذا كانت نقطة الدخول الُمعيَّنةيرجى اإل  ٥-١-٣-٩

 .وغيرھا من تدابير الصحة العمومية التي يوصى بھا ادرة على تطبيق اإلجراءات الخاصة بمراقبة الدخول والمغادرة على المسافرينق يرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت نقطة الدخول الُمعيَّنة   ٦-١-٣-٩

دوى  تتوافر لھا سبل اإلفادة من المعدات التخصصية ومن خدمات العاملين المدربين (الذين يرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت نقطة الدخول الُمعيَّنة٧-١-٣-٩ ون الع يتمتعون بحماية شخصية مالئمة) من أجل نقل المسافرين الذين قد يحمل
 .التلوث أو
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 الُمعيَّنةلها ونقاط الدخول  ُمصرَّحاألسئلة واألجوبة حول الموانئ ال  :٥التذييل 

   لها بإصدار الشهادات الصحية للسفن ُمصرَّحالموانئ ال  أوًال:
 )٨و ٥و ٤و ٣والمرفقات  ٣٩و ٢٧و ٢٠دولية المواد الرئيسية للوائح الصحية ال(

 له؟ ُمصرَّحما هو الميناء ال  -١

  بموجـــب اللـــوائح للســـفن لـــه بإصـــدار الشـــهادات الصـــحية المعتـــرف بهـــا دوليـــًا  ُمصـــرَّحهـــو مينـــاء
للـــوائح، والتـــي توضـــح  ٣الصـــحية الدوليـــة والتـــي تطـــابق نمـــوذج الشـــهادة المـــدرج فـــي المرفـــق 

 ت الصلة والالزمة للحصول على هذه الشهادات.خدمات التفتيش والرقابة ذا

 ما هي اإلجراءات التي يتم بموجبها التصريح لميناء بإصدار الشهادات الصحية للسفن؟   -٢

 ُيصـرَّحلتمتع كل دولة من الدول األطراف بحريـة تعيـين أي مـن المـوانئ الواقعـة علـى أراضـيها ت 
 لها بإصدار الشهادات الصحية للسفن. 

 أي أن الـدول قـد بـدأت  -في حـدوده ار زمني ينبغي إصدار التصريح لهذه الموانئ وال يوجد إط
ويمكنها القيام بـذلك  ٢٠٠٧التصريح لموانئها عند دخول اللوائح الصحية الدولية حيز النفاذ في 

بصــفة مســتمرة. كــذلك فإنــه يجــوز للــدول ســحب تصــريح المينــاء فــي أي وقــت، علــى أن ُتخطــر 
 بذلك.  منظمة الصحة العالمية

  وليس على الـدول أي التـزام فيمـا يتعلـق بالتصـريح لحـد أدنـى أو عـدد محـدد مـن المـوانئ. ولكـن
نظــرًا العتمــاد الحركــة الدوليــة للســفن علــى النظــام القــائم علــى هــذه الشــهادات، مــن األهميــة أن 

رق لها علـى مسـتوى العـالم وعلـى مسـافات معقولـة مـن طـ ُمصرَّحيتوفر عدد كاٍف من الموانئ ال
 النقل البحري الدولية الرئيسية.

ــــالموانئ ال   -٣ ــــة والمجتمــــع البحــــري ب ــــتم إخطــــار منظمــــة الصــــحة العالمي لهــــا بإصــــدار  ُمصــــرَّحكيــــف ي
 هل هذه المعلومات متاحة للعموم؟و الشهادات الصحية للسفن؟ 

  جـودة تطالب اللوائح الصحية الدولية بأن ترسل كل دولة من الدول األطراف قائمة بـالموانئ المو
على أراضيها التي ُصرح لهـا بإصـدار الشـهادات الصـحية للسـفن إلـى منظمـة الصـحة العالميـة؛ 
على أن ُتسلم هذه القوائم عبر مركز االتصال الـوطني المعنـي بـاللوائح. كمـا يتعـين علـى الـدول 

 اإلضافة أو الحذف).باألطراف إخطار المنظمة بأي تعديل يتم إجراؤه على هذه القائمة (

  لهــا بإصــدار الشــهادات الصــحية للســفن  ُمصــرَّحلى المنظمــة نشــر وتحــديث قائمــة المــوانئ الوتتــو
بصـــفة منتظمـــة. وهـــذه القائمـــة متاحـــة علـــى الموقـــع اإللكترونـــي لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة علـــى 

 الرابط التالي: 
www.who.int/ihr/ports_airports/portslanding/en/index.html  
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لهـا بإصـدار  ُمصـرَّحملة عند قيام أحد الموانئ التي ليست على قائمة الموانئ الما هي العواقب المحت  -٤
الشــهادات الصــحية للســفن بإصــدار هــذه الشــهادات، أو بإصــدار شــهادات غيــر مطابقــة للنمــوذج المــدرج فــي 

 )؟٢٠٠٥للوائح الصحية الدولية ( ٣المرفق 

 ن التي يصدرها ميناء غير مـدرج قد يعترض الميناء التالي على صالحية الشهادة الصحية للسف
لهـــا بإصـــدار هـــذه الشـــهادات، كـــذلك فـــإن أي شـــهادة غيـــر مطابقـــة  ُمصـــرَّحفـــي قائمـــة المـــوانئ ال

للوائح الصحية الدولية قد ُيعتـرض عليهـا أيضـًا. وقـد يترتـب علـى  ٣في المرفق المدرج للنموذج 
الحركـــة وبإتمـــام  ريـــةحهـــذا االعتـــراض عواقـــب اقتصـــادية مرتبطـــة بالتـــأخير فـــي مـــنح الســـفينة 

 اإلجراءات الالزمة للحصول على شهادة صالحة.

 الُمعيَّنةنقاط الدخول   ثانًيا:

 )١والمرفق  ٢١و ٢٠و ١٩(مواد اللوائح الصحية الدولية الرئيسية 

 ؟الُمعيَّنةما هي نقطة الدخول    -١

 ري تـم تعيينـه ُيشير مصطلح نقطة الدخول إلى ميناء أو مطار كما يحتمل أن يشير إلى معبر ب
للوائح الصحية الدولية  ١من ِقبل الدولة الطرف لتعزيز القدرات األساسية الموضحة في المرفق 

 وتطويرها وصونها، وتتمثل هذه القدرات فيما يلي:

o  توفر القدرة في جميع األوقات على الحصول على الخدمات الطبيـة لتقيـيم ورعايـة المرضـى
لـى تـأمين بيئـة مأمونـة للمسـافرين (مثـل المـاء والغـذاء من المسـافرين علـى وجـه السـرعة، وع

 والتخلص من الفضالت)، والعاملين للقيام بوظائف التفتيش ومكافحة النواقل؛ 

o  القدرة على االستجابة لألحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا.و 

 ددها؟  كم عدد نقاط الدخول التي يتعين على الدولة الطرف أن تح  -٢

  لتنميــة هــذه القــدرات.  الُمعيَّنــةال تــنص اللــوائح الصــحية الدوليــة علــى عــدد محــدد لنقــاط الــدخول
وتوضــــح اللــــوائح الصــــحية الدوليــــة أن تعيــــين المــــوانئ والمطــــارات وتطويرهــــا ُيعــــدان جــــزءًا مــــن 
المتطلبــات األساســية للــدول األطــراف، وهمــا عنصــران ضــروريان لتحقيــق هــذه الــدول ألغــراض 

فــي  الُمعيَّنــةهــداف الصــحة العموميــة للــوائح الصــحية الدوليــة بمــا فــي ذلــك دور نقــاط الــدخول وأ
ومن أجل تحقيق هذه األهداف ينبغي على الدول طنية لالستجابة للطوارئ الصحية. الخطط الو 

األطــراف تعيــين مطــار واحــد ومينــاء واحــد علــى األقــل (ويتوقــف األمــر علــى الســياق الجغرافــي 
مسـتويات مرتفعـة البلـدان األكبـر حجمـًا وتلـك التـي تشـهد بشـدة تشـجع ف). واألمانـة للدولة الطـر 

 على تعيين نقاط دخول إضافية.   من المرور الدولي

 هل هناك إطار زمني لتعيين نقطة دخول؟  -٣

  تــــنص اللــــوائح الصــــحية الدوليــــة علــــى أن األطــــر الزمنيــــة التــــي تنطبــــق علــــى تطــــوير القــــدرات
ساسـية فـي نقـاط تنطبـق كـذلك علـى تطـوير القـدرات األ ١درجة في المرفق األساسية األخرى الم
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هــو  الُمعيَّنــةالتــاريخ المســتهدف األول إلرســاء هــذه القــدرات فــي نقــاط الــدخول و . الُمعيَّنــةالــدخول 
 أيضًا.  ٢٠١٢١٢حزيران/ يونيو  ١٥

 ؟هل يمكن الحصول على تمديد المهلة المتاحة لبناء القدرات في نقاط الدخول  -٤

  مــع حلــول الموعــد النهــائي،  الُمعيَّنــةفــي حالــة عــدم إتمــام إرســاء القــدرات فــي كافــة نقــاط الــدخول
يجوز للدول األطراف الحصول على التمديد وفقًا لإلجـراءات الموضـحة فـي رسـالة المـدير العـام 

 .٢٠١١المساعد إلى كافة الدول األطراف في أيلول / سبتمبر 

 ضافية وتطوير هذه القدرات بعد انقضاء اإلطار الزمني السالف ذكره؟إدخول  هل يمكن تعيين نقاط  -٥

  ال ينبغــــي أن يمنــــع اإلطــــار الزمنــــي للتعيــــين المبــــدئي لنقــــاط الــــدخول ولتطــــوير القــــدرات الــــدول
مــع تطــور هــا، وتطــوير هــذه القــدرات فياألطــراف مــن االســتمرار فــي تعيــين نقــاط دخــول إضــافية 

ر الـــزمن. وفـــي هـــذه الحـــاالت ينبغـــي علـــى الـــدول األطـــراف الســـياقات الوطنيـــة والدوليـــة علـــى مـــ
إخطار منظمة الصـحة العالميـة بنقـاط الـدخول اإلضـافية حيـث قـررت تطـوير القـدرات المطلوبـة 

 لنقاط الدخول ومتى يتم تطوير هذه القدرات.

 هل يمكن إلغاء تعيين إحدى نقاط الدخول؟  -٦

راعاة ضرورة تعيين الدول األطـراف لمطـار واحـد يمكن إلغاء تعيين نقاط الدخول في أي وقت، مع م
يتعـين و السـياق الجغرافـي للدولـة الطـرف). على األقل وميناء واحد علـى األقـل (ويتوقـف األمـر علـى 

 .الُمعيَّنةعلى الدول األطراف إخطار منظمة الصحة العالمية بأي تغيير في أي من نقاط الدخول 

 الُمعيَّنةله ونقطة الدخول  ُمصرَّحلميناء الأوجه االختالف الرئيسية بين ا ثالثًا: 

 ؟وتعيينهاللموانئ  التصريحما هي أوجه االختالف الرئيسية بين   -١

  مكافحــــة المخــــاطر المحدقــــة  القــــدرات المحــــددة الالزمــــة للتفتــــيش/ لــــه ُمصــــرَّحالمينــــاء اليتطلــــب
للســـفن أو  بالصـــحة العموميـــة التـــي ُيحتمـــل وجودهـــا علـــى الســـفن وٕاصـــدار الشـــهادات الصـــحية

، لـيس هنـاك إطـار زمنـي للتصـريح الُمعيَّنةتمديدها حسب االقتضاء. وعلى عكس نقاط الدخول 
وإلرســاء تلــك القــدرات، ولــذا فــإن طلبــات التمديــد ال تكــون فــي عمومهــا ذات صــلة (إال إذا كــان 

الُمبـيَّن علـى النحـو  ١أيضًا إلرساء كافة القـدرات التـي يـنص عليهـا المرفـق  م تعيينهالميناء قد ت
 أدناه).

  نطاقًا أوسع من القدرات التي ينبغي تطويرها وٕاتاحتهـا فـي المـوانئ  الُمعيَّنةنقطة الدخول تتطلب
قد ينطبق علـى المعـابر البريـة).  . وينطبق التعيين على كل من الموانئ والمطارات (كماالُمعيَّنة

 د الطلب.وهناك جدول زمني محدد لتطوير القدرات مع إمكانية التمديد عن

                                                            
األطــر الزمنيــة الخاصــة بالــدولتين الطــرفين اللتــين أبــدتا تحفظــات علــى اللــوائح الصــحية الدوليــة تبــدأ بعــد ذلــك     ١٢

بالــدول األعضــاء فــي منظمــة الصــحة العالميــة التــي  انضــمت بعــد دخــول اللــوائح حيــز بقليـل؛ واألطــر الزمنيــة الخاصــة 
  تتأخر عن هذا التاريخ أيضًا. ٢٠٠٧النفاذ في 
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 له ُسبل  ُمصرَّحأمثلة عن أوجه االختالف: ال تطالب اللوائح الصحية الدولية بأن يوفر الميناء ال
الوصول إلى "خدمة طبية مالئمة بما في ذلك المرافق التشخيصية الكائنة في مواقع تتيح سرعة 

لقــدرات التــي تقيــيم حالــة المســافرين المرضــى وتــوفير الرعايــة لهــم"، فــي حــين ُيعــد ذلــك إحــدى ا
 نة في جميع األوقات.عيَّ ينبغي أن توفرها نقطة دخول مُ 

 ة؟عينَّ له أن يكون أيضًا نقطة دخول مُ  ُمصرَّحهل يمكن لميناء   -٢

 نتـــه الدولـــة الطـــرف لكـــي يتـــولى تعزيـــز قـــدرات مرافـــق لـــه قـــد عيَّ  ُمصـــرَّحنعـــم، إذا كـــان المينـــاء ال
 لدولية وصون تلك القدرات.للوائح الصحية ا ١الموانئ الموضحة في المرفق 

وائح الصـحية للـ ١هل يمكن لميناء تم تعيينه كنقطة دخول لتنميـة القـدرات التـي يـنص عليهـا المرفـق   -٣
 ؟أيضاً  بإصدار الشهادات الصحية للسفن له ُيصرَّحالدولية أن 

  ادات ار الشـهبإصد ١عمومًا للميناء المحدد الذي طور القدرات الموضحة في المرفق  ُيصرَّحال
ينبغـــي أن تكتســـب قـــدرات محـــددة تتعلـــق بـــالتفتيش  الُمعيَّنـــةورغـــم أن المـــوانئ الصـــحية للســـفن. 

والتــدابير الصــحية والشــهادات التــي تــنص عليهــا اللــوائح الصــحية الدوليــة، إال أن هــذا التصــريح 
 ُيمنح وفقًا لتقدير الدولة الطرف الذي يقع الميناء على أراضيها.

ــيم تطــو : األدوات ال٦ التــذييل ــوائح  يرمتاحــة لتقي القــدرات الوطنيــة األساســية التــي تــنص عليهــا الل
 الصحية الدولية

وضعت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع شركائها التقنيين أدوات عالمية وأدوات خاصـة باألقـاليم المحـددة 
ويمكـــن  األطـــراف. تتعلـــق بالقـــدرات المطلوبـــة بموجـــب اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة، وذلـــك فـــي ســـبيل دعـــم الـــدول

الرجـــوع إلـــى تلـــك األدوات عنـــد اتخـــاذ القـــرار بشـــأن مـــدى اســـتيفاء متطلبـــات القـــدرات األساســـية. وتتـــوفر هـــذه 
األدوات واإلرشادات وغيرها من المطبوعـات علـى موقـع منظمـة الصـحة العالميـة اإللكترونـي الخـاص بـاللوائح 

وفيما يلـي مـوجز . ho.int/ihr/elibrary/en/index.htmlhttp://www.wالصحية الدولية والمتاح على هذا الرابط: 
 يوضح هذه األدوات.

 أدوات التقييم لمنظمة الصحة العالمية  أوًال:

تم إعداد عدد من أدوات التقييم العامـة والخاصـة لـدعم البلـدان عنـد تقييمهـا لمـدى اسـتيفائها للقـدرات األساسـية 
 تشمل وال تقتصر على ما يلي:وهي  ،عليها اللوائح الصحية الدولية التي تنص

 ـــة لترصـــد األمـــرا ـــة الوطني ـــيم األنظم ـــول تقي  – ض الســـارية واالســـتجابة لمقتضـــياتهابروتوك
 ٢٠١٠إرشادات لفرق التقييم 

)http://www.who.int/ihr/publications/who_hse_ihr_201007/en/index.html .( تقـــــــــدم هـــــــــذه
الوطنيــة األساســية فــي مجــال ترصــد األمــراض للــدول األطــراف لتقيــيم القــدرات  اتإرشــادالوثيقــة 

 أ لهذه اللوائح.١واالستجابة لمقتضياتها والتي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية وفقًا للمرفق 

 (قيد اإلنجاز بعد االختبار الميداني) االستعراض المكتبي ودليل التخطيط 

سـتخدام اسـتبيان الرصـد السـنوي لإلبـالغ مسـتفيض، ويقـرر بعضـها اآلخـر اتقييم قد يقرر بعض البلدان إجراء 
الرصـد. وُيعـد االسـتعراض المكتبـي ودليـل  الذاتي عن اللوائح الصحية الدولية من ِقبل الدول األطـراف للتقيـيم/
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والتحقق في الوقت ذاته من  القوة، وتسمح بإعداد خطط ُمحكمة التخطيط أداة وسيطة لتحديد الثغرات وجوانب
ويمكـن أن يسـتخدم هـذا الـدليل مـن ِقبـل ، وذلـك فـي غضـون إطـار زمنـي قصـير. رافجودة تقارير الدول األطـ

البلدان التي لم تجر بعد تقييمًا للهياكل والموارد الوطنية القائمة لتحقيـق الحـد األدنـى مـن المتطلبـات باسـتخدام 
ا مـن أدوات التقيـيم مـهر بروتوكول تقيـيم اللـوائح الصـحية الدوليـة، أو أداة رصـد اللـوائح الصـحية الدوليـة، أو غي

كمــا يمكــن اســتخدام الــدليل مــن ِقبــل البلــدان التــي ترغــب فــي اإلســراع بوضــع خططهــا وبــدء الــدعوة أو الرصــد. 
 وتعبئة الموارد من أجل تطوير القدرات األساسية التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية.

  :بالمطــارات والمــوانئ والمعــابر  أداة تقيــيم متطلبــات القــدرات األساســية المتعلقــةنقــاط الــدخول
 الُمعيَّنةالبرية 

)http://www.who.int/ihr/ports_airports/PoE_Core_capacity_assement_tool.pdf ( وتســـــــــــتهدف
هذه األداة أيضًا دعم الدول األطراف في سعيها لتحديد القدرات القائمة واالحتياجات من القدرات فـي 

التعـاون  ب. كمـا أنهـا تتنـاول هياكـل االتصـاالت/١والمرفق  ١-٢٠نقاط الدخول باإلشارة إلى المادة 
بين السلطات المختصة في نقاط الدخول ومراكز االتصال الوطنيـة المعنيـة بـاللوائح الصـحية الدوليـة 

وتنطبــق علــى كــل نقطــة مــن نقــاط  ،علــى المســتوى الــوطني والوســيط والمحلــي، وفقــًا للمرفــق اأ للــوائح
  .الُمعيَّنةالدخول 

وينبغي تقييم كل نقطة من نقاط الدخول على حدة على أن توفر النتـائج األسـاس الـالزم لرصـد تنفيـذ 
كمـا أن التقيـيم وى الُقطـري واإلقليمـي والعـالمي. اللوائح الصحية الدولية فـي نقـاط الـدخول علـى المسـت

قـد تحتـاج  الُمعيَّنـةالفردي ُيعد ضروريًا لتوفير أساس (مبـرر) للقـرار حـول مـا إذا كانـت نقـاط الـدخول 
إلــى التمديــد. ولهــذا الغــرض يرجــى االطــالع علــى األداة التــي توفرهــا منظمــة الصــحة العالميــة لتقيــيم 

والمتاحة علـى الـرابط  الُمعيَّنةمتطلبات القدرات األساسية المتعلقة بالمطارات والموانئ والمعابر البرية 
االطــالع علــى أيضــًا  وُيرجــى). E/en/index.htmlhttp://www.who.int/ihr/ports_airports/Po التــالي

، الُمعيَّنـةموجز لمتطلبات القدرات الوطنيـة لكـل نقطـة مـن نقـاط الـدخول  الذي ينطوي على ٤التذييل 
لكي تنظر الدول األطراف في توفير المزيد من المعلومات عن متطلبات القدرة األساسية التـي تـنص 

 .الُمعيَّنةقطة من نقاط الدخول عليها اللوائح الصحية الدولية لكل ن

 أدوات التقييم والتنفيذ والتخطيط األخرى  ثانيًا:

 ات اللوائح الصحية الدوليةنشور م

2011.pdf-http://www.who.int/ihr/publications/ihr_key_publications_2007  

داة تقييم وأمثلة عــن أسئلة وأجوبة، المرجعية التشريعية وأ -مجموعة أدوات التطبيق في التشريع الوطني 
  http://www.who.int/ihr/Toolkit_Legislative_Implementation.pdf ٢٠٠٩ -التشريع الوطني 

 الصحية الدولية في التشريع الوطني. اللوائح تطبيقتقدم مجموعة األدوات هذه اإلرشاد فيما يتعلق ب

  -المعنــي بــاللوائح الصــحية الدوليــة مركــز االتصــال الــوطني : مجموعة أدوات التطبيق في التشريع الوطني
٢٠٠٩  http://www.who.int/ihr/NFP_Toolkit.pdf  

تقــدم مجموعــة األدوات هــذه اإلرشــاد فيمــا يتعلــق بالمتطلبــات التــي تــنص عليهــا اللــوائح الصــحية الدوليــة ذات 
  الصلة بمراكز االتصال الوطنية في التشريع الوطني.
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IHR (2005): a brief introduction to implementation in national 
legislation - 2009 http://www.who.int/ihr/Intro_legislative_implementation.pdf  

للوائح الصحية الدوليـة لمسـاعدة البلـدان علـى بـدء هـذه  تقدم هذه الوثيقة مقدمة موجزة حول التطبيق التشريعي
 اإلجراءات.

International Health Regulations (2005) - Guidance for national policy-makers and 

partners . http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/who_cds_epr_ihr_2007.2_eng.pdf   
تقــدم هــذه الوثيقــة وصــفًا مــوجزًا للــوائح الصــحية الدوليــة، ومــوجزًا لاللتزامــات والفــرص والفوائــد الرئيســية للــدول 

 لمية ومسؤولياتها.األعضاء ومهام منظمة الصحة العا

 تأمين الصحة العالمية: دورة تطبيق اللوائح الصحية الدولية
)http://www.who.int/ihr/training/ihrcourse/en/index.html(  

تهدف هذه الدورة التي تقام في موقع العمل ووجهًا لوجه إلى تطوير القـدرة علـى تنفيـذ اللـوائح الصـحية الدوليـة 
 . والتعاون الدولي الفعال

  https://extranet.who.int/ihr/trainingالملفات اإلعالمية اإللكترونية: 

أداة التخـاذ القـرار  -) ٢٠٠٥للـوائح الصـحية الدوليـة ( ٢إرشادات منظمة الصحة العالمية الستخدام المرفق 
واإلخطــار  فيمــا يتعلــق بتقيــيم األحــداث التــي قــد تشــكل طارئــة مــن طــوارئ الصــحة العموميــة تثيــر قلقــًا دوليــًا،

  http://www.who.int/ihr/annex_2_guidance/en/index.html ٢٠١٠ -بوقوع تلك األحداث 
هـو مسـاعدة السـلطات الوطنيـة علـى اسـتخدام  ٢والغرض من إرشادات منظمة الصـحة العالميـة حـول المرفـق 

 المبادئ التوجيهية بشأن اتخاذ القرارات في تقييم الصحة العمومية.

 (قيد اإلنجاز) ختبراتأداة تقييم الم

الجمهــور الــذي  ويتضــمنتقــدم هــذه الوثيقــة إرشــادات واســتبيانًا لتقيــيم المختبــرات والنظــام الــوطني للمختبــرات. 
تســـتهدفه الوثيقـــة أصـــحاب المصـــلحة الـــذين يتولـــون إجـــراء تقيـــيم المختبـــرات مثـــل الســـلطات الوطنيـــة المعنيـــة 

يـــر الحكوميـــة ومـــديري المختبـــرات، ومـــا إلـــى ذلـــك. وهـــذه بالصـــحة والوكـــاالت متعـــددة األطـــراف والمنظمـــات غ
الوثيقــة لــيس المقصــود منهــا أن تحــل محــل أدوات تقيــيم المختبــرات التــي قــد تكــون بــرامج أو مبــادرات مكافحــة 
أمــراض محــددة قــد أعــدتها. وتســتند الوثيقــة إلــى المعــايير والممارســات الجيــدة المعتــرف بهــا دوليــًا والتــي تحكــم 

ت ولكنها ال تأخذ في االعتبار القوانين واألحكام الوطنية المحددة. وهي تتواءم جيدًا مع الفرع خدمات المختبرا
 الخاص بالمختبرات في بروتوكول تقييم األنظمة الوطنية لترصد األمراض السارية واالستجابة لمقتضياتها.

 (قيد اإلنجاز بعد االختبار الميداني) دليل التمارين المكتبية

دليل اإلرشادات إلى البلدان حـول كيفيـة التحقـق مـن الخطـط الخاصـة بـاللوائح الصـحية الدوليـة مـن يقدم هذا ال
مــع التركيــز بصــفة خاصــة علــى التمــارين المكتبيــة. ويتنــاول الــدليل القــدرات األساســية التــي  ،خــالل التمــارين

حديــد أي إجــراءات تحقــق تــنص عليهــا اللــوائح الصــحية الدوليــة واألخطــار ونقــاط الــدخول. وتســمح التمــارين بت
قـد يسـاعد  الُمعيَّنـةالغرض منها وأيها يحتاج إلى التحسين. كما أن أداء بعض اإلجـراءات واآلليـات والعمليـات 

 الدول األطراف على البت فيما إذا كان البلد قد استوفى متطلبات القدرات األساسية.  
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ة الصــحة يــالصــحية الدوليــة، ومؤشــرات جمع وير القدرات األساسية التي تنص عليها اللــوائح: مواد اللوائح الصحية الدولية ذات الصلة بتط٧التذييل 
 العالمية والجدول الموجز للقدرات األساسية التي تم إرساؤها بالنسبة لكافة األخطار

ذات الصلة باللوائح (أخطـار العـدوى وأخطـار األمـراض ) تنطبق القدرات المدرجة على كافة األخطار ٢٠٠٥(ملحوظة: وفقًا للنطاق الواسع للوائح الصحية الدولية (
 الحيوانية المنشأ واألخطار المتعلقة بسالمة الغذاء واألخطار الكيميائية واإلشعاعية وغيرها من األخطار.)

رات األساسية التي تــنص مواد اللوائح الصحية الدولية األساسية ومؤشرات جمعية الصحة العالمية للوقوف على مدى استيفاء متطلبات القد  أوًال:
 عليها اللوائح 

) المختــارة التــي تتعلــق بمتطلبــات القــدرات األساســية التــي تــنص عليهــا اللــوائح، ٢٠٠٥يتضــمن الجــدول أدنــاه قائمــة بــبعض مــواد ونصــوص اللــوائح الصــحية الدوليــة (
عنـد النظـر فيمـا إذا كانـت متطلبـات القـدرات األساسـية قـد تـم لدول األطـراف ويمكن لاة رصد اللوائح الصحية الدولية. ومؤشرات جمعية الصحة العالمية العشرين ألد

يـة ذات الصـلة للبـت فيمـا استيفاؤها استخدام أداة رصد اللوائح الصحية الدولية للتعرف على إنجازات المؤشرات ذات الصلة، باإلضافة إلى غيرها من البيانات الوطن
  . ٢٠١٢حزيران/ يونيو   ١٥كن تحقيقها بحلول إذا كانت المؤشرات المحددة قد تحققت أو يم
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) تتعلـــق بمتطلبـــات ٢٠٠٥مـــواد ونصـــوص مختـــارة مـــن اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (
يمكــن ) و القدرات األساسية التي تنص عليها اللوائح (وفقًا لترتيب ظهورها في اللوائح

 دول األطراف)(األحكام الخاصة بال ١االطالع على مواد أخرى ذات صلة في المرفق 

) لالطـالع علـى ٢٠٠٥يرجى الرجوع إلى اللـوائح الصـحية الدوليـة ( التعاريف ١المادة 
 )١قائمة التعاريف الكاملة المدرجة في المادة 

تعني كلمة "مرض" أي علة أو حالـة مرضـية بصـرف النظـر عـن منشـئها أو مصـدرها، 
 وتلحق، أو يمكن أن تلحق ضررًا بالغًا بصحة اإلنسان؛

  ي كلمة "حدث" ظهور بوادر المرض أو واقعة قد تؤدي إلى حدوث المرض؛تعن
تعنــي عبــارة "طارئــة صــحية عموميــة تســبب قلقــًا دوليــًا" حــدثًا اســتثنائيًا يحــدد، كمــا هــو 

  منصوص عليه في هذه اللوائح، على أنه:
يشـــكل خطـــرًا محـــتمًال يحـــدق بالصـــحة العموميـــة فـــي الـــدول األخـــرى وذلـــك بســـبب  )١(

 لمرض دوليًا وأنهانتشار ا
 ) قد يقتضي استجابة دولية منسقة؛٢(

تعنـــي عبـــارة "المخـــاطر المحتملـــة المحدقـــة بالصـــحة العموميـــة" احتمـــال وقـــوع حـــدث قـــد 
يضر بصحة السكان اآلدميين، مع التركيز علـى الحـدث الـذي قـد ينتشـر علـى الصـعيد 

 الدولي أو قد يشكل خطرًا بالغًا ومباشرًا؛
المسؤولةالسلطات   ٤المادة 

تقوم كل دولة طرف بتعيين أو تحديد مركز اتصال وطنـي معنـي بـاللوائح الصـحية   -١
الدوليـــة، وكـــذلك الســـلطات المســـؤولة، فـــي إطـــار والياتهـــا القضـــائية، عـــن تنفيـــذ التـــدابير 

 الصحية المتخذة بموجب هذه اللوائح.

ة الدوليـــة مـــن البـــد مـــن تمكـــين مراكـــز االتصـــال الوطنيـــة المعنيـــة بـــاللوائح الصـــحي -٢
التراســــل، فــــي جميــــع األوقــــات، مــــع نقــــاط االتصــــال التابعــــة للمنظمــــة والمعنيــــة بــــاللوائح 

من هذه المادة. وتشمل وظـائف مراكـز  ٣الصحية الدولية، والمنصوص عليها في الفقرة 
 االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية ما يلي:

لمعنيــة، بتوجيــه الرســائل العاجلــة بخصــوص تنفيــذ القيــام، نيابــة عــن الدولــة الطــرف ا (أ)
هذه اللوائح إلى نقاط االتصال التابعة للمنظمة والمعنيـة بـاللوائح الصـحية الدوليـة، عمـًال 

 على وجه الخصوص؛  ١٢إلى  ٦بالمواد من 

أداة رصد اللوائح  
، ةالصحية الدولي

مؤشرات جمعية 
 الصحة العالمية

إنجاز  ٪
مؤشرات أداة 
رصد اللوائح 
 الصحية الدولية

بيانات 
وطنية أخرى 
 ذات صلة

 اإلجراءات/
 التعليقات

التشريعات 
والقوانين 
واألحكام 
بات والمتطل

اإلدارية 
والسياسات 
وغيرھا من 

األدوات 
الحكومية القائمة 

كافية لتنفيذ 
اللوائح الصحية 

 .الدولية

   

تم إنشاء آلية 
عملية للتنسيق 
بين القطاعات 

تنفيذ بالمعنية 
اللوائح الصحية 

 .الدولية

   

وظائف وعمليات 
مراكز االتصال 

الوطنية المعنية 
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وتعمــيم المعلومــات علــى قطاعــات اإلدارة ذات الصــلة فــي الدولــة الطــرف المعنيــة،  (ب)
ت المســـؤولة عـــن الترصـــد والتبليـــغ ونقـــاط الـــدخول وخـــدمات الصـــحة بمـــا فيهـــا القطاعـــا

العمومية والعيادات والمستشـفيات وسـائر اإلدارات الحكوميـة، وتجميـع المعلومـات الـواردة 
 من تلك القطاعات.

  الترصد  ٥ المادة
تقوم كل دولة طرف، في أقرب وقـت ممكـن، ولكـن فـي أجـل أقصـاه خمـس سـنوات   -١

اللــوائح بالنســبة لتلــك الدولــة الطــرف، باكتســاب وتعزيــز وصــون القــدرة مــن بــدء نفــاذ هــذه 
علــى كشــف األحــداث وتقييمهــا واإلخطــار بهــا والتبليــغ عنهــا، عمــًال بأحكــام هــذه اللــوائح 

 .١وعلى النحو المحدد في المرفق 
مـن الجـزء ألـف  ٢يجوز للدولة الطرف، عقب إجـراء التقيـيم المشـار إليـه فـي الفقـرة   -٢

، إبــالغ المنظمــة بالمعلومــات، بنــاًء علــى وجــود ضــرورة تبــرر ذلــك وخطــة ١فــق مــن المر 
تنفيـــذ محـــددة، والـــتمكن، بالتـــالي، مـــن الحصـــول علـــى تمديـــد مدتـــه ســـنتان تفـــي خاللهمـــا 

من هذه المادة. ويجوز للدولة الطـرف، فـي ظـروف اسـتثنائية  ١بااللتزام الوارد في الفقرة 
تمديــدًا إضــافيًا ال يتجــاوز ســنتين مــن المــدير  وبــدعم مــن خطــة تنفيــذ جديــدة، أن تطلــب

العام، الذي يجـب أن يتخـذ القـرار، آخـذًا فـي حسـبانه المشـورة التقنيـة التـي تقـدمها اللجنـة 
(والمشـــار إليهـــا فيمـــا يلـــي "بلجنـــة المراجعـــة"). وبعـــد الفتـــرة  ٥٠المنشـــأة بموجـــب المـــادة 
الطرف التي حصـلت علـى التمديـد  من هذه المادة، تقوم الدولة ١المشار إليها في الفقرة 

 نحو التنفيذ الكامل. ُمحرزبإبالغ المنظمة سنويًا بالتقدم ال

ــاًء علــى طلبهــا بغيــة اكتســاب   -٣ تســاعد منظمــة الصــحة العالميــة، الــدول األطــراف بن
 من هذه المادة، وتعزيزها وصونها. ١القدرات المشار إليها في الفقرة 

، فــي إطــار أنشــطة الترصــد التــي تقــوم بهــا، جمـــع تتــولى منظمــة الصــحة العالميــة  -٤
المعلومات عن األحداث وتقييم احتمال تسببها في انتشار المـرض علـى الصـعيد الـدولي 
وٕامكـــان التـــدخل فـــي حركـــة المـــرور الـــدولي. ويـــتم التعامـــل مـــع المعلومـــات التـــي تتلقاهـــا 

 حسب االقتضاء. ٤٥و ١١المنظمة بموجب هذه الفقرة وفقًا للمادتين 
  اإلخطار  ٦المادة 

تتـــولى كـــل دولـــة طـــرف تقيـــيم األحـــداث التـــي تقـــع فـــي أراضـــيها بتطبيـــق المبـــادئ   -١
 ت الواردة في المرفق االتوجيهية التخاذ القرار 

باللوائح الصحية 
ائمة الدولية ق

وفقاً لما حددته 
اللوائح الصحية 

الدولية 
)٢٠٠٥(. 

يتضمن نظام 
الترصد القائم 

على المؤشرات 
وظيفة اإلنذار 
المبكر للكشف 

المبكر عن أحداث 
الصحة 
  . العمومية

 

   

تم إرساء الترصد 
القائم على 

األحداث ويعمل 
 .بالفعل

   

تم إنشاء آليات 
االستجابة 

لطوارئ الصحة 
العمومية وتعمل 

 .بالفعل
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وتخطـــر كـــل دولـــة طـــرف منظمـــة الصـــحة العالميـــة باســـتخدام أكفـــأ وســـيلة اتصـــال   -٢
ـــوطني المعنـــي بـــاللوائح ال صـــحية الدوليـــة، وفـــي متاحـــة، عـــن طريـــق مركـــز االتصـــال ال

ساعة من تقييم معلومات الصحة العمومية بجميع األحـداث التـي قـد تشـكل  ٢٤غضون 
طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا وفقًا للمبادئ التوجيهية التخاذ القرارات، وأي تدبير 
صحي يتم تنفيذه استجابة لتلك األحداث. وٕاذا كـان لإلخطـار الـوارد إلـى المنظمـة عالقـة 
باختصاصات الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة بـادرت منظمـة الصـحة العالميـة إلـى إخطـار 

 تلك الوكالة.

تواصل الدولة الطرف، بعد إرسال أي إخطـار، موافـاة المنظمـة فـي الوقـت المناسـب  -٣
بالمعلومـــات الدقيقـــة والمفصـــلة المتعلقـــة بمجـــال الصـــحة العموميـــة وذلـــك بالقـــدر الكـــافي 

اإلمكــان، بمــا فيهــا، تحديــد الحــاالت، والنتــائج المختبريــة، ومصــدر ونــوع  المتــاح لهــا قــدر
الخطــر المحتمــل، وعـــدد الحــاالت والوفيـــات، والظــروف التـــي تــؤثر فـــي انتشــار المـــرض 
والتــدابير الصــحية المتخــذة؛ وتبّلــغ، عنــد اللــزوم، عــن الصــعوبات التــي تواجههــا والــدعم 

 حية العمومية التي تثير قلقًا دوليًا.الالزم في االستجابة لمقتضيات الطوارئ الص
المعلومات أثناء األحــداث الصــحية العموميــة غيــر المتوقعــة أو غيــر  بادلت   ٧ المادة
 العادية

إذا وجدت دولة طرف بينة على حدث غير متوقع أو غير عادي في أراضيها، بغـض  
قــًا دوليــًا النظــر عــن منشــئه أو مصــدره، يمكــن أن يشــكل طارئــة صــحية عموميــة تثيــر قل

فعليها أن تزود منظمة الصحة العالمية بكل المعلومات ذات الصلة بالصحة العمومية. 
 بالكامل ٦وفي هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة 

  المشاورة  ٨المادة 
يجوز للدولة الطرف، في حالة وقوع أحداث فـي أراضـيها ال تتطلـب اإلخطـار بهـا علـى 

، وخصوصــــًا األحــــداث التــــي ال تتــــوافر بشــــأنها ٦النحــــو المنصــــوص عليــــه فــــي المــــادة 
معلومات كافية الستخدام المبادئ التوجيهية التخاذ القرارات، أن ُتطلع، على الـرغم مـن 
ذلــك، المنظمــة بانتظــام علــى هــذه األحــداث عــن طريــق نقطــة االتصــال التابعــة لمركــز 

لمنظمـــة بشـــأن االتصـــال الـــوطني المعنـــي بـــاللوائح الصـــحية الدوليـــة، وأن تتشـــاور مـــع ا
إلـى  ٢التدابير الصـحية المناسـبة. . وتعامـل هـذه االتصـاالت وفقـًا ألحكـام الفقـرات مـن 

. ويجـــوز للدولـــة الطـــرف التـــي وقـــع الحـــدث فـــي أراضـــيها أن تطلـــب ١١مـــن المـــادة  ٤
 المساعدة من المنظمة للتحقق من أي بينات وبائية حصلت عليها تلك الدولة الطرف.

تم إرساء القدرة 
على الوقاية من 

العدوى 
ومكافحتھا وتعمل 

بالفعل على 
المستوى الوطني 

ومستوى 
 .المستشفيات

   

تم وضع خطة 
وطنية للتأھب 

لطوارئ الصحة 
العمومية 

واالستجابة 
لمقتضياتھا فيما 

يتعلق بأخطار 
 .متعددة وتنفيذھا

   

تم رسم خرائط 
مخاطر وموارد 

الصحة العمومية 
ذات األولوية 

واستخدام تلك 
 .الخرائط

   

تم إنشاء آليات 
اإلخطار الفعال 

عن المخاطر 
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  ألخرىالتقارير ا  ٩المادة 
نظمة أن تضع في الحسبان التقارير الواردة من مصادر غير اإلخطـارات ميجوز لل  -١

ــًا للمبــادئ الوبائيــة الراســخة وأن تبلــغ، بعــد  أو المشــاورات وتتــولى تقيــيم هــذه التقــارير وفق
ذلــك، بالمعلومــات الدولــة الطــرف التــي يــزعم وقــوع الحــدث فــي أراضــيها. وقبــل اتخــاذ أي 

تقــارير مــن هــذا القبيــل، تتشــاور المنظمــة مــع الدولــة الطــرف التــي ُيــزعم  إجــراء بنــاًء علــى
وقـــوع الحـــدث فـــي أراضـــيها وتعمـــل علـــى التحقـــق مـــن تلـــك المعلومـــات لـــدى تلـــك الدولـــة 

. ولهـــذه الغايـــة تتـــيح ١٠الطـــرف وذلـــك وفقـــًا لإلجـــراءات المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 
ــــواردة إليهــــا،  ــــدول األطــــراف المعلومــــات ال وال يجــــوز لهــــا أن تحــــتفظ بســــرية المنظمــــة لل

المصـــدر إال فـــي حـــاالت اســـتثنائية يوجـــد فيهـــا مـــا يبـــرر ذلـــك بالفعـــل. وسُتســـتخدم هـــذه 
 .١١المعلومات وفقًا لإلجراءات المحددة في المادة 

 ٢٤غضـون  تتولى الدول األطراف، بقدر ما هو ممكن عمليـًا، إبـالغ المنظمـة فـي  -٢
بالصــحة العموميــة جــرى  مخــاطر محتملــة محدقــة ســاعة مــن تســلم البّينــات الدالــة علــى

تحديدها خارج أراضـيها ويحتمـل أن تتسـبب فـي انتشـار مـرض مـا علـى النطـاق الـدولي، 
 مثلما يتضح من الحاالت الصادرة والوافدة:

 الحاالت البشرية؛ (أ)

 النواقل التي تحمل العدوى أو التلوث؛ أو (ب)

 البضائع الملوثة. (ج)
  التحقق ١٠المادة 

، من أيـة دولـة طـرف التحقـق ٩تطلب منظمة الصحة العالمية، وفقًا ألحكام المادة   -١
مــــن التقــــارير الــــواردة مــــن مصــــادر أخــــرى غيــــر اإلخطــــارات أو المشــــاورات فيمــــا يتعلــــق 
باألحــداث التــي يحتمــل أن تشــكل طارئــة صــحية عموميــة تثيــر قلقــًا دوليــًا ويــزعم حــدوثها 

ت تقـــوم منظمـــة الصـــحة العالميـــة بـــإبالغ الدولـــة فـــي أراضـــي الدولـــة. وفـــي هـــذه الحـــاال
 الطرف المعنية بخصوص التقارير التي تسعى إلى التحقق من صحتها.

تعمــد كــل دولــة طــرف، بطلــب مــن منظمــة  ٩عمــًال بــالفقرة الســابقة وأحكــام المــادة   -٢
 الصحة العالمية، إلى القيام بالتحقيقات الالزمة وتعطي:

الــذي تتقــدم بــه منظمــة الصــحة العالميــة، أو إقــرارًا بتســّلم ذلــك ردًا أوليــًا علــى الطلــب  (أ)
 ساعة؛ ٢٤الطلب وذلك في غضون 

أثناء طوارئ 
الصحة العمومية 

 .وتعمل بالفعل

الموارد البشرية 
متاحة لتنفيذ 

متطلبات القدرات 
األساسية التي 

تنص عليھا 
اللوائح الصحية 

 .الدولية

   

خدمات 
المختبرات متاحة 

إلجراء 
االختبارات بشأن 
المخاطر الصحية 

 . ذات األولوية

   

ممارسات 
السالمة 

البيولوجية 
واألمن 

البيولوجي 
إدارة ( للمختبرات
المخاطر 
) البيولوجية

 .قائمة وتطبق
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سـاعة، عـن حالـة  ٢٤المعلومات الخاصة بالصحة العمومية المتاحة، في غضـون  (ب)
 األحداث المشار إليها في طلب منظمة الصحة العالمية؛ 

، بمـا ٦ت التقييم بموجب المـادة منظمة الصحة العالمية المعلومات في إطار عمليا (ج)
 مات ذات الصلة على النحو المبين في تلك الفقرة.و في ذلك المعل

عنــدما تتلقــى المنظمــة، معلومــات عــن حــدث قــد يشــكل طارئــة مــن طــوارئ الصــحة   -٣
العموميـــة تثيـــر قلقـــًا دوليـــًا فإنهـــا تعـــرض التعـــاون مـــع الدولـــة الطـــرف المعنيـــة فـــي تقيـــيم 

علـى النطـاق الـدولي واحتمـال التـدخل فـي حركـة المـرور الـدولي  احتمال انتشـار المـرض
ومــدى كفايــة تــدابير المكافحــة. وقــد تشــمل تلــك األنشــطة التعــاون مــع المنظمــات األخــرى 
المعنيـــة بوضـــع المعـــايير وعـــرض حشـــد المســـاعدة الدوليـــة لـــدعم الســـلطات الوطنيـــة فـــي 

مـة الدولـة الطـرف، عنـدما تطلـب إجراء وتنسيق عمليات التقييم في المواقـع. وتـزود المنظ
 ذلك، بالمعلومات التي تدعم هذا العرض.

إذا لم تقبل الدولة الطرف عرض التعاون يجوز للمنظمة، عندما يكون هناك مبـّرر   -٤
يــدعوها إلــى ذلــك بــالنظر إلــى عظــم المخــاطر المحتملــة المحدقــة بالصــحة العموميــة، أن 

ألطــراف األخــرى، مــع تشــجيع الدولــة الطــرف تتقاســم المعلومــات المتاحــة لهــا مــع الــدول ا
علـــى قبـــول عـــرض التعـــاون الـــذي تقدمـــه منظمـــة الصـــحة العالميـــة ومراعـــاة آراء الدولـــة 

 الطرف المعنية.
   توفير منظمة الصحة العالمية للمعلومات  ١١المادة 

مـــــن هـــــذه المـــــادة ترســـــل منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة، عنـــــد  ٢رهنـــــًا بأحكـــــام الفقـــــرة   -١
إلى الدول األعضاء كافة وٕالى المنظمات الحكوميـة الدوليـة ذات الصـلة، فـي االقتضاء، 

المعلومــات المتعلقــة بالصــحة العموميــة  أقــرب وقــت ممكــن وبأكفــأ وســيلة متاحــة وبســرية،
، وهـــي معلومـــات البـــد منهـــا لتمكـــين الـــدول ١٠إلـــى  ٥والتـــي تلقتهـــا بموجـــب المـــواد مـــن 

الصـــحة العموميـــة. وينبغـــي أن ترســـل األطـــراف مـــن مواجهـــة مخـــاطر محتملـــة محدقـــة ب
المنظمة المعلومات إلى الدول األطـراف األخـرى التـي يمكـن أن تسـاعدها فـي منـع وقـوع 

 حوادث مماثلة.

 ٩مـن المـادة  ٢والفقرة  ٨و ٦تستخدم المنظمة المعلومات الواردة بموجب المادتين   -٢
تتـــــيح المنظمـــــة هـــــذه ألغـــــراض التحقـــــق والتقيـــــيم والمســـــاعدة بموجـــــب هـــــذه اللـــــوائح، وال 

المعلومـات، بشـكل عـام، للـدول األطــراف األخـرى مـا لـم يتفـق علــى غيـر ذلـك مـع الــدول 
 األطراف المشار إليها في تلك األحكام إلى أن:

إنشاء آليات  تم
الكشف عن 

األمراض 
حيوانية المنشأ 

واألمراض 
الحيوانية المنشأ 

محتملة ال
واالستجابة 
لمقتضياتھا 
 .وتعمل بالفعل

   

تم إنشاء آليات 
الكشف عن 

األمراض 
المنقولة 
وتلوث  باألغذية

األغذية وتعمل 
 .بالفعل

   

تم إنشاء آليات 
الكشف عن 

الطوارئ 
الكيميائية 

واإلنذار بھا 
واالستجابة 
لمقتضياتھا 
 .وتعمل بالفعل
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؛ أو١٢يتحدد أن الحدث يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا وفقًا للمادة  (أ)
انتشار العدوى أو التلوث علـى النطـاق  تؤكد المنظمة صحة المعلومات الدالة على (ب)

 الدولي، وفقًا للمبادئ الوبائية المعمول بها؛ أو

 يتبين وجود أدلة على: (ج)

أن تدابير المكافحة المتخذة ضد انتشار المرض على النطـاق الـدولي ال يحتمـل أن  )١(
تـــنجح بســـبب طبيعـــة التلـــوث أو العامـــل المســـبب للمـــرض أو ناقـــل المـــرض أو مســـتودع 

 لمرض؛ أوا

أن الدولة الطرف تفتقر إلى القدرة العمليـة الكافيـة الالزمـة لتنفيـذ التـدابير الضـرورية  )٢(
 للحيلولة دون انتشار المرض؛ أو

أن طبيعة ونطاق حركـة المسـافرين أو األمتعـة أو الحمـوالت أو الحاويـات أو وسـائل  (د)
، والتـــي يحتمـــل أن تتـــأثر النقـــل أو البضـــائع أو الطـــرود البريديـــة علـــى الصـــعيد الـــدولي

بالعــــدوى أو التلــــوث، مــــن شــــأنها أن تتطلــــب المبــــادرة علــــى الفــــور إلــــى تطبيــــق تــــدابير 
 المكافحة الدولية.

تتشــاور منظمــة الصــحة العالميــة مــع الدولــة الطــرف التــي يقــع الحــدث فــي أراضــيها   -٣
 بشأن عزمها على إتاحة المعلومات بموجب هذه المادة.

ــًا لهــذه اللــوائح، المعلومــات التــي تلقتهــا المنظمــة عنــدما تتــاح للــدو   -٤ ل األطــراف، وفق
مــن هــذه المــادة يجــوز للمنظمــة أيضــًا أن تتيحهــا للجمهــور إذا أتيحــت  ٢بموجــب الفقــرة 

علــى المــأل بالفعــل معلومــات أخــرى عــن الحــدث نفســه واســتدعى األمــر نشــر معلومــات 
 مستقلة وذات حجّية.

  ياً حية عمومية تثير قلقًا دولتحديد وجود طارئة ص  ١٢المادة 
يتــولى المــدير العــام، باالســتناد إلــى المعلومــات الــواردة، والســيما المعلومــات الــواردة   -١

من الدولة الطرف التي يقـع فـي أراضـيها الحـدث، تحديـد مـا إذا كـان حـدث مـا يشـكل أو 
ت المنصــوص ال يشــكل طارئــة صــحية عموميــة تثيــر قلقــًا دوليــًا، وفقــًا للمعــايير واإلجــراءا

 عليها في هذه اللوائح.

إذا رأى المــدير العــام، اســتنادًا إلــى تقيــيم ُيجــرى وفقــًا لهــذه اللــوائح، أن هنــاك طارئــة   -٢
من  الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقًا دوليًا، فإنه ُيجري مشـاورات مـع الدولـة الطـرف 

ث اتفــاق بــين المــدير التــي وقــع الحــدث فــي أراضــيها بشــأن هــذا القــرار األولــي. واذا حــد

تم إنشاء آليات 
الكشف عن 

لطوارئ ا
اإلشعاعية 
والنووية 

واالستجابة 
لمقتضياتھا 
 .وتعمل بالفعل

   

تم استيفاء 
االلتزامات العامة 
 .في نقاط الدخول

   

تم إرساء 
القدرات 

الروتينية 
والترصد الفعال 
 .في نقاط الدخول

   

إرساء القدرةمت
على االستجابة 
الفعالة في نقاط 

 .الدخول
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العـــام والدولـــة الطـــرف فيمـــا يتعلـــق بهـــذا القـــرار، الـــتمس المـــدير العـــام، وفقـــًا لإلجـــراءات 
(المسـماة فيمـا  ٤٨، آراء اللجنـة المنشـأة بموجـب المـادة ٤٩المنصوص عليها في المادة 

 يلي "لجنة الطوارئ") بشأن التوصيات المؤقتة المناسبة.

ام والدولــة الطـــرف التــي يقــع الحـــدث فــي أراضــيها، إثـــر إذا لــم يتوصــل المـــدير العــ  -٣
سـاعة  ٤٨أعـاله إلـى توافـق فـي الـرأي فـي غضـون  ٢المشاورات الوارد ذكرها فـي الفقـرة 

ــًا دوليــًا،  بشــأن مــا إذا كانــت الحالــة تشــكل أو ال تشــكل طارئــة صــحية عموميــة تثيــر قلق
 .٤٩يتخذ القرار وفقًا لإلجراءات المنصوص عليها في المادة 

. لتقرير ما إذا كان الحـدث يشـكل أو ال يشـكل طارئـة صـحية عموميـة تثيـر قلقـًا دوليـًا ٤
 يراعي المدير العام ما يلي: 

 المعلومات المقدمة من الدولة الطرف؛ (أ)

 ؛٢المبادئ التوجيهية التخاذ القرارات الواردة في المرفق  (ب)
 مشورة لجنة الطوارئ؛ (ج)

مـا هـو متـاح مـن البينـات العلميـة وغيـر ذلـك مـن المعلومـات المبادئ العلمية وكذلك  (د)
 ذات الصلة؛

تقيـــيم المخـــاطر المحتملـــة المحدقـــة بصــــحة اإلنســـان والمخـــاطر المحتملـــة النتشــــار  (ه)
 المرض على النطاق الدولي ومخاطر التدخل في حركة المرور الدولي.

وقعـت الطارئـة الصـحية  إذا رأى المدير العام، بعد التشاور مع الدولة الطـرف التـي  -٥
العمومية التي تثير قلقًا دوليًا في أراضيها، أن طارئة صحية عموميـة تثيـر قلقـًا دوليـًا قـد 

  .٤٩انتهت فإنه يتخذ قرارًا وفقًا لإلجراءات المنصوص عليها في المادة 
ةاالستجابة الصحية العمومي  ١٣ المادة

فــــي أجــــل أقصــــاه خمــــس  . تعمــــل كــــل دولــــة طــــرف، فــــي أقــــرب وقــــت ممكــــن، ولكــــن١
ـــــة الطـــــرف، علـــــى اكتســـــاب  ســـــنوات مـــــن تـــــاريخ بـــــدء نفـــــاذ هـــــذه اللـــــوائح بالنســـــبة للدول
ـــــى  وتعزيـــــز ـــــة عل ـــــى االســـــتجابة بســـــرعة وكفـــــاءة للمخـــــاطر المحتمل ـــــدرتها عل وصـــــون ق
العموميـــــة والطـــــوارئ الصـــــحية العموميـــــة التـــــي تثيـــــر قلقـــــًا دوليـــــًا، وذلـــــك علـــــى  الصـــــحة
شــــــر المنظمــــــة، بالتشــــــاور مــــــع الــــــدول األعضــــــاء، . وتن١المحــــــدد فــــــي المرفــــــق  النحــــــو
توجيهيــة لــدعم الــدول األطــراف فــي بنــاء قــدراتها علــى العمــل فــي مجــال الصــحة  مبــادئ

 العمومية.
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تتولى الدول األطراف، بقدر اإلمكان، دعم أنشـطة االسـتجابة التـي تتـولى المنظمـة   -٥
 تنسيقها إذا طلبت المنظمة ذلك.

تةالتوصيات المؤق  ١٥المادة 
، حـــــــــدوث طارئـــــــــة صـــــــــحية عموميـــــــــة تثيـــــــــر قلقـــــــــًا ١٢إذا تأكـــــــــد، وفقـــــــــًا للمـــــــــادة   -١

المـــــــــــدير العـــــــــــام توصـــــــــــيات مؤقتـــــــــــة وفقـــــــــــًا لإلجـــــــــــراء المنصـــــــــــوص  يصـــــــــــدر دوليـــــــــــًا،
 . ٤٩ المادة في عليه

ويجوز تعديل هذه التوصيات المؤقتة أو تمديدها حسب االقتضـاء، بمـا فـي ذلـك تعـديلها 
ارئـة الصـحية العموميـة التـي تثيـر قلقـًا دوليـًا قـد انتهـت، أو تمديدها بعـد أن يتأكـد أن الط

ويجــوز حينئــذ إصــدار توصــيات مؤقتــة أخــرى عنــد اللــزوم لغــرض الحيلولــة دون وقوعهــا 
 مجددًا أو اكتشافها على الفور.

يجوز أن تشمل التوصيات المؤقتة تدابير صحية تنفذها الدولة الطرف التـي تواجـه   -٢
التـــي تثيـــر قلقـــًا دوليـــًا، أو دول أطـــراف أخـــرى، فيمـــا يخـــص  الطارئـــة الصـــحية العموميـــة

األشـــــخاص و/ أو األمتعـــــة والحمـــــوالت والحاويـــــات ووســـــائل النقـــــل والبضـــــائع والطـــــرود 
البريدية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي ولتجنـب التـدخل دون داع فـي 

 حركة المرور الدولي.

 ٥٠فقــًا لإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة يجــوز إنهــاء التوصــيات المؤقتــة و   -٣
 في أي وقت وتنتهي صالحيتها تلقائيًا بعد ثالثة أشهر من صدورها. 

 ويجوز تعديلها أو تمديدها لفترات إضافية تصل إلى ثالثة أشهر. 

وال يجوز استمرار التوصيات المؤقتة لفترة تتجاوز انعقـاد جمعيـة الصـحة العالميـة الثانيـة 
 تأكد طارئة الصحة العمومية التي تثير قلقًا دوليًا والتي تتعلق بها التوصيات.التي تلي 

التوصــيات المتعلقــة باألشــخاص واألمتعــة والحمــوالت والحاويــات ووســائل   ١٨المادة  
 النقل والبضائع والطرود البريدية

يجـــوز أن تتضـــمن التوصـــيات الصـــادرة عـــن منظمـــة الصـــحة العالميـــة إلـــى الـــدول   -١
 راف فيما يتعلق باألشخاص المشورة التالية:األط

 عدم اإلشارة باتخاذ أي تدابير صحية؛  -

 استعراض سجل السفر في المناطق الموبوءة؛  -



36 

مراجعة أدلة إجراء الفحص الطبي وأي تحليل مختبري؛  -
 اشتراط إجراء فحوص طبية؛  -

 ى؛مراجعة أدلة إعطاء التطعيم أو اإلجراءات االتقائية األخر   -

 اشتراط التطعيم أو اإلجراءات االتقائية األخرى؛  -

 وضع األشخاص المشتبه في إصابتهم تحت المالحظة الصحية العمومية؛  -

تنفيــذ تــدابير الحجــر الصــحي أو اتخــاذ تــدابير صــحية أخــرى بخصــوص األشــخاص   -
 المشتبه في إصابتهم؛

 القيام بعزل المصابين ومعالجتهم عند الضرورة؛  -

 بع من خالطوا األشخاص المشتبه في إصابتهم أو المصابين؛تت  -

 رفض دخول األشخاص المشتبه في إصابتهم والمصابين؛  -

 رفض دخول غير المصابين إلى المناطق الموبوءة؛  -

إجــــراء فحــــص لألشــــخاص القــــادمين مــــن منــــاطق موبــــوءة و/ أو فــــرض قيــــود علــــى   -
 خروجهم.

صدرها منظمة الصحة العالمية للدول األطراف يجوز أن تتضمن التوصيات التي ت  -٢
فيمـــا يتعلـــق باألمتعـــة والحمـــوالت ووســـائل النقـــل والحاويـــات والبضـــائع والطـــرود البريديـــة 

 المشورة التالية:

 عدم اإلشارة باتخاذ أي تدابير صحية؛  -

 مراجعة بيان الشحنة ومسار السفينة؛  -

 إجراء عمليات تفتيش؛  -

ير المتخــذة عنــد المغــادرة أو فــي المــرور العــابر مــن أجــل تجنــب مراجعــة أدلــة التــداب  -
 العدوى أو التلوث؛

القيـــام بمعالجـــة األمتعـــة أو الحمـــوالت أو الحاويـــات أو وســـائل النقـــل أو البضـــائع أو   -
الطرود البريدية أو الرفات البشرية للقضاء علـى  العـدوى أو التلـوث، بمـا فـي ذلـك نواقـل 

 المرض ومستودعاته؛
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و  تعمال التدابير الصـحية المحـددة لضـمان مناولـة الرفـات البشـرية ونقلهـا علـى نـحاس -
 مأمون؛

 إجراء العزل أو الحجر الصحي؛  -

مصــادرة وٕاتــالف األمتعــة أو الحمــوالت أو الحاويــات أو وســائل النقــل أو البضــائع أو   -
ط عند عـدم الطرود البريدية الملوثة أو المشتبه في تلوثها في ظل ظروف خاضعة للضب

 نجاح المعالجة أو غيرها من العمليات األخرى؛

 رفض المغادرة أو الدخول.  -
االلتزامات العامة  ١٩المادة 

تقوم كل دولة طرف، عالوة على االلتزامات األخرى المنصوص عليها فـي هـذه اللـوائح، 
 بما يلي:

، ضـمن اإلطـار يَّنـةالُمعلنقـاط الـدخول  ١ضمان تطوير القدرات المحددة في المرفـق  (أ)
 ؛١٣من المادة  ١والفقرة  ٥من المادة  ١الزمني المنصوص عليه في الفقرة 

تحديد السلطات المختصة في كل نقطة من نقاط الدخول يتم تعيينها في أراضيها؛  (ب)
المطارات والموانئ  ٢٠المادة 

ات المنصــوص . تحــّدد الــدول األطــراف المطــارات والمــوانئ التــي يجــب أن تطــور القــدر ١
 .١عليها في المرفق 

. تضـــمن الـــدول األطـــراف إصـــدار شـــهادات إعفـــاء الســـفن مـــن المراقبـــة اإلصـــحاحية ٢
مـن  ٣٩وشهادات المراقبة اإلصحاحية للسفن وفقًا للشروط المنصوص عليها فـي المـادة 

 .٣هذه اللوائح وللنموذج المنصوص عليه في المرفق 
 ئمة بالموانئ المأذون لها بما يلي:. ترسل كل دولة طرف إلى المنظمة قا٣

 ١إصدار شهادات مراقبة إصحاح السفن وتوفير الخدمات المشار إليها في المرفقين  (أ)
 ؛ أو٣و

 إصدار شهادات مراقبة إصحاح السفن فقط؛ (ب)

(ج) تمديد صالحية شهادة إعفاء السفن مـن مراقبـة اإلصـحاح لمـدة شـهر إلـى أن تصـل 
 ي يمكن أن يتم فيه تسلم الشهادة.السفينة إلى الميناء الذ
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تبّلــغ كــل دولــة طــرف المنظمــة بأيــة تغييــرات قــد تطــرأ علــى وضــع المــوانئ المدرجــة فــي 
 القائمة. وتتولى المنظمة نشر المعلومات الواردة بموجب هذه الفقرة.

المعابر البرية  ٢١المادة 
، أن تحــدد . يجــوز ألي دولــة طــرف، حيثمــا توجــد أســباب صــحية عموميــة تبــرر ذلــك١

، واضعة في االعتبار:١معابر برية تقوم بتطوير القدرات المنصوص عليها في المرفق 
حجــم وتــواتر مختلــف أنــواع حركــة المــرور الــدولي فــي المعــابر البريــة للدولــة الطــرف،  (أ)

 التي قد تحدد، وذلك مقارنة بنقاط الدخول األخرى؛ و

ي منــاطق تبــدأ فيهــا حركــة المــرور المخــاطر علــى الصــحة العموميــة، الموجــودة فــ (ب)
 الدولي، أو تمر عبرها، قبل الوصول إلى معبر بري معين.

 . يجوز للدول األطراف المتتاخمة أن تنظر في:٢

الــدخول فــي اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف بشــأن تــوقي أو مكافحــة  (أ)
 ؛ ٥٧انتقال المرض دوليًا عند المعابر البرية وفقًا للمادة 

التحديد المشترك للمعابر األرضـية المتتاخمـة التـي يلـزم فيهـا تطـوير القـدرات الـوارد  (ب)
 من هذه المادة. ١وفقًا للفقرة  ١ذكرها في المرفق 

دور السلطات المختصة  ٢٢المادة 
 . على السلطات المختصة:١

النقــــل  االضــــطالع بالمســــؤولية عــــن رصــــد األمتعــــة والحمــــوالت والحاويــــات ووســــائل (أ)
والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية المغادرة من المناطق الموبوءة والقادمة منها، 
بغيـــــة ضـــــمان بقائهـــــا خاليـــــة مـــــن مصـــــادر العـــــدوى أو التلـــــوث، بمـــــا فـــــي ذلـــــك النواقـــــل 

 والمستودعات؛

العمـــل، بقـــدر مـــا هـــو ممكـــن عمليـــًا، علـــى ضـــمان إبقـــاء المرافـــق التـــي يســـتخدمها  (ب)
في نقاط الدخول في حالة صحية وخالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما  المسافرون

 في ذلك النواقل والمستودعات؛

تحّمل المسؤولية عن اإلشراف على أية عمليات إلبادة الفئران والجرذان أو التطهير  (ج)
أو إبــــادة الحشــــرات وٕازالــــة التلــــوث مــــن األمتعــــة والحمــــوالت والحاويــــات ووســــائل النقــــل 

ائع والطــــرود البريديــــة والرفــــات البشــــرية أو اتخــــاذ التــــدابير الصــــحية فيمــــا يتعلــــق والبضــــ
 باألفراد، حسب االقتضاء، بموجب هذه اللوائح؛
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إبــالغ مشــغلي وســائل النقــل، باعتزامهــا اتخــاذ تــدابير المراقبــة علــى أيــة وســيلة مــن  (د)
ة بخصــوص وســائل النقــل قبــل حــدوث ذلــك بــأطول مــدة ممكنــة، وتــوفير معلومــات كتابيــ

 الطرق التي تتبع، حيثما تتوافر؛

تحّمــل المســؤولية عــن اإلشــراف علــى إزالــة الميــاه أو األطعمــة الملوثــة أو الفضــالت  (ه)
البشــــرية أو الحيوانيــــة، والميــــاه المســــتعملة، وأيــــة مــــواد ملوثــــة أخــــرى مــــن وســــيلة النقــــل، 

 والتخلص منها على نحو مأمون؛

يـــًا والمتســـقة مـــع هـــذه اللـــوائح لرصـــد ومراقبـــة تفريـــغ اتخـــاذ كـــل التـــدابير الممكنـــة عمل (و)
الســفن لميــاه المجــاري، والنفايــات، وميــاه الصــابورة وغيــر ذلــك مــن المــواد التــي قــد تســبب 
األمــراض وتلــوث ميــاه المــوانئ أو األنهــار أو القنــوات أو المضــايق أو البحيــرات أو أيــة 

 مجاٍر مائية دولية أخرى؛

ــــــــل المســــــــؤولية عــــــــن اإلشــــــــ (ز) ــــــــى المســــــــافرين تحّم راف علــــــــى مقــــــــدمي الخــــــــدمات إل
والحمـــــوالت والحاويـــــات ووســـــائل النقـــــل والبضـــــائع والطـــــرود البريديـــــة والرفـــــات  واألمتعـــــة
عنــد نقــاط الــدخول، بمــا فــي ذلــك إجــراء عمليــات تفتــيش وفحــوص طبيــة، عنــد  البشــرية
 اللزوم؛

ة العموميــة اتخــاذ ترتيبــات فعالــة لمواجهــة الطــوارئ بغيــة التصــدي لألحــداث الصــحي (ح)
 غير المتوقعة؛ و

االتصــال بمركــز االتصــال الــوطني المعنــي بــاللوائح الصــحية الدوليــة بشــأن التــدابير  (ط)
 ذات الصلة المتخذة عمًال بهذه اللوائح.

. يجــوز معــاودة تطبيــق التــدابير الصــحية التــي أوصــت بهــا المنظمــة بشــأن المســافرين ٢
الحمـــوالت أو الحاويـــات أو وســـائل النقـــل أو القــادمين مـــن منطقـــة موبـــوءة أو األمتعــة أو 

البضائع أو الطرود البريدية أو الرفات البشـرية القادمـة مـن منطقـة موبـوءة عنـد الوصـول 
إذا كانـــت هنـــاك مؤشـــرات و/ أو بينـــات يمكـــن التحقـــق منهـــا تفيـــد إخفـــاق التـــدابير التـــي 

 طبقت عند مغادرة المنطقة الموبوءة.

ت والفئـران والجـرذان والتطهيـر وٕازالـة التلـوث، وغيرهـا مـن . تنفذ إجـراءات إبـادة الحشـرا٣
اإلجراءات الصحية، على نحـو يسـمح بتجنـب إلحـاق األذى بـاألفراد أو تجنـب إزعـاجهم، 
قدر اإلمكان، أو إلحاق الضرر بالبيئة على نحـو يـؤثر علـى الصـحة العموميـة أو يلحـق 

قــــل أو البضــــائع أو الطــــرود الضــــرر باألمتعــــة أو الحمــــوالت أو الحاويــــات أو وســــائل الن
 البريدية.
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التدابير الصحية المتخذة عند الوصول والمغادرة  ٢٣المادة 
. أي فحـــص طبـــي أو إجـــراء طبـــي أو تطعـــيم أو غيـــر ذلـــك مـــن اإلجـــراءات االتقائيـــة ٥

التــي تنطــوي علــى خطــر انتقــال المــرض ال ُيجــرى علــى المســافر أو يعطــى لــه إال وفقــًا 
مة المعمـــول بهـــا علـــى الصـــعيدين الـــوطني أو الـــدولي، وذلـــك لتوجيهـــات ومعـــايير الســـال

 لتقليل هذا الخطر إلى أدنى حد.

التعاون والمساعدة ٤٤المادة 
 . تتعهد الدول األطراف بالتعاون مع بعضها البعض بقدر اإلمكان على ما يلي:١

 هذه اللوائح.صياغة القوانين المقترحة وغيرها من األحكام القانونية واإلدارية لتنفيذ  (د)
والمــــواد المســــتعملة فــــي  نقــــل ومناولــــة المــــواد البيولوجيــــة والكواشــــف  ٤٦ المــــادة

 التشخيص
تسّهل الدول األطراف، رهنًا بقانونها الوطني ومع مراعاة المبادئ التوجيهيـة الدوليـة ذات 
الصـــلة، نقـــل ودخـــول وخـــروج وتجهيـــز المـــواد البيولوجيـــة وعينـــات التشـــخيص والكواشـــف 

لتشخيص األخرى والتخلص منها، وذلك ألغراض التحقق واالسـتجابة لمقتضـيات ومواد ا
 الصحة العمومية بموجب هذه اللوائح.

بدء النفاذ؛ المدة المحددة للرفض أو للتحفظ ٥٩المادة 
. إذا لم يكن بوسع دولة ما أن تعدل ترتيباتها التشريعية واإلدارية الداخلية تعديًال تامًا ٣

مـن هـذه المـادة، كـان عليهـا  ٢ه اللوائح خالل الفتـرة المحـددة فـي الفقـرة بما يتفق مع هذ
مــن هــذه المــادة  ١أن تقــدم إلــى المــدير العــام خــالل الفتــرة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 

شـهرًا مـن  ١٢إعالنًا بشأن التعديالت الالزمة الباقيـة وأن تنجزهـا خـالل فتـرة ال تتجـاوز 
 تلك الدولة.بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة ل

١المرفق 
 القدرات األساسية الالزمـة ألنشطة الترصد واالستجابة ألف:

والمـــوانئ والمعـــابر البريـــة  القـــدرات األساســـية الالزمـــة فيمـــا يتعلـــق بالمطـــارات بـــاء:
 الُمعيَّنة
٢المرفق 

مبــادئ توجيهيــة التخــاذ القــرارات تســمح بتقيــيم األحــداث التــي قــد تشــكل طارئــة مــن 
 صحة العمومية تثير قلقًا دوليًا، واإلخطار بوقوع تلك األحداثطوارئ ال
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 لقدرات األساسية التي تم إرساؤها بالنسبة لكافة األخطار لل الموجز الجدو  :ثانياً 

 األساسية ةالقدر 

األخطار 
البيولوجية 
  (المعدية)

 ال نعم/

األمراض الحيوانية 
 المصدر

 ال نعم/
  سالمة الغذاء

 ال نعم/
 الكيميائية

 ال نعم/
المواد النووية 

 والمشعة
 ال نعم/

هل القدرات األساسية 
كافة  للكشف عنقائمة 

أخطار الصحة العمومية 
والبيئة ذات الصلة 

 باللوائح؟

اإلجراءات التي 
ينبغي اتخاذها إن 

 وجدت

        التشريع والسياسة  - ١القدرة األساسية 

التنسيق واالتصاالت  - ٢القدرة األساسية 
        عبر مراكز االتصال الوطنية

        الترصد - ٣القدرة األساسية 

        االستجابة - ٤سية القدرة األسا

        التأهب - ٥القدرة األساسية 

        اإلبالغ عن المخاطر - ٦القدرة األساسية 

        الموارد البشرية - ٧القدرة األساسية 

        المختبر - ٨القدرة األساسية 

        نقاط الدخول

 
ر في ظل اللوائح الصحية الدولية مثل الترصد طوَّ على حدة والسيما إذا كانت القدرات العامة التي تُ ملحوظة: ال يعني ذلك وضع برامج عمودية لكل من المخاطر 

 القائم على الحدث، ُتعد كافية لمواجهة كافة مخاطر الصحة العمومية.
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رسالة المدير العام المساعد لشؤون األمن الصحي والبيئة لمنظمة الصحة العالمية إلى : ٨ التذييل
 طرافالدول األ

 مركز االتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية،

لبناء القدرات األساســية الوطنيــة المنصــوص  ٢٠١٢التاريخ المستهدف في عام   الموضوع:
) وٕاجــراءات الحصــول علــى مهلــة ٢٠٠٥عليهــا فــي اللــوائح الصــحية الدوليــة (

 إضافية
مــة الصــحة العالميــة عنــد تنقــيح اللــوائح الصــحية يــنص أحــد األحكــام التــي اعتمــدتها الــدول األعضــاء فــي منظ

) (اللــوائح) علــى التــزام كافــة الــدول األطــراف فــي اللــوائح بضــمان أن ُتبنــى القــدرات األساســية ٢٠٠٥الدوليــة (
مــن اللــوائح خــالل خمــس ســنوات مــن تــاريخ دخــول هــذه اللــوائح حيــز النفــاذ  ١الوطنيــة الموضــحة فــي المرفــق 

بالنسـبة لكافــة  ٢٠١٢حزيـران/ يونيــو  ١٥جـاز القــدرات األساسـية الوطنيــة المحـدد هــو بالنسـبة إليهـا؛ وتــاريخ إن
وتركـــز هـــذه القـــدرات علـــى مجـــالين؛ أوًال الترصـــد ). ١منهـــا (انظـــر الملحـــق الـــدول األطـــراف باســـتثناء ثـــالث 

ة التـي واالستجابة فـي مجـال الصـحة العموميـة فـي جميـع األراضـي الوطنيـة، وثانيـًا إجـراءات الصـحة العموميـ
 لبناء هذه القدرات وصونها.   الُمعيَّنةتتخذ في كل من نقاط الدخول 

ولضــمان أن التأهــب فــي مجــال الصــحة العموميــة يمثــل عمليــة مســتمرة، حــددت الــدول األعضــاء فــي منظمــة 
ة الصـــحة العالميـــة بنفســـها أثنـــاء التفـــاوض بشـــأن اللـــوائح، تاريخـــًا مســـتهدفًا إلنجـــاز القـــدرات الوطنيـــة األساســـي

المنصــوص عليهــا فــي اللــوائح، ولمــا كــان هــذا التــاريخ المســتهدف يمثــل تحــديًا، فقــد أدرجــت أيضــًا مــواد تــنص 
 على السماح بتمديده.

وتشير اللوائح الصـحية الدوليـة إلـى أن أي طلـب للتمديـد يبـدأ بمبـادرة مـن الدولـة الطـرف، وأكتـب خطـابي هـذا 
ع السلطات المعنية في كل من الـدول األطـراف علـى تقيـيم قبل حلول التاريخ المستهدف بعدة أشهر، كي أشج

مدى إنجاز القدرات األساسية الوطنية الالزمة، وفي أعقاب ذلك ينبغي أن تبدأ الدولة الطرف في طلب تمديـد 
 التاريخ المستهدف لمدة سنتين إذا ما تراءى للدولة الطرف ضرورة ذلك.  

تهدف إلى تسهيل عملية تقديم طلب تمديد التاريخ المستهدف  ويتضمن هذا الخطاب عددًا من الملحقات التي
 لمدة سنتين، أال وهي:  ٢٠١٢في عام 

: أحكام اللـوائح الصـحية الدوليـة فيمـا يتعلـق بطلـب تمديـد التـاريخ المسـتهدف فـي عـام ١الملحق  -١
 اللوائح؛ التي تنص عليهالبناء القدرات الوطنية األساسية  ٢٠١٢

ضـــة لإلجـــراءات المقتـــرح أن تتبعهـــا الـــدول األطـــراف للحصـــول علـــى : الخطـــوط العري٢الملحـــق  -٢
لبنـــــاء القـــــدرات الوطنيـــــة األساســـــية  ٢٠١٢مهلـــــة الســـــنتين بعـــــد التـــــاريخ المســـــتهدف فـــــي عـــــام 

 المنصوص عليها في اللوائح؛

لبنـاء  ٢٠١٢: القالب المقترح لطلب الحصول على تمديد التاريخ المستهدف في عـام ٣الملحق  -٣
 ألساسية التي تنص عليها اللوائح.ا القدرات الوطنية

وتتطلــع أمانــة منظمــة الصــحة العالميــة إلــى العمــل مــع كافــة الــدول األطــراف خــالل األعــوام الخمســة القادمــة 
لضـمان أن جميــع الــدول التــي تطلــب المهلـة اإلضــافية ســتتمكن مــن اســتكمال اإلجـراءات وفقــًا لمــا تــنص عليــه 

   اللوائح وقبل حلول التاريخ المستهدف.
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: القالــب المقتــرح لطلــب الحصــول علــى تمديــد التــاريخ المســتهدف لبنــاء القــدرات الوطنيــة ٩التذييل 
 اللوائح الصحية الدولية. التي تنص عليهااألساسية 

ال تحــدد اللــوائح الصــحية الدوليــة أي متطلبــات معينــة فيمــا يتعلــق بالطلــب المقــدم إلــى أمانــة منظمــة الصــحة 
على مبررات طلب التمديد وعلى خطة تنفيذيـة. والقالـب التـالي يهـدف فحسـب إلـى  العالمية بخالف أن يشتمل

أو اســتخدام قالــب مختلــف وفًقــا لمــا  تعديلــه،أو  اســتخدامه،تيســير عمليــة تقــديم الطلــب وللــدول األطــراف حريــة 
يتــراءى لهــا. وبغــض النظــر عــن الشــكل الــذي يقــدم مــن خاللــه الطلــب، فــإن إرفــاق كــل مــن مبــررات الطلــب 

 الخطة التنفيذية يعد إلزامًيا.و 

*********************** 

) (أو اللــوائح) فــي ٢٠٠٥الدوليــة ( ترغــب حكومــة <<اســم البلــد>>، بصــفتها دولــة طــرف فــي اللــوائح الصــحية
إلقلـيم <<إقلـيم منظمـة الصـحة  إبالغ مركز اتصـال منظمـة الصـحة العالميـة المعنـي بـاللوائح الصـحية الدوليـة

 <اسم البلد>> تطلب تمديد المهلة المتاحة لتنفيذ اللوائح.العالمية>> أن <

وتتمثل مبررات هذا الطلب في أننا بحاجة إلى المزيد من الوقت لضمان تحقيق القدرات الكافية في المجـاالت 
 التالية:

 [إضافة المبررات الخاصة]

 من اللوائح. ١ مرفق طيه خطة تنفيذية لتحقيق القدرات الوطنية األساسية الموضحة في المرفق

 ستلتزم حكومة <<اسم البلد>> بتقديم تقاريرها السنوية لمنظمة الصحة العالمية حول ما تحرزه من تقدم.

الخطوط العريضة لإلجراءات المقتــرح اتباعهــا مــن ِقبــل الــدول األطــراف للحصــول علــى : ١٠التذييل 
   األساسية بعد التاريخ المستهدف إلرساء القدرات الوطنية سنتينتمديد لمدة 

 تحدد اللوائح الصحية الدولية المتطلبات التالية الحصول على مهلة إضافية:

بعد التاريخ المستهدف  سنتينطلب مقدم إلى أمانة منظمة الصحة العالمية يتضمن مبررات التمديد لمدة  •
 ؛٢٠١٢في عام 

إرســاء القــدرات األساســية )   لضــمان اكتمــال ١٣والمــادة  ٥خطــة تنفيذيــة (وفــق مــا أشــير إليــه فــي المــادة  •
 ين.تاإلضافي سنتينفي نهاية مهلة ال

ال تحدد اللوائح الصـحية الدوليـة أي متطلبـات معينـة فيمـا يتعلـق بمحتـوى الخطـة التنفيذيـة التـي ينبغـي إرفاقهـا 
ديم بطلب التمديد المقدم إلى أمانة منظمة الصحة العالميـة. ولـذا قـد تكـون الخطـة الوطنيـة القائمـة مالئمـة للتقـ

 كخطة تنفيذية. على سبيل المثال:

خطــة العمــل الوطنيــة الشــاملة الخاصــة بتنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة التــي تتضــمن القــدرات األساســية  •
، والتـــي أعــدها العديـــد مـــن الــدول األطـــراف بالفعــل علـــى أســاس تقيـــيم القـــدرات ١الموضــحة فـــي المرفــق 

حزيــران  يونيـو/ ١٥نبغـي اسـتكمالها فـي موعـد أقصـاه (والتـي كـان ي ١مـن المرفـق  ٢الموضـح فـي الفقـرة 
 ). أو٢٠٠٩

 ألف.  ١خطط العمل المشار إليها في المرفق  •



44 

 أو القدرات األساسية الالزمـة ألنشطة الترصد واالستجابة؛ و/

إلرســــاء القــــدرات األساســــية الموضــــحة فــــي  الُمعيَّنــــةخطــــة (أو خطــــط) العمــــل لكــــل مــــن نقــــاط الــــدخول  •
 .الُمعيَّنةلبات القدرات األساسية المتعلقة بالمطارات والموانئ والمعابر البرية باء. متط ١ المرفق

االطـالع علـى العناصـر التاليـة التـي تتعلـق بشـكل  إلـىولتسهيل صياغة طلب التمديد، نـدعو الـدول األطـراف 
 ومحتوى الخطة التنفيذية التي ينبغي تقديمها.

ذلـــك وصـــف الحالـــة الراهنـــة وتحليـــل الثغـــرات التـــي يـــتم  ، بمـــا فـــيتناولهـــامجـــاالت القـــدرات التـــي ينبغـــي  •
 التعرف عليها؛

 
توضيح اإلجراءات المخطط لها فـي شـكل أهـداف مرقمـة والنشـاطات المكونـة لهـا، علـى أن يتضـمن كـل  •

 منها تاريخ البدء واالنتهاء وكذلك التكلفة التقديرية؛
 
له من قبل مصادر التمويل الوطنية، وأي  تحديد المتطلبات من الموارد، بما في ذلك االستثمار المخطط •

 فجوات في الموارد، والخطط الرامية إلى تعبئة الموارد.
 
هنـــاك عـــدد مـــن المـــوارد التقنيـــة المتاحـــة علـــى الموقـــع اإللكترونـــي لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة ولـــدى المكاتـــب و 

ها األساســـية وٕاعـــداد الخطـــة اإلقليميـــة للمنظمـــة لـــدعم الـــدول األطـــراف فـــي الجهـــود التـــي تبـــذلها لتقيـــيم قـــدرات
 أم ال.  سنتينالتنفيذية، من أجل تزويدها بالمعلومات الالزمة للبت فيما إذا كانت في حاجة إلى طلب التمديد ل

كــذلك فــإن كــل مــن المكاتــب اإلقليميــة للمنظمــة فــي إمكانــه اقتــراح علــى الــدول األطــراف اآلليــات المتاحــة فــي 
 مناطقها لدعم عملية اتخاذ القرار.

ينبغي إرسال الطلب والخطة (الخطط) التنفيذية من مركز االتصال الوطني المعني باللوائح الصـحية الدوليـة و 
فــــــي مكتــــــب المنظمــــــة التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باللوائح الصحية الدولية ل نقاط االتصاإلــــــى 

 اإلقليمي ذي الصلة.

لتزامـــات الخاصـــة بالقـــدرات الوطنيـــة، تـــدعو أمانـــة منظمـــة لتحاشـــي عـــدم االمتثـــال لألحكـــام فيمـــا يتعلـــق باالو 
استكمال هـذه العمليـة قبـل  إلىالصحة العالمية جميع الدول األطراف الراغبة في الحصول على مهلة إضافية 

 .٢٠١٢حزيران  يونيو/ ١٥تاريخ 

المنظمـة إخطـار الدولـة مصحوًبا بالمبررات والخطة التنفيذيـة، تتـولى أمانـة  سنتينبعد تلقي طلب التمديد لفترة 
ـــة اإلضـــافية  ـــة بحصـــولها علـــى المهل ـــاللوائح الصـــحية الدولي الطـــرف عبـــر مركـــز االتصـــال الـــوطني المعنـــي ب

 ١٥، وتبـدأ عـادة مـن تـاريخ سـنتينوالتاريخ المستهدف الجديـد السـتكمال القـدرات. تمتـد المهلـة اإلضـافية لفتـرة 
 المستهدف حالًيا. ٢٠١٢حزيران  يونيو/

لدول األطـراف الحاصـلة علـى مهلـة إضـافية بالتزامهـا بتقـديم تقـارير سـنوية حـول مـا أحرزتـه مـن تقـدم سُتذكَّر ا
 في اتجاه التنفيذ الكامل للخطة التنفيذية لتحقيق القدرات األساسية المطلوبة.

أشـهر ) ٦رة أخرى بشأن هذه العملية قبل حلول التاريخ المستهدف بسـتة (كِ كما سُترسل إلى الدول األطراف تذ
 ).١وقبل حلوله بشهر واحد (


