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)2005(الالئحة الصحیة الدولیة 
یة تمثیل التزام الدول األطراف في اللوائح الصحیة الدولیة ومنظمة الصحة العالم

ة باإلعداد واالستجابة الجماعیة لألحداث التي قد تشكل حالة طوارئ صحیة عمومی
.تثیر قلقا دولیا وفقا لمجموعة مشتركة من القواعد

عن مطالبة الدول األطراف في اللوائح الصحیة الدولیة بتحديد القدرة على الكشف
ا، وإخطارھا واالستجابة لھوتقییمھامخاطر الصحة العامة واألحداث الحادة وتقییمھا 
من اللوائح الصحیة 1المرفق (بما في ذلك تلك التي وقعت عند نقاط الدخول 

).الدولیة

العالمي وتكمن أھمیة اللوائح الصحیة الدولیة بوصفھا األداة التشريعیة لضمان األمن
ول للصحة العامة في تطبیقھا وتنفیذھا واالمتثال الكامل لھا من جانب جمیع الد

.196األطراف ال 

تقدم الدول األطراف التي تبلغ عن ال: من اللوائح الصحیة الدولیة54المادة 
ح الصحیة وتقدم تقارير سنوية إلى جمعیة الصحة العالمیة عن تنفیذ اللوائ

.الدولیة



)2005(الالئحة الصحیة الدولیة 

الالئحة 
الصحیة 
الدولیة 

)2005(

الكشف عن
يمكن ألنظمة المراقبة

والمختبرات الكشف عن
التھديدات المحتملة

تقرير
األمراض المبلغ عنھا وأي 
حاالت طوارئ دولیة محتملة 
في مجال الصحة العمومیة 

تقییم
العمل مع البلدان التخاذ 

القرارات في حاالت الطوارئ 
الصحیة العمومیة 

الحل
االستجابة بفعالیة 
ألحداث الصحة العامة 



إطار رصد وتقییم اللوائح الصحیة الدولیة

IH
RM

EF
التقارير السنوية

التقییم الخارجي 
المشترك

محاكاة
(SimEx)

بعد مراجعة اإلجراء
(AAR)

توصیات لجنة مراجعة اللوائح 
. 2014الصحیة الدولیة في عام 

یة تمت الموافقة علیه بقرار الجمع
68.5العامة رقم 

لمیة بدأت العملیة االستشارية العا
من خالل اجتماعات لجنة مراجعة 

اللوائح الصحیة الدولیة في عام
وھیئة الصحة العالمیة 2015

)2016(التاسعة والستین 

أطلقت منظمة الصحة العالمیة 
لالنتقال من  IHRMEFأدوات ل 

ھج التقییم الذاتي الحصري إلى ن
أكثر شمولیة



إطار رصد وتقییم اللوائح الصحیة الدولیة
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بعد مراجعة اإلجراء
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ي للدولة ويستند التقرير السنوي للتقییم الذات•
الطرف والتقییمات الخارجیة المشتركة إلى
عامة تدابیر كمیة ويمكن النظر إلیھا على أنھا د

.للقدرات األساسیة الوظیفیة
•____________________________________

___

وتستند استعراضات ما بعد العمل وتمارين•
المحاكاة إلى تدابیر نوعیة وتھدف إلى قیاس

.الحالة الوظیفیة للقدرات األساسیة
•



إطار رصد وتقییم اللوائح الصحیة الدولیة

IH
RM

EF
التقارير السنوية

ة بین األداة الرئیسیة لضمان المساءلة المتبادل•
الدول األطراف وأمانة منظمة الصحة العالمیة

ة تركز القطاعات المتعددة على القدرات الوطنی•
ن في مجال اللوائح الصحیة الدولیة للكشف ع
حاالت الطوارئ الصحیة العمومیة المحتملة 

واالستجابة لھا

إلى القدرات" الوصول"النظر في •

فیما يعكس صراحة وضع اللوائح الصحیة الدولیة•
يتعلق بالقدرات في نقاط الدخول الفردية 

المعینة



إطار رصد وتقییم اللوائح الصحیة الدولیة

IH
RM

EF التقییم الخارجي 
المشترك

طوعي؛ تقییم واكتشاف ومواجھة القدرات •
الوطنیة على الوقاية من جمیع التھديدات 

ف الصحیة العمومیة من نظیر إلى نظیر والكش
عنھا والتصدي لھا 

توصیات بشأن اإلجراءات ذات األولوية •
للمساعدة في تركیز فرص تعزيز التأھب 

واالستجابة

تسھیل التعامل مع المانحین والشركاء •
الستھداف الموارد بشكل فعال



إطار رصد وتقییم اللوائح الصحیة الدولیة

IH
RM

EF

محاكاة
(SimEx)

يركز على األداء•

الطوعیة والجودة•

تقییم حدث محاكاة•

یفیة تطوير وتقییم واختبار القدرات الوظ•
أو اآللیات /أو إجراءات الطوارئ و/لنظم و

التي تستجیب للفاشیات وحاالت 
الطوارئ الصحیة العمومیة



إطار رصد وتقییم اللوائح الصحیة الدولیة

IH
RM

EF

بعد مراجعة 
(IAR/AAR)اإلجراء

يركز على األداء•
الطوعیة والجودة •
استعراض نوعي إلجراءات •

االستجابة لحاالت الطوارئ 
كوسیلة لتحديد أفضل 

الممارسات والثغرات والدروس 
المستفادة

تغطیة األمراض المعدية، •
یة واألخطار الكیمیائیة واإلشعاع

ذات الصلة، وسالمة األغذية، 
فضال عن الكوارث الطبیعیة 

نوالكوارث التي من صنع اإلنسا



قطاع الصحة البشرية والحیوانیة

•: WHO- OIE – FAO ذ العمل معا لزيادة مساھمة القطاع البیطري في تنفی
)2005(اللوائح الصحیة الدولیة 

•: WHO – OIEج أداء تعزيز استخدام إطار رصد الموارد البشرية وتقییمھا ونتائ
شرية الخدمات البیطرية لمعالجة الثغرات في القدرات األساسیة للواجھات الب

ورش العمل الوطنیة للتجسیر IHR-PVSوالحیوانیة باستخدام 

وحلقة العمل الوطنیة لسد الثغرات لھا أثر إيجابي على مشاركة الخدمات•
.البیطرية على الصعید القطري



(NAPHS)خطط عمل األمن الصحي الوطني 
ة البلد المملوكة، متعددة السنوات، عملی•

التخطیط 

بناء على صحة واحدة لجمیع المخاطر، •
نھج الحكومة بأكملھا 

، تحديد األولويات الوطنیة لألمن الصحي•
والجمع بین القطاعات، وتحديد الشركاء،

یة وتخصیص الموارد لتطوير القدرات األمن
الصحیة



استنتاج

النظر في األمن الصحي العالمي -) 2005(الالئحة الصحیة الدولیة •
قبل أن تصبح حاالت طوارئ دولیة  PHيحتوي بشكل أساسي على تھديدات •

وتؤثر على السفر والتجارة

یة تقع على عاتق البلدان التزامات عالمیة في مجال اللوائح الصحیة الدول•
والمسؤولیات الوطنیة، مثل ضمان األمن الصحي الفردي

•SPAR/JEE - الوظیفة/ولیس القدرة(مؤشرات لتحديد القدرات المتاحة(

ال يستولي على القدرات دون الوطنیة•



THANK YOU            شكًرا لك
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