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اإلقرارات

وماريا جراتسيا دانتي المعهد( WHO/HSE/IHR)وبيريه نابث , (المعهد القومي اإليطالي للصحة بإيطاليا)ساهم كٌل من فالفيا ريكاردو 

بجهود ضخمة في إنشاء هذه الوثيقة وتحريرها بدعم من قبل األعضاء اآلخرين في لجنة التوجيه بحزمة ( القومي اإليطالي للصحة بإيطاليا

طني لألمراض المعديةالمركز الو)وبلغاريا ( معهد الصحة العامة)المؤلفة من ألبانيا " اإليبيساوث بالس"بشبكة ( WP7)العمل السابعة 

واألردن ( وزارة الصحة)وإسرائيل ( المركز اليوناني لمكافحة األمراض والوقاية منها)واليونان ( وزارة الصحة)وقبرص ( والطفيلية

(المعهد الوطني للصحة العامة)وسلوفانيا ( SEEHN)والشبكة الصحية لجنوب شرق أوروبا ( وزارة الصحة)والمغرب ( وزارة الصحة)

(.وزارة الصحة)ونس وت
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اإليبيساوث شبكة

(1121-1112)مشروع اإليبيساوث 

ها بعض المشكالت الصحية العامة (4114)بمناسبة عام المتوسط  ، وافقت بعض الدول التي تتشارك في النظام البيئي، ومن ثم لدي
بشأن القضايا ، والذي كان الغرض منه هو إنشاء إطار عمل للتعاون "اإليبيساوث"المشتركة فيما بينها، على تطوير مشروع 

المتعلقة بالوبائيات بهدف تحسين مستوى الرقابة على األمراض السارية واالتصاالت والتدريب في منطقة المتوسط وجنوب شرق 
 .أوروبا

بدعم مالي من المديرية العامة للصحة وشؤون المستهلكين التابعة لالتحاد  4114في أكتوبر عام " اإليبيساوث"وقد انطلق مشروع 
 .4141وبي ووزارة الصحة اإليطالية، وانتهت أعماله في يونيو األور

من خارج  44من االتحاد األوروبي و 4)دولة  44في شبكة اإليبيساوث إلى  4141وقد وصل عدد الدول األعضاء في يونيو 
الجهود التعاونية فيما بين ومن ثم، فإنه يعتبر من أعظم (. االتحاد األوروبي فضالً عن أخرى مرشحة لزيادة نطاق الدول المشاركة

 .الدول في منطقة المتوسط

(1122-1121)مشروع اإليبيساوث بالس 

أبريل  44، ومن المتوقع أن تستمر حتى 4141أكتوبر عام  44وقد اُعتمدت مرحلة جديدة من أنشطة شبكة اإليبيساوث انطلقت في 
 .  4144عام 

الس"يهدف مشروع . بكة إلى منهج أوسع نطاقًاوتنطوي المرحلة الجديدة عن تحول في أنشطة الش إلى المساهمة في " اإليبيساوث 
رها من مخاطر األمن البيولوجي في منطقة المتوسط وجنوب شرق أوروبا بناًء  مكافحة التهديدات الواقعة على الصحة العامة وغي

خالل التطب ها االستخبارات "يق األوللإليبيساوث في مجاالت على معرفة الثغرات واالحتياجات اإلقليمية التي تم الوقوف علي
هاجرين"و" الوبائية ها باللقاحات والم " و األمراض الحيوانية المصدر الناشئة عبر الحدود" األمراض التي يمكن الوقاية من

 ". الميداني/التدريب في مجال علم األوبئة التطبيقي"و

األهداف والتنظيم

خالل دعم وتعزيز  إلى" اإليبيساوث بالس"يهدف مشروع  زيادة األمن الصحي في منطقة المتوسط وجنوب غرب أوروبا من
ة التهديدات الصحية ومخاطر األمن البيولوجي المشتركة على الصعيدين القومي واإلقليمي في دول شبكة  االستعداد لمواجه

مة على الثقة في المنطقة بمثابة أحد األهداف ويعتبر دعم الالقات القائ. اإليبيساوث في إطار تنفيذ اللوائح الصحية العالمية
هامة في نطاق تنفيذ المشروع  .واألدوات ال

للتأكد من االستجابة إلى هذا التحدي بصورة ناجحة، يستلزم األمر وجود إطار عمل قوي للتعاون وتبادل المعلومات فيما بين الدول 
هذا الغرض، عُينَّت مراكز تنسيق اال. المشاركة 44 الة من أجل  تصاالت في جميع الدول المشاركة وطُلب منها المشاركة الفعَّ

 . والتعاون في أنشطة المشروع

ها دول تابعةلالتحاد األوروبي ودول أخرى(WP" )حزم عمل"ينقسم المشروع إلى سبع  ويلتزم قادة حزم . ، تشترك في قيادت
ة العمل النظير،( WP)العمل  بينما تتولى لجنة التوجيه المؤلفة من جميع قادة حزم العمل  بالتعاون التام مع فريق توجيه حزم

هاية، يعمل المجلس . والجمعية العمومية للمشروع المؤلفة من جميع المشاركين مسؤولية اتخاذ القرارات االستراتيجية العامة في الن
هد المشاركة والخبراء المستقلين على توفي ر الدعم لمراجعة الوثائق والتوصيات ذات االستشاري المؤلف من ممثلين عن كافة المعا

  .الصلة

األنشطة 
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ة العمل األولى للتنسيق )فضالً عن حزم العمل الشاملة الثالث  ة العمل الثانية للنشر WP1أي حزم ة العمل WP2، وحزم ، وحزم
 :، تنقسم أنشطة المشروع إلى أربع حزم عمل(WP3الثالثة للتقييم 

ة التي تواجه الدول المشاركة  اإلقليمية المتوسطيةتأسيس شبكة المختبرات ( 4 حزمة )من أجل تيسير الكشف عن التهديدات العام
 (.WP4العمل الرابعة 

ة العمل الخامسة )فيما بين الدول المشاركة  تعزيز اإلجراءات المشتركة في خطط االستعداد العام وإدارة المخاطر( 4 (.WP5حزم

ة التحذير ال( 4 ، مما يسمح بتبادل اإلنذارات واالستخبارات الوبائية عبر الحدود( EWS)مبكر في إقليم المتوسط تحسين أنظم
ومعلومات االستخبارات الوبائية فيما بين دول اإليبيساوث، فضالً عن تطوير قابلية تبادل المعلومات مع منصات تشغيل التحذير 

، على النحو الذي تنص عليه (EWRS" )تحذير المبكر واالستجابةمنصة تشغيل ال"األوروبية األخرى، والسيما ( EW)المبكر 
ة العمل السادسة )التشريعات الحالية لالتحاد األوروبي   (.WP6حزم

عبر وضع وثيقة استراتيجية تتضمن المبادئ التوجيهية التي تقوم على تقييمات  (IHR)تيسير تطبيق اللوائح الصحية العالمية ( 1
حزمة )التشريعات القومية أن تتفاعل مع متطلبات اللوائح الصحية العالمية /التي يمكن منخاللها للخطط محددة لتوضيح الكيفية

 (.WP7العمل السابعة 



مقدمة .1

كٌل من منظمة" اإليبيساوث بالس"بشبكة ( تيسير تطبيق اللوائح الصحية العالمية - WP7)يشارك في قيادة حزمة العمل السابعة 

 .بإرشادات من فريق التوجيه( ISS)والمعهد القومي اإليطالي للصحة ( WHO)الصحة العالمية 

ل أنشطة حزمة العمل السابعة  رة في حزم العمل الفنية ( WP7)وتكمِّ شبكة -( WP4)حزمة العمل الرابعة )تلك األنشطة المطوَّ

خطة االستعداد العام وإجراءات إدارة المخاطر، وحزمة العمل -( WP5)المختبرات اإلقليمية المتوسطية، وحزمة العمل الخامسة 

حيث إن الهدف العام هو دعم الرقابة واالستجابة( ر المبكر واالستخبارات الوبائية عبر الحدودنظام التحذي -( WP6)السادسة 

 .للتهديدات الصحية

تنسيق الرقابة واالستجابة فيما بين منافذ الدخول واألنظمةعلى تحديد ( WP7)خالل العام األول من األنشطة، عملت حزمة العمل السابعة 

ومن ثم، فإنها سوف تعمل على تطوير المبادئ التوجيهية . فيما بين دول إقليم المتوسط لتطبيق اللوائح الصحية العالمية كمسألة ذات أولوية القومية

(WP6)حتى السادسة ( WP4)تعزيز هذه القدرة ووثيقة استراتيجية، مع إمكانية التعويل على الخبرة المكتسبة من حزم العمل الرابعة /الكتساب

 .كذلك" اوثاإليبيس"في مشروع 

وفي سبيل المساهمة في تعريف األدوات المنهجية المالئمة لتوجيه سبل تطوير هذه المخرجات، جرى بحث الدراسات العلمية المتاحة 

بشأن تطبيق اللوائح الصحية العالمية وتحليل التقييمات المتوفرة فيما يتعلق بتطبيق القدرات على منافذ الدخول، وهي متاحة ضمن هذا 

 .يرالتقر

متطلبات الرقابة واالستجابة بموجب اللوائح الصحية العالمية 1.1

من الدول األعضاء تطوير متطلبات القدرات األساسية للصحة العامة المنصوص عليها في( 5002)تقتضي اللوائح الصحية العالمية 

والتي ُيطلق عليها بموجب هذه  -اللوائح الصحية العالمية وتعزيزها ومراعاتها في الموانئ والمطارات والمعابر األرضية المعتمدة 

 .فيما يخص الوقاية من المخاطر واألحداث المتعلقة بالصحة العامة والتحذير المبكر لها واالستجابة لها -" منافذ الدخول"الوثيقة 

 اعتمادلتقليل مخاطر انتشار األمراض خالل النقل والسفر والتجارة للحد األدنى على الصعيد الدولي، ينبغي على الدول األعضاء "

عالوًة على ذلك، يجوز للدول األعضاء تحديد معابر أرضية معتمدة ينبغي عليها كذلك تطوير  .الموانئ والمطارات الدولية التابعة لها

.هذه القدرات أينما وجد تسويغ لذلك جراء أغراض الصحة العامة

يلزم توفير إجراءات الصحة العامة الروتينية والطارئة والوثائق الصحية الالزمة من اجل ضمان خلو وسائل النقل والمواصالت 

والمرافق في المطارات والموانئ والمعابر األرضية من مصادر العدوى، وهي تعدو هامة فيما يتعلق باحتمالية تفشي األمراض على 

( 8)و( 7)و( 6)و( 2)و( 4)و( 9)و( 9)، المالحق 91-91المواد )الصعيد الدولي على النحو الذي تنص عليه اللوائح الصحية العالمية 

كذلك على الدول األعضاء إنشاء الخطط القومية. في منافذ الدخول السلطات المختصةقدرات األساسية من قبل ويلزم تطبيق ال((. 1)و

 .للرقابة واالستجابة، مع الوضع في االعتبار األنشطة التي تقوم بها هذه الدول في المطارات والموانئ والمعابر األرضية المعتمدة

ائح الصحية العالمية، يلزم أن يتوفر لدى المطارات والموانئ والمعابر األرضية المعتمدة وبمقتضى النصوص المذكورة أعاله في اللو

القدرات المنشودة من أجل ضمان البيئة اآلمنة للمسافرين الذين يستخدمون المرافق، بما في ذلك إمدادات المياه الصالحة للشرب 

طيران وغرف االستحمام العامة وخدمات التخلص من النفايات ومنشآت األغذية ومرافق توريد األطعمة والمشروبات لرحالت ال

 يلزم على السلطات المختصة إجراء. الصلبة والسائلة المناسبة
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عمليات التفتيش، وتوفير برامج مكافحة الحشرات الناقلة للمرض، واإلشراف على مزودي الخدمات، بما في ذلك الرقابة على تطبيق 

وفي حالة العثور على أي دليل، ينبغي إجراء عملية التعقيم أو التطهير أو إزالة أي مياه أو . لصحية واإلشراف عليهااإلجراءات ا

 .أطعمة ملوثة والتخلص منها بصورة بآمنة

ات وفقمن اللوائح الصحية العالمية، فإنه في حالة اكتشاف أي عالمات أو أعراض إكلينيكية أو ظهور معلوم( 57)وبمتقضى المادة 

وقائع أو أدلة تثبت وجود مخاطر على الصحة العامة على متن إحدى وسائل النقل والمواصالت في رحلة دولية، فينبغي على السلطة 

المختصة تطبيق إجراءات المكافحة في منفذ الدخول أو، في حالة عدم قدرتها على تنفيذ اإلجراءات الالزمة، فإنه يتعين على السلطة 

مح بمغادرة الطائرة أو الباخرة او وسيلة النقل األرضية مع إخطار السلطة المختصة في أول منفذ دخول معروف تال المختصة أن تس

 .حول الدليل المكتشف وإجراءات المكافحة الالزمة

ووفًقا للوائح الصحية العالمية، ينبغي توفر القدرة الالزمة لتطبيق إجراءات المكافحة للحيلولة دون تفشي األمراض والعوامل المسببة 

. لها في منافذ الدخول ووسائل النقل والمواصالت، وذلك مثل التنظيف والتعقيم والتطهير وإبادة القوارض وطرد الحشرات وما إلى ذلك

ذ اإلجراءات الصحية المتبعة وفق اللوائح الصحية العالمية لتجنب اإلصابة بالمرض وعدم إزعاج األشخاص أو اإلضرار وينبغي تنفي

بالبيئة على النحو الذي يؤثر على الصحة العامة أو إتالف أمتعة المسافرين أو الحموالت أو الحاويات أو وسائل النقل والمواصالت أو 

ينبغي البدء في هذه اإلجراءات واستكمالها دون ثمة تأخير، مع تطبيقها على(. 55المادة )ى قدر اإلمكان السلع أو الطرود البريدية عل

 1(.5002منظمة الصحة العالمية ( )45المادة )نحٍو يتسم بالشفافية ويقوم على عدم التمييز 

ة في منافذ الدخول بمنطقة القدرات المنصوص عليها في اللوائح الصحية العالمي نتائج تحليل بيانات تطبيق 1.2

 اإليبيساوث

عبر أداة الرقابة على تطبيق اللوائح الصحية العالمية التابعة 5090جرى تحليل البيانات التي تقدمت بها دول اإليبيساوث في عام 

حت النتائج وتمتوُطر. لإليبيساوث( WP7)لمنظمة الصحة العالمية، وذلك كجزء ضمن المرحلة األولى ألنشطة حزمة العمل السابعة 

، وقد نشرتها كٌل من5099والتي انعقدت بروما في يوليو ( WP7)مناقشتها خالل االجتماع األول للجنة التوجيه بحزمة العمل السابعة 

 .شبكة اإليبيساوث ومنظمة الصحة العالمية في تقرير مشترك

يتبين من خالل هذا التحليل أن أهم مواطن القوة الرئيسية يكمن في توفر قائمة بالموانئ والمطارات المعتمدة لدى أغلبية الدول التي 

 .خضعت للدراسة في منطقة اإليبيساوث، وقد أبلغت هذه الدول منظمة الصحة العالمية بالموانئ المعتمدة

المطارات /ذ الدخول، فهي تنطوي بدايًة على غياب وجود سلطة مختصة في جميع الموانئأما بالنسبة لمواطن الضعف المقترنة بمناف

المعتمدة، ومروًرا باالفتقار إلى عمليات التقييم للقدرات، ووصوالً إلى العجز في القدرات الفعالة على سد االحتياجات المفاجئة 

 .واالستجابة

بحث الدراسات العلمية .2

في منطقة( 5002)أُجري بحث على الدراسات العلمية في سبيل معالجة التحليل المتعلق بكيفية تطبيق اللوائح الصحية العالمية 

اإليبيساوث وقد كان الهدف الرئيسي من هذا التدريب هو التوصل إلى رؤية عامة للبيانات المتاحة وتوجيه الفريق نحو اإلعداد المتقن 

 .خاصة باالستقصاءات والفحوصاتوالمدروس لألدوات ال
مع التركيز بوجه خاص على المقاالت التي تتناول  تطبيق اللوائح الصحية العالميةوكان الموضوع الذي أُجري حوله البحث هو 

 فضالً عن ذلك، جرت دراسة المقاالت التي تشير. مواطن القوة والضعف في القدرات المنصوص عليها في اللوائح الصحية العالمية

مثل شبكة أو الشبكات التعاونية باعتبارها وسيلة للتوصل إلى دليل بشأن الدور الذي تلعبه الشبكات، /إلى دور المنظمات الدولية و

وبصورة رئيسية أُجريت . اإلقليمي/اإليبيساوث، في اكتساب القدرات المنصوص عليها في اللوائح الصحية العالمية على الصعيد القومي

.، وُطبقت سبع كلمات أساسية مختلفة5099-5002، وقد اختيرت فترة البحث لكي تكون PubMEDقاعدة بيانات  األبحاث من خالل

1 WHO/HSE/IHR/LYO/2009 9-  أداة تقييم متطلبات القدرات األساسية في المطارات والموانئ والمعابر األرضية المعتمدة( 5002)اللوائح الصحية العالمية
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.للدراسة.المقاالت ذات الصلةمن 2وقد خضعت المقاالت المحددة بصورة مباشرة وغيرها 

ي تحديد المقاالت إذا كانت باإلنجليزية أووقد كان يجر(. 5الجدول )وقد اُستخدمت الكلمات األساسية من أجل تقرير معايير التحديد 

 (.باستثناء المقاالت اإليضاحية العامة بشأن اللوائح)الفرنسية وذات صلة بتطبيق اللوائح الصحية العالمية 

ويتم تنزيل المقاالت التي من المحتمل أن تكون ذات صلة أو ُتطلب من مكتبة . ويتوقف الفرز األول للصلة على العنوان والملخص

ثم يتم تحليل النسخة ذات النصوص الكاملة بحًثا عن السمات المتعلقة بتطبيق اللوائح الصحية( ISS)المعهد القومي اإليطالي للصحة 

.العالمية

 :ويتم عمل المسح الضوئي لكل مقالة للتوصل إلى دليل بشأن
 اكتساب القدرة الخاصة المنصوص عليها في اللوائح الصحية العالمية -
 الثغرات والقضايا فيما يتعلق بتلبية القدرة الخاصة المنصوص عليها في اللوائح الصحية العالمية -
الدولي/األنشطة التي يتم أداؤها واستهدافها وبناء القدرة الخاصة المنصوص عليها في اللوائح الصحية العالمية على المستوى القومي -

 .أو الشبكات التعاونية في تطبيق اللوائح الصحية العالمية/جدوى المنظمات الدولية و -

.رئيسية لألنشطة في كل قدرةتم إجراء تحليل التكرار والوقوف على الرسائل والمجاالت ال

معايير البحث -( 1)الجدول 

قاعدة  التفاصيل/ نص البحث  الكلمات األساسية
البيانات

ف/وتم تعريف المقاالت ذات الصلة إما المقترحة من قبل قاعدة البيانات التي أجري فيها البحث-25 ة، أو تلك التي ظهرتقاعدة بيانات الصحف التي أشارت إليها المقالة المعرَّ
وقد ُسردت هذه المقاالت في فئة بحث . للوصول إلى األبحاث الكاملة والتي لم تكن متاحة عبر الوسائل المذكورة آنًفا Googleعند إجراء عمليات البحث العامة في آلية البحث 

.مستقلة
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“International Health Regulations 2005 ”"( اللوائح
("(5002)الصحية العالمية 

(((((International[عنوان )]AND Health 
 AND[( عنوان]AND Regulations[( عنوان]

 -تاريخ "]AND "2005/01/01[( عنوان]2005
 AND[( النشر -تاريخ "]0333" [ :النشر

[النشر -تاريخ "]0333" [ :النشر -تاريخ "]0"

PubMED

“Core Capacities” AND “IHR ”"(القدرات األساسية "
"(اللوائح الصحية العالمية"و

((((core[عنوان )]AND capacities[العنوان )]
AND IHR[عنوان )]AND "2005/01/01[" تاريخ- 

 AND[( النشر -تاريخ "]0333" [ :النشر

[النشر -تاريخ "]0333" [ :النشر -تاريخ "]0"

PubMED

“IHR (اللوائح الصحية العالمية)((IHR[عنوان )]AND "2005/01/01[" النشر -تاريخ: ] 
 [ :النشر -تاريخ "]AND "0[( النشر -تاريخ "]0333"
[النشر -تاريخ "]0333"

PubMED

 “Points of Entry” and “IHR ”"(منافذ الدخول "
 "(اللوائح الصحية العالمية"و

(((points[الملخص/عنوان )]AND 

of[الملخص/عنوان )]AND 

entry[الملخص/عنوان )]AND 

IHR[الملخص/عنوان] 

PubMED

“Points of Entry ”"(منافذ الدخول)"((Points of Entry[ملخص/عنوان )]AND 

 [ :النشر -تاريخ "]2005/01/01"
 -تاريخ "]AND "0[( النشر -تاريخ "]0333"

 [النشر -تاريخ "]0333" [ :النشر

PubMED

“International Health Regulations ”"( اللوائح الصحية
 "(العالمية

Science Directفي العناوين أو الكلمات األساسية

“International Health Regulations” AND 
“Surveillance "(الرقابة"و" اللوائح الصحية العالمية)

(((International Health Regulations[عنوان )]AND 

surveillance[عنوان )]AND "2005/01/01[" تاريخ- 

[ النشر -تاريخ "]AND "0[( النشر -تاريخ "]0333" [ :النشر

 [النشر -تاريخ "]0333" :

PubMED 

وقد ُنشر نصفها. مقالة متميزة 80مقالة علمية اختيرت عبر عمليات البحث المختلفة التي تم إجراؤها، كانت هناك  909ومن ضمن 

 (.9الشكل ) 5099و 5090تقريًبا فيما بين عامي 
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(03= عدد المقاالت )تاريخ نشر المقاالت المتميزة الواردة ضمن بحث الدراسات  -( 1)الشكل 

وقد كان التركيز(. 9الجدول )وقد اعتبرت سبعة وثالثون مقالة بمثابة مقاالت محتملة الصلة عقب إجراء الفحص على المستوى األول 

، والتي تم استثناؤها في المستوى الثاني من%(92مقالة بنسبة  99)في هذه المقاالت إما على السمات العامة لللوائح الصحية العالمية 

(من اإلجمالي% 49بنسبة )بينما ركزت ستون مقالة %(. 65مقالة بنسبة  59)عملية الفرز أو على تطبيق اللوائح الصحية العالمية 

، في حين (المناطق/ بناء القدرات في مختلف الدول / أي البحث عن اكتساب )على تطبيق اللوائح الصحية العالمية على الصعيد الدولي 

كما تطرق. على الخبرات في تطبيق اللوائح الصحية العالمية على الصعيد القومي( من اإلجمالي% 91بنسبة )ركزت سبعة مقاالت 

وقد اختيرت ثالثة . الشبكات التعاونية بالنسبة لتطبيق اللوائح الصحية العالمية/ ة مدى جدوى المنظمات الدولية ثالثون بحًثا إلى قضي

 .وعشرون مقالة كمقاالت ذات صلة، واختيرت مقالة مسبًقا لكن لم تتوفر النصوص الكاملة لها

نتائج البحث في المقاالت العلمية -( 2)الجدول 

اإلجمالي الكلمات األساسية
المقاالت 

المكررة

المقاالت 

المستبعدة 

بعد الفرز 

األول

المقاالت 

المتبقية

المقاالت 

المستبعدة 

بعد الفرز 

الثاني

المقاالت 

النهائية 

ذات 

الصلة “International 
Health 

Regulations 
اللوائح)"” 2005

الصحيةالعالمية
(5002)")

22301159

“Core Capacities” 
AND “IHR ”

" القدرات األساسية)"
اللوائح الصحية"و

"(العالمية

113333

“IHR ( اللوائح الصحية
 ("العالمية

912012

 “Points of Entry” 
and “IHR ”"( منافذ

اللوائح"و" الدخول
"(الصحيةالعالمية

333333

“Points of Entry ”
"(منافذ الدخول)"

131333

“International 
Health 

Regulations ”
اللوائح الصحية)"

"(العالمية

11

الملخصات
0016

0  +1

غير متاحة
2

“International 
Health 

Regulations” 
AND "( اللوائح

 و" الصحية العالمية
“Surveillance ”

"(الرقابة)"

10133110

11311307األبحاث المرتبطة

اإلجمالي
130201007

10  +1

غير متاحة
20
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تطبيق القدرات المنصوص عليها في اللوائح الصحية العالمية 2.1

وكانت أكثر القدرات التي تم التطرق إليها في الدراسات العلمية فيما يتعلق بالقدرات المنصوص عليها في اللوائح الصحية العالمية هي 

االتصاالت"أما أقل القدرات التي تم التطرق إليها، فهي (. مقاالت 1" )المختبرات"و( مقاالت 90" )التنسيق"و( مقالة 99)الرقابة "

3وتتمثل القدرات ذات مواطن الضعف(. 4الجدول " )الكشف عن األحداث الكيميائية واإلشعاعية والنووية ومكافحتها"و" طرأثناء المخا

 ".منافذ الدخول واألحداث حيوانية المصدر"و" المختبرات"و" الموارد البشرية"و" التنسيق"في 

وكانت(. 4)الصحية العالمية على النحو الموضح في الجدول  وقد تحددت الثغرات المتعلقة بالقدرات المنصوص عليها في اللوائح

هي القدرة الوحيدة التي أفصحت أغلب المقاالت المتخصصة عن تقدم تطبيقها بوجه عام فيما يتعلق بمتطلبات اللوائح الصحية " الرقابة"

لتها هو االفتقار إلى وثائق ذات معايير موحدة وكانت أهم األمور التي تناو. غير أن هناك قضايا الزالت باقية على الساحة. العالمية

للرقابة والحدود واإلنترنت فضالً عن مساهمة القطاع الخاص، والتحديات النوعية في ضمان اإلبالغ على المستويات الحكومية في 

.الدول الفيدرالية

ناء اإلقرار القانوني لللوائح، أُلقي الضوء في أما فيما يتعلق بالقدرات األخرى المنصوص عليها في اللوائح الصحية العالمية باستث

وتم تناول اإلقرار القانوني في إطار النجاح في دمج اللوائح . الغالب األعم على الثغرات التي اليزال ينبغي معالجتها لتطبيق القدرات 

ات التي الزالت موجودة لإلقرار وفي إطار الثغر( األمر الذي حدث في العديد من الدول)الصحية العالمية ضمن التشريع القومي 

 .الكامل بها

القضايا المتعلقة بالرقابة واالستجابة في منافذ الدخول 2.2

وفيما يتعلق بمنافذ الدخول بوجه خاص، يتم اإلبالغ عن المشكالت فيما يتعلق باإلعداد المتقن والمدروس لخطط االستجابة ومكافحة 

هذا فضالً عن اإلبالغ . األحداث الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية، ليس فقط في الحاالت الطارئة ولكن كذلك بصفة روتينية

 .لى سلطات صحية دائمة باعتبارها مشكلة رئيسيةعن االفتقار إ

وهناك تحديات أخرى تأتي نتيجة النعدام التعاون واالتصاالت على مستوى القطاعات المتعددة فيما بين األطراف المعنية بمنافذ 

 .ينعكس كل ذلك برمته في انخفاض الدقة في الكشف عن األحداث والحاجة إلى تحسين القدرة المتعلقة باالستجابة. الدخول

تطبيق اللوائح الصحية العالمية أو الشبكات التعاونية في/دور المنظمات الدولية و 2.2

ملموسة بالنسبة لتطبيق اللوائح الصحية العالمية ذات جدوى( 95/99)ُتعتبر الشبكات التعاونية والمنظمات الدولية في الغالب األعم 

على الصعيد القومي، وذلك جراء أنشطة بناء القدرات التي يمكن ممارستها فضالً عن إنشاء المنتديات التي يمكن من خاللها مشاركة 

 .زمة لنجاح اللوائح الصحية العالميةوفي الوقت نفس، فقد أشيد بها لدعم البيئة التعاونية الال. الخبرات اإليجابية والدروس المستفادة

.وقد ورد التطبيق في ثالثة مقاالت على األقل، إال أنه لم ُيطرح في أيٍ منها ما يتعلق بمدى إنجاز تطبيق القدرات 3
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نتائج بحث الدراسات العلمية بالنسبة للقدرات المنصوص عليها في اللوائح الصحية العالمية -( 0)الجدول 
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القدرة 
األولى

الناحية"
"القانونية

633

على الرغم من تضمين اللوائح الصحية العالمية في التشريع 
القومي لدى أغلبية الدول، تم الوقوف على ثغرات في وضع 

اللوائح الصحية العالمية كأولوية عن االحتياجات القومية
على المستوى القدرات بالنسبة لألمراض الوبائية، وتطبيق

بعض األحوال في وفي متطلبات اإلخطار CD)المحلي،

بتطبيق(.Rad-NukeوChemو يتعلق فيما وبرزت مسائل نوعية
.من اللوائح الصحية العالمية( 9)المادة

ال يوجد

ال
قد

رة 
ال
ثا
ني
ة

التنسيق

0106
باعتباره مشكلة حرجة من ناحية التمويل " التنسيق"ورد 

الوزارات /وباعتباره مجال يستلزم الدعم من قبل الجهات
المتعددة فضالً عن الدعم المباشر على أعلى المستويات 

باألنظمة. السياسية تتعلق نوعية مشكالت وُطرحت
.الفيدرالية

ذكر بحثان أمثلة عن 
كيفية االستفادة من 

دفاع شبكات ال
اإلقليمية والشبكات
مستوى في زيادة

.التنسيق
القدرة الثالثة 

"الرقابة"
0163

بوجه عام باعتبارها في تقدم جيد لتلبية " الرقابة"ترد 
أما عن . المعايير المطلوبة في اللوائح العالمية الصحية
االفتقار : الثغرات الرئيسية التي تم الوقوف عليها فهي

إلى وجود وثائق ذات معايير موحدة للرقابة والحدود
الخاص القطاع مساهمة غياب عن فضالً . واإلنترنت

فيما الفيدرالية الدول في هناك تحديات نوعية كانت كما
عبر المستويات الحكومية بضمان اإلبالغ .يتعلق

الجهود  وقد ركزت
الواردة في بناء هذه 
القدرة على التدريب 

وتطبيق الرقابة
اإللكترونية واإلعداد
المتقن والمدروس
للوثائق التوجيهية

.الفنية

القدرة 
الرابعة

"االستجابة"

512

على الرغم من وصف االستجابة بأنها جيدة بوجه عام 
بالنسبة لألمراض المعدية، ألقت الدراسات الضوء على 

أوجه القصور في اإلدارة بالنسبة لمكافحة األحداث حيوانية
عن. المصدر في المحاجر الصحية والمستشفيات فضالً

تحسين عن الحاجة إلى ذلك، أفصحت إحدى المقاالت
أنظمة االستجابة في حاالت الطوارئمستوى التنسيق بين

غير حاالت الطوارئ في .وأنظمة االستجابة

وُتمارس األنشطة 
التي تعمل على زيادة 

قدرة التنسيق على
الصعيد الدولي،
هذه وتنطوي
على األنشطة

.التدريب

 

ال
قد
رة
ال
خا
م
س
ة

االستعداد

4 0 1 
تكمن الثغرة الرئيسية بالنسبة لقدرة االستعداد في 

االفتقار إلى وجود خطة معالجة 
.لجميع المخاطر

وقد ركزت الجهود 
الدولية المذكورة فيما 
يتعلق ببناء هذه القدرة 
على التدريب واإلعداد

المتقن والمدروس
للوثائق التوجيهية

.الفنية

القدرة 
السادسة

االتصاالت"
أثناء

"المخاطر

001
ذكرت المقالة الوحيدة التي طرحت هذه القدرة أن إنشاء نظام 

غير أن . المسؤوليات كان أمًرا قابالً للتنفيذ في دولة إفريقية
هناك ثغرات الزالت قائمة تتضمن الحاجة غلى مبادئ

األمراض على معتمًدا اليزال النظام بأن والحقيقة توجيهية
باألحداث الكيميائية تتعلق وجود مكونات ويفتقر إلى

.واإلشعاعية والنووية

 ال يوجد

القدرة 
السابعة

الموارد"
"البشرية

806
وقد وردت مسألة االفتقار إلى وجود فريق الموارد البشرية 
ذي الكفاءة سواء من الناحية الكمية أو الكيفية باعتبارها 

حيث إن. مشكلة رئيسية في تطبيق اللوائح الصحية العالمية
يعتبر مشكلة فريق العمل وتطويره تعيين التمويل من أجل

ح الدول بعض قيام عدم عن فضالً هذا بتقييمرئيسية، تى اآلن
.الموارد البشرية

الدورات التدريبية
وتطوير الوثائق 
الفنية .التوجيهية

القدرة 
الثامنة

"المختبرات"

906

ذكرت الدراسات الثغرات الرئيسية في القدرة فيما يتعلق 
وتتضمن هذه الثغرات االفتقار إلى . بالكشف عن األمراض

بما في ذلك )التأييد والموارد، وغياب الرقابة على الجودة 
نقل العينات، والبنية األساسية(اعتمادها على ، والقدرة

وفريق العمل واالختبار، معدات الفحص للمختبرات، وتوفر
بالسالمة البيولوجية يتعلق فيما واالستعداد ب، والوعي المدرَّ

.ن البيولوجيواألم
بشكل كاف تساهم المختبرات على ذلك، ال عالوة

.في الرقابة

تحسين البنية 
األساسية 

والتشخيصات
.

 
 

القدرة 
التاسعة 

منافذ"
"الدخول

103

إلى وجود ( في بعض الحاالت)تشير الدراسات إلى االفتقار 
منافذ الدخول المعتمدة، وإلى مشكالت في غياب اإلعداد 
المتقن والمدروس لخطط االستجابة ومكافحة األحداث 

الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ليس فقط في 
عن فضالً هذا منتظمة، بصفة كذلك ولكن الطارئة الحاالت

بصورة دائمة وهناك. غياب السلطات الصحية الموجودة
على نتيجة النعدام التعاون واالتصاالت تأتي تحديات أخرى
بمنافذ بين األطراف المعنية فيما مستوى القطاعات المتعددة

في الكشف. الدخول انخفاض الدقة في برمته ينعكس كل ذلك
تحسين القدرة المتعلقة .باالستجابةعن األحداث والحاجة إلى

ال يوجد

القدرة 
العاشرة

األحداث"
حيوانية
"المصدر

103
توجد حاجة عامة لتحسين البنية األساسية لتطبيق منهج 

والجمع فيما بين المتخصصين في الطب " صحي موحد"
االفتقار: وتتضمن الثغرات المبلّغ عنها. البشري والبيطري

بين فيما أنظمة التقييم المنتظم وإلى االتصاالت والتعاوين إلى
.الوزارات واألطراف المعنية

ال يوجد

القدرة 
الحادية
عشرة

سالمة"
"األغذية

202
تشير إحدى المقاالت إلى هذه القدرة باعتبارها مشكلة عامة، 
بينما ركزت المقالة الثانية على الحاجة إلى تدعيم الشبكات 

تطبيقها .الدولية من أجل

ال يوجد

القدرة 
الثانية 
عشرة

األحداث"
"الكيميائية

001
. تشير إحدى المقاالت إلى هذه القدرة باعتبارها مشكلة عامة
وقد أفصحت أغلب المقاالت التي كانت ُتعنى بالرقابة عن 
واإلشعاعية باألحداث الكيميائية فقدان المكونات المتعلقة

بشكل كبير القدرة السادسة)والنووية (.انظر

ال يوجد

القدرة 
الثالثة 
عشرة

األحداث"
اإلشعاعية

"

001
. تشير إحدى المقاالت إلى هذه القدرة باعتبارها مشكلة عامة
وقد أفصحت أغلب المقاالت التي كانت ُتعنى بالرقابة عن
واإلشعاعية باألحداث الكيميائية فقدان المكونات المتعلقة

بشكل كبير القدرة السادسة)والنووية (.انظر

ال يوجد

وسيلة اإليضاح

يوجد عدد متساو من المقاالت التي تشير إلى تقدم تطبيق هذه القدرات والثغرات التي تواجهها

عدد المقاالت التي تشير إلى الثغرات أكبر من المقاالت التي تشير إلى تقدم تطبيق هذه القدرات

عدد المقاالت التي تشير إلى تقدم تطبيق هذه القدرات أكبر من المقاالت التي تشير إلى الثغرات

عدد المقاالت التي تناولت القدرة األساسية ثالث مقاالت أو أقل
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للرقابة على المتوفرة إطارات العمل .2

القدرات وتقييمها في منافذ الدخول 

أداة منظمة الصحة العالمية(: WP7)جرى تحليل وثيقتين بصورة استقصائية لإلعالم عن سبل تطوير دراسة حزمة العمل السابعة 

بشأن الرقابة على " التشبسان"لتقييم متطلبات القدرات األساسية في المطارات الموانئ والمعابر األرضية المعتمدة ودراسة مشروع 

 .ا في الموانئ األوروبيةاألمراض السارية ومكافحته

المطارات والموانئ والمعابر األرضية المعتمدة أداة منظمة الصحة العالمية لتقييم متطلبات القدرات األساسية في 2.1

من 4وتتألف أداة منظمة الصحة العالمية للرقابة على تطبيق القدرات المنصوص عليها في اللوائح الصحية العالمية في منافذ الدخول

( المنعدم/ الجزئي / الكلي )الئحة تدقيق تفصيلية تضعها السلطة المختصة والمطلوب منها إجراء عملية التقييم الذاتي لمقياس التوافق 

االتصاالت فيما بين السلطات المختصة /مع التركيز بصورة كبيرة على تقييم الهيكل المتوفر للتعاون. لكل قدرة من القدرات األساسية

لدخول، وبين السلطات المختصة ومراكز تنسيق االتصاالت القومية فيما يتعلق اللوائح الصحية العالمية والهيئات الصحية على بمنافذ ا

 .الصعيد القومي واألوسط والمحلي، حيث ثبت أن هذا األمر يمثل مشكلة حقيقية على نحٍو خاص

في الموانئ األوروبية ية ومكافحتهابشأن الرقابة على األمراض السار" التشيبسان"تقييم مشروع  2.2

يهدف إلى تحليل سبل الوقاية من تهديدات الصحة العامة 5006هو مشروع أطلقه االتحاد األوروبي في ديسمبر 5" التشيبسان"مشروع 

وير البرنامج التي يواجهها المسافرون وأطقم البواخر السياحية والعّبارات ومكافحتها داخل االتحاد األوروبي ويشكل األساس لتط

 .المتكامل لالتحاد األورويي لضمان خلو البواخر من آفات الصحة العامة

، وكانت ضمن منجزاته دراسة متعمقة للرقابة على األمراض السارية واالستقصاءات والفحوصات5007انتهى المشروع في عام 

وقد قام بإعداد الدراسة السلطات المختصة في منافذ الدخول لدى االتحاد األوروبي، وتتناول التشريع . لألمراض المتفشية في الموانئ

وقد ارتكز . فيما يتعلق بأمور النظافة الصحية وعمليات التفتيش على المرافق الصحية والرقابة على األمراض السارية والصحة المهنية

لالكتشاف واالستجابة بالنسبة لعدد األمراض المتفشية التي تم اإلبالغ عنها في إطار  األمر في هذه الحالة كذلك على القياس الكمي

وقد أعلنت أغلبية السلطات عن عدم . العمل الخاص باللوائح الصحية العالمية والتحقيقات التي تم إجراؤها وتدابير المكافحة المتبعة

يد أن تطبيق اللوائح القائمة قد يكون من الجوانب الرئيسية التي ينبغي، مما يف5006اإلبالغ عن أي حاالت لألمراض المتفشية خالل 

 .تدعيمها

 توصيات .4
"اإليبيساوث"بشأن تحليل  .5

في وقد أثبت البحث الذي أجري على الدراسات إلى جانب تحليل إطارات العمل المتوفرة للرقابة على تقييم مدى تطبيق القدرات المنصوص عليها  -

يهية والوثيقة اإلعداد المتقن والمدروس للمبادئ التوجاللوائح الصحية العالمية بمنافذ الدخول بالدليل أن البيانات المتاحة ال تبدو كافية من أجل دعم 

وقد اختارت شبكة اإليبيساوث هذا .االستراتيجية بشأن تنسيق عمليات الرقابة واالستجابة بين منافذ الدخول واألنظمة القومية في منطقة اإلبيساوث

بوجه عام لم تتم دراسته بشكٍل الجانب ذا األولوية للتحليل، وثبت أن النقاش المتعلق بالسياسات العامة يتسم بالتعقيد على وجه خاص ويعتبر مشكلة و

4 WHO/HSE/IHR/LYO/2009.9-  أداة تقييم متطلبات القدرات األساسية في المطارات والموانئ والمعابر األرضية( 5002)اللوائح الصحية العالمية

http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_HSE_IHR_LYO_2009.9_eng.pdfمتوفرة في   المعتمدة

/shipsan.gr-http://www.eu" التشيبسان"موقع الويب لمشروع  5

http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_HSE_IHR_LYO_2009.9_eng.pdf
http://www.eu-shipsan.gr/
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 .كاف
يوحي ذلك بفرصة اإلعداد المتقن والمدروس لألدوات المخصصة من أجل جمع البيانات التي ترتكز على اكتشاف األحداث ومكافحتها  -

 .في منافذ الدخول وخطوط التعاون والتنسيق فيما بين منافذ الدخول وأنظمة الرقابة القومية في دول إقليم المتوسط
من أجل اإلعداد " التشيبسان"ع ضرورة االستعانة بالخبراء في ذلك األمر لدى شبكة اإليبيساوث ومنظمة الصحة العالمية ومشروع م -

وتحليلها فضالً عن تقديم المبادئ ( والذي قد يتضمن إجراء استبيان)المتقن والمدروس لألدوات المنهجية المالئمة لجمع البيانات 

 .ستراتيجيةالتوجيهية والوثائق اال
األنشطة التي تم إجراؤها مسبًقا، وإنما يجب أن تكون صائبة فنًيا ومدعمة من قبل( WP7)وينبغي أال تكرر نتائج حزمة العمل السابعة -

وفي الوقت نفسه، ينبغي على دول (. والتي تقود عملية تطبيق اللوائح الصحية العالية على الصعيد العالمي)منظمة الصحة العالمية 

دولة أن تتقدم بالبيانات الالزمة من أجل اإلعالم عن المبادئ التوجيهية والوثائق االستراتيجية التي سوف 57يبيساوث كافة وعددها اإل

 .يتم إعدادها للحصول على ملكية النتائج وزيادة إمكانية االنتفاع بها على الصعيد القومي
وفي حالة اإلقرار بضرورة عمل استبيان، ينبغي إعداده بناًء على الخبرة المستقاة من إطارات العمل المتعلقة بالمراقبة والتحليل الذي  -

وينبغي أن يكون متخصًصا على نحٍو أكبر من أداة . التابع لالتحاد األوروبي" التشيبسان"أجرته منظمة الصحة العالمية ومشروع 

وفي الوقت نفسه، سوف يكون من . من قبل منظمة الصحة العالمية، مع اإلبقاء على التركيز على التعاون واالتصاالت المراقبة المعدة

" التشيبسان"المفيد أن َيستعلم عن مستوى التطبيق الحالي لإلبالغ واالستجابة، متبًعا بذلك النموذج الذي جرى العمل به في مشروع 

حالًيا على أرض الواقع، ليس فقط في ضوء التشريعات واإلجراءات ولكن كذلك في إطار تطبيقها للتوصل إلى مفهوم بشأن ما يحدث 

 .عملًيا
هناك كذلك جانب إضافي ينبغي إبرازه، مع الوضع في االعتبار التركيز على اإليبيساوث، أال وهو تحليل الثغرات الرئيسية والدروس  -

موجود بصفة عامة في الدراسات الحالية، ومن الممكن أن يكون وثيق الصلة بالنسبة المستفادة في المنطقة، حيث إن هذا الجانب غير 

 .للدول المتعاونة في المشروع
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