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 : الممخص
الرمعدية رمف ابرز  رمراضتعد األ

لككنيا تترؾ ، التحديات التي تكاجو العالـ اليكـ
سكاء كاف عمى ، اثارا ضارة بالصحة العارمة

إلى  كادت، عبر الحدكدأك  الرمستكل الداخمي
، كقد شيد الكفيات رمنذ بداية التاريخ البشرم

العالـ العديد رمف االزرمات التي سببتيا ىذه 
االرمر الذم استكجب ، في الرماضي رمراضاأل

 رمراضتكحيد الجيكد الدكلية لرمكافحة تمؾ األ
بالرغـ رمف اف ك  ،الرمستقبميةأك  سكاء رمنيا الحالية

لمتدابير الدكلية  رمصدران العرؼ الدكلي يشكؿ 
لرمصدر ،اال اف االتفاقيات الدكلية تعد االصحية

، الرمعدية رمراضالتاريخي االساس لرمكافحة األ
بعد اف عقدت عدة رمؤترمرات  كظيرت االتفاقيات

الذم شيد اكؿ رمؤترمر  1851رمف عاـ  ابتداءن 
ثـ تكالت االتفاقيات ، الرمعدية رمراضلرمكافحة األ

اف تكممت بإصدار إلى  الدكلية في ىذا الشأف
بعد  2005ة عاـ المكائح الصحية الدكلي

أك  كتعد الدكؿ الرمنخفضة، لمتعديالت خضكعيا
 رمراضالرمتكسط الدخؿ رمف اكثر الدكؿ تاثران باأل

، الرمعدية كاثارىا الرمختمفة الصحية كاالقتصادية
لذا تكلي الكثائؽ الدكلية الصحية تمؾ الدكؿ 
اىترمارمان خاصان رمف خالؿ تقديـ الرمساعدة في 

 كالعالج . التشخيص
االتفاقات ، رميةالصحة العرمك : الكمرمات الرمفتاحية 

 المكائح الصحية الدكلية.، الدكلية
 المقدمة

ادل التطكر الحاصؿ في انرماط الحياة 
الرمعدية بشكؿ  رمراضانتشار األإلى  الحديثة

كرمازالت ىذه ، رمتزايد في العديد رمف دكؿ العالـ
نساف إلى الظاىرة تشكؿ تيديدا خطيرا لصحة اإل

نسيؽ لت الحد الذم يتطمب استجابة كطنية كدكلية
كقد ، الجيكد لمتعارمؿ رمع التيديد الذم تسببو

الرمعدية تفاكتا بيف  رمراضاظير ارتفاع انتشار األ
الدكؿ في احتكاء رمخاطرىا كسبؿ رمعالجتيا 
كحاالت الطكارئ كالرعاية الصحية ،االرمر الذم 
يفرض كاجب الرمساعدة لمدكؿ النارمية، كرمثمرما 

لنرمك اسيرمت العكلرمة في تطكير التجارة الدكلية كا
االقتصادم فإنيا اسيرمت ايضا في االنتشار 

الرمعدية عبر الحدكد  رمراضغير الرمسبكؽ لأل
 covid19رمرض ككركنا  رمراضكرمف بيف تمؾ األ

كقد شكؿ انتشار ىذا الرمرض تحديان كاجو الصحة 
كاليقتصر اثره عمى الدكؿ الرمتقدرمة ، العالرمية

، فحسب بؿ الدكؿ الرمنخفضة كرمتكسطة الدخؿ
الرمعدية كتنتشر رمف خالؿ  رمراضكتتفاقـ األ

، االنتقاؿ كاليجرة كتدىكر النظاـ األيككلكجي
كبسبب ظاىرة التجزؤ في ، كالتجارة الدكلية
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القانكف الدكلي بشكؿ عاـ نجد اف العديد رمف 
الرمعاير الدكلية ذات الصمة بحرماية الحؽ في 

رمكزعة ، الرمعدية رمراضالصحة كالكقاية رمف األ
تمفة صدرت بعضيا بيف عدة صككؾ دكلية رمخ

كرمف اىـ ، في ظؿ رمنظرمة الصحة العالرمية
القكاعد القانكنية الدكلية في ىذا الخصكص 

كليذه ، 2005المكائح الصحية الدكلية لعاـ 
القكاعد دكر ىاـ في تكحيد الجيكد الدكلية 

الرمعدية ،فضال عف تاثيرىا  رمراضلرمكافحة األ
كالتنرمية الرمستدارمة  عمى الرمجاالت االخرل

  كاحي االقتصادية .كالن
تترمثؿ اىرمية البحث في الكشؼ : اهمية البحث

الرمعدية  رمراضعف االسس القانكنية لرمكافحة األ
عمى الرمستكل الدكلي في االتفاقيات كالمكائح 

نظرا لرما يشكمو انتشار ىذه ، الصحية النافذة
في الكقت الراىف رمف تيديد خطير  رمراضاأل

 كالسمـ الدكلي . نسافلحقكؽ اإل
يتناكؿ البحث اشكالية اساسية : كمة البحث مش

القانكني الرمكحد لرمكافحة  طارتترمثؿ في غياب اإل
التي  رمراضرمع انتشار ىذه األ، الرمعدية رمراضاأل

إلى  تسببت في ازرمات عالرمية ارمتدت اثارىا
كانتقاؿ  جكانب رمختمفة كالتجارة الدكلية

كساعدت ، االشخاص كااللتزارمات التعاقدية
، رمراضانتشار ىذه األ رمف زيادة ةظاىرة العكلرم

ية دكلية إطار اتفاقية إلى  فضال عف االفتقار
 الرمعدية . رمراضلرمكافحة األ

يفترض البحث كجكد قكاعد : فرضية البحث 
 رمراضقانكنية دكلية تعالج رمشكمة انتشار األ

الرمعدية سكاء كانت ىذه القكاعد في صككؾ 
 غير رممزرمة .أك  دكلية رممزرمة

ىذا البحث سنتبع الرمنيج  في: منهج البحث
التحميمي لبياف القكاعد القانكنية ذات الصمة 

الكاردة في االتفاقيات ، الرمعدية رمراضبرمكافحة األ
المكائح الصادرة أك  التدابيرأك  الدكلية الصحية

فضال عف الرمنيج ، رمف رمنظرمة الصحة العالرمية
التاريخي لبياف االصؿ التاريخي لمرمؤترمرات 

التي عقدت ، باالتفاقات الدكليةالصحية الرمقترنة 
الرمعدية كايجاد الخطط  رمراضبيدؼ رمكافحة األ

كايجاد  رمراضالالزرمة لمحيمكلة دكف انتشار ىذ األ
  المقاحات الرمضادة .
 تقتضي طبيعة الرمكضكع تقسيرمو: خطة البحث 

فيو  سنتناكؿ األكؿرمبحثيف في الرمبحث إلى 
إلى  كينقسـ، الرمعدية رمراضرمضرمكف رمكافحة األ

نتناكؿ فيو التأصيؿ  األكؿثالث رمطالب الرمطمب 
القانكني لرمكافحة الرمراض الرمعدية كالكقاية رمنيا، 

في  ارما الرمطمب الثاني نكضح فيو رمفيـك الصحة
 رمراضبرمفيكـ األ حيف اختص الرمطمب الثالث

ارما الرمبحث الثاني يتضرمف االساس  ،الرمعدية
إلى  كيكزع، الرمعدية رمراضالقانكني لرمكافحة األ

، خصصناه لمكثائؽ الدكلية األكؿث رمطالب ثال
كفي الرمطمب الثاني تناكلنا المكائح الصحية 

، فيرما خصصنا الرمطمب 2005الدكلية لعاـ 
الخاص بالتأىب لألنفمكنزا  طارالثالث لإل

إلى  الجائحة لتبادؿ فيركسات االنفمكنزا كالتكصؿ
  المقاحات كالفكائد االخرل.
 األولالمبحث 
 المعدية مرا ألمضمون مكافحة ا

ككانت ، الرمعدية رمنذ القدـ رمراضظيرت األ
كالحد رمف  رمراضرمسالة السيطرة عمى ىذه األ
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في رمختمؼ  نسافانتشارىا رمكضع اىترماـ اإل
الرمراحؿ التاريخية كارتبطت التدابير الصحية 

كرمف ثـ ، بتطكر العمـ في الرمجاؿ الطبي الرمتخذة
ت كالتطكراكاف ىناؾ صمة بيف الجيكد الرمتخذة 

سنتناكؿ  في ىذا الرمبحث، العمرمية في ىذا الشاف
الرمعدية  رمراضالتأصيؿ القانكني لرمكافحة األ

في  الرمعدية رمراضكبياف رمفيكرمي الصحة كاأل
 الرمطالب التالية 

 األولالمطمب 
التأصيل القانوني لمكافحة المرا  

 المعدية والوقاية منها
تركزت الجيكد الدكلية قبؿ رمنتصؼ القرف 

الرمعدية رمف  رمراضر عمى رمكافحة األالتاسع عش
كبعد اف ، خالؿ تبني استراتيجية الحجر الصحي

بداءت  1851عاـ  األكؿعقد الرمؤترمر الصحي 
الدكؿ تعترؼ بتأثير سياسة الحجر الصحي عمى 
نرمك التجارة الدكلية كرمف ثـ قد اثبتت السياسة 

 1851الرمعدية عاـ  رمراضالرمتبعة بشاف األ
لمحد التعاكف الدكلي إلى  ادراؾ الدكؿ بالحاجة

 .(1)الرمعدية رمراضرمف خطكرة األ
 رمراضككانت استراتيجية السيطرة عمى األ

 الرمعدية الرمترمثمة بالحجر الصحي تعني اف
قيكد رمؤكدة أك  العرؼ الدكلي ال يفرض كاجبات

لمتعاكف بشاف االجراءات التي تضرمف التعارمؿ 
داخؿ اقميـ الدكؿ اال اف جاءت  رمراضرمع األ

اقيات الدكلية بالية رمف خالؿ التعاكف الدكلي االتف

                                                           

(1) David.P Fidler , The Role of 

International Law in Control 

Emergency Infections diseases ,Institute 

Pasteur ,Elsevier Paris ,1997,p.59. 

الرمعدية كالتي شكمت فيرما بعد  رمراضبشاف األ
عقدت اكؿ اتفاقية  1903كفي عاـ ، قانكنان دكليا  

صحية دكلية تضرمنت احكاـ تفصيمية بشاف 
التعارمؿ رمع االنتشار ذات البعد الدكلي لرمرض 

كرمرض الجدرم كاخذت باالعتبار رمسالة ، الككليرا
 (2)ء رمنظرمة دكلية لتعزيز الصحة .انشا

كقد تزايدت الرمعاىدات الدكلية بشاف رمكافحة 
رمف القرف  األكؿالرمعدية في النصؼ  رمراضاأل

العشريف بعد رما تبنت الدكؿ ثالثة عشر اتفاؽ 
في انتقاؿ  ركزت عمى الجيكد اإلقميرمية

العكارمؿ االساسية لمنظاـ فإف  لذا، (3)التكنمكجيا
يرمكف اف  رمراضسيطرة عمى األالقانكني الدكلي لم

ككاف ، يكجد في الرمعاىدات الدكلية في ىذه الفترة
 : النظاـ القانكني الدكلي يقكـ عمى ثالث ركائز

 رمحددة. أرمراضكاجبات االخطار عف -1
لسفف كالطائرات االجراءات الرمتخذة ضد ا-2

 التي ينتشر فييا الرمرض القادرمة رمف الدكؿ
ؿ رمنظرمة دكلية تيتـ برمجا االعالف عف-3

 .(4)الصحة
 المطمب الثاني
 مفهوم الصحة 

الصحة العالرمية تعني تعزيز الصحة في كافة 
كالحرماية رمف التيديدات العالرمية ، انحاء العالـ

كيرمكف تعريؼ ، التي تتجاكز الحدكد الدكلية
الصحة العالرمية عمى انيا حقؿ رمف الدراسة 

كية لتحسيف األكلفيو  كالبحث كالتدريب التي ترمنح
، تحقيقيا لجرميع االفراد في العالـالصحة ك 

                                                           

(2) Ibid ,p.59. 

(3) Ibid ,p.59. 

(4) Ibid ,p.59 
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كالجيكد التي بذلت لالىترماـ بالصحة كالكقاية 
فقد عرفت ، ليست جديدة رمراضرمف األ

القديرمة كالحضارة الركرمانية عمى  الحضارات
تأثير الصحة عمى البيئة كطرؽ  سبيؿ الرمثاؿ
 (1)تنقية الرمياه .

 (كقد عرفت رمنظرمة الصحة العالرمية )الصحة
العقمية أك  لة رمف الصحة الجسديةحا)عمى انيا 

أك  كاالجترماعية كليس رمجرد غياب الرمرض
كقد اثار البعض تساؤؿ حكؿ رما اذا ، العجز(

كاف يتـ تقييـ الحالة الرمرضية بشكؿ فردم اـ 
كرما كصؼ ، بشكؿ رمكضكعي كفقا ليذا التعريؼ

 (2)ىذا التعريؼ بالرمثالية .
ارما الحؽ في الصحة فيعد رمف بيف رمف اىـ 

 برمكجب الكثائؽ الدكلية نسافكؽ الرمقررة لإلالحق
يضع البعض رمعياريف. لرمفيكـ الحؽ في ك 

كتشرمؿ ، كاالخر ايجابي الصحة اخدىرما سمبي
األرمثمة عمى الجانب السمبي كاجب الدكؿ في 

الرمعمكرمات إلى  االرمتناع عف رمنع الكصكؿ
الرمتعمقة بالصحة ككاجب الدكؿ بعدـ اتخاذ 

لجانب اإليجابي إجراءات تضر بالصحة. ارما ا
أك  رمف الحؽ فيفرض كاجبنا عمى الدكلة لمتدخؿ

 عمى رمنع، بقدر رما ىك رمتاح رمف رمكارد، العرمؿ
يرة التي رمعالجة التيديدات الخطأك  تقميؿأك 

 (3).تتعرض ليا صحة األفراد 

                                                           

(1) Michael Freeman , Sarah Hawkes , 

Belinda Bennett , Law and Global 

Health , Volume 16 , Oxford University 

Press , First Edition published , 2014 

,p.1. 

(2) Ibid , p.23. 

(3) Steven D. Jamar , The International 

Human Right TO Health , Rev. 1 , The 

كفي رمعرض بيانيا لرمفيكـ الحؽ في الصحة 
المجنة الرمعنية بالحقكؽ االقتصادية اكدت 

حؽ أساسي رمف  الصحةأف  الثقافيةك كاالجترماعية 
ال غنى عنو رمف أجؿ الترمتع  نسافحقكؽ اإل
أف  إنسافاألخرل. كيحؽ لكؿ  نسافبحقكؽ اإل

يترمتع بأعمى رمستكل رمف الصحة يرمكف بمكغو 
 العيش بكرارمة. إلى  كيفضي

إعرماؿ الحؽ في الصحة إلى  كيرمكف السعي
عف طريؽ كسائؿ عديدة كرمتكارممة رمثؿ كضع 

تنفيذ برارمج الصحة التي أك  سياسات صحية،
اعترماد أك  تضعيا رمنظرمة الصحة العالرمية،

صككؾ قانكنية رمحددة. كعالكة عمى ذلؾ، يشرمؿ 
الحؽ في الصحة بعض الرمككنات التي يرمكف 

 . (4).(تطبيقيا قانكنيان 
 المطمب الثالث

 المعدية مرا مفهوم األ
اف االدراؾ األساسي لمرمفاىيـ الرمستخدرمة 

ف في رمجاؿ الصحة العارمة رمف قبؿ الرمتخصصي
كالعمرماء كاألطباء سيساعد في تحميؿ رما إذا كاف 
يرمكف لمقانكف الدكلي تقديـ رما يراه ىؤالء الخبراء 

يرمكف حصر رمصادر األ  رمراضضركرينا، كعرمكرما ن
، الفيركسات، البكتيريا: الرمعدية في أربعة أنكاع 

ىك ، الطفيميات ،كالفطريات " كالرمريض الرمستقبؿ
 (5)حي الذم يحرمؿ احدل ىذه الرمصادرالكائف ال

                                                                                    

Southern University Law Center , 1994 

,p.3  

وق االلتظبديت واالجتوبعيت اللجٌت الوعٌيت ببلحم (4)

, 0222والثمبفيت , الذورة الثبًيت والعشروى , 

 . 44التعليك رلن 

(5) David P. Fidler , Return of the Fourth 

Horseman: Emerging Infectious 

Diseases and International Law,  
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الرمعدية كالسيطرة  رمراضكتعترمد رمعالجة األ
كادراؾ ، عمى تحديد رماىية ىذه الرمصادر، عمييا

 انتقالونساف ك كيفية عرمميا ،ك كيفية إصابة اإل
 رمراضاالشخاص اآلخريف. بالنسبة لألإلى 

غالبنا رما تككف كؿ خطكة رمف ىذه ، الجديدة
 ،بسبب بعض العقبات، الخطكات صعبة كرمكمفة

 (1)نقص في ترمكيؿ البحكث الكافية .أك 
السمطات الصحية الدكلية  كتصنؼ

العائدة ك  الرمعدية الناشئة رمراضكالكطنية األ
الرمعدية الناشئة" كتعرؼ  رمراضباسـ "األ الظيكر

رمف أصؿ رمعدم تتسبب في  أرمراضعمى انيا )"
إصابات في البشر ازدادت خالؿ العقديف  حدكث

انيا تنذر بالزيادة في الرمستقبؿ أك  الرماضييف
التي  رمراضيشرمؿ ىذا التعريؼ األك  القريب.( "

 رمراضلـ يتـ تحديدىا عمى اإلطالؽ ككذلؾ األ
الظيكر في إلى  الرمعركفة سابقا لكنيا عادت

كيرل ، (2)في رمناطؽ جديدة.أك  الرمكاقع التقميدية
اكليرما تمؾ  رمراضالبعض اف ىناؾ نكعيف رمف األ

خالؿ العقديف الرماضيف كبحسب التي ظيرت 
تصنيؼ الفريؽ العارمؿ رمع الككاالت االرمريكية 

رمثاؿ عمى ىذا النكع تـ  ىناؾ تسع كعشركف
 (3)، ارما النكع الثاني .1973تحديدىا رمنذ عاـ 

 الرمعدية الرمعركفة رمراضىي األ رمراضرمف األ
ثـ عادت كرمشكمة صحية  سابقان  التي ظيرت

 رمراضعارمة. كتشرمؿ ىذه الفئة األ

                                                                                    

(1997). Minnesota Law Review , Vol. 

81: University of Minnesota Law 

School , p.776. 

(1) Ibid ,p.777. 

(2) Ibid ,p.778. 

(3)Ibid ,p.778.  

الرمعدية التي انتشرت في  رمراضاأل(1(التالية
( 2الرمناطؽ التي ظيرت فييا تاريخيا؛ )

رمناطؽ إلى  الرمعدية التي تكسعت رمراضاأل
( 3)ك رمف قبؿ؛ جديدة حيث لـ تكف رمنتشرة فييا

الرمعدية التي طكرت رمقاكرمة لمعالجات  رمراضاأل
انتشرت رمف خالؿ ك  الرمضادة لمرميكركبات

لجديدة بسبب رمثؿ ىذه اأك  الرمناطؽ التقميدية
 (4)الرمقاكرمة .

 المبحث الثاني
 مرا االساس القانوني لمكافحة األ

 المعدية
كرد االلتزاـ الدكلي في الكقاية رمف 

الرمعدية كرمكافحتيا في العديد رمف  رمراضاأل
 : الكثائؽ الدكلية سنتناكليا في الرمطالب التالية 

 األولالمطمب 
 الوثائق الدولية 

كثائؽ الدكلية الحؽ ذكرت العديد رمف ال
، كرمكافحتيا رمراضفي الصحة كالكقاية رمف األ

لعاـ  نسافكيعد االعالف العالرمي لحقكؽ اإل
رمف اىـ ىذه الكثائؽ حيث نصت الرمادة  1948

لكؿ فرد الحؽ )رمنو عمى اف  (1الفقرة ) (25)
في رمستكل رمعيشي رمالئـ لصحة كرفاىية نفسو 

سكف برما في ذلؾ الطعاـ كالرممبس كالرم، كاسرتو
ية كالخدرمات االجترماعية كالرعاية الصح

 .(5)الرمالئرمة

                                                           

(4) Ibid ,p.779. 

اعتوذ  4441عبم  ًضبىاالعالى العبلوي لحموق اإل - (5)

( في 3-ا )د 042بووجب لرار الجوعيت العبهت رلن 

 .  4441األول كبًوى  42
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( )ج( رمف العيد 2( )12كرما الزرمت الرمادة )
الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجترماعية 

عمى اتخاذ االجراء الالـز  1966لعاـ  كالثقافية
الكقاية كالعالج كالسيطرة عمى )رمف اجؿ 

( يرىابائية كالرمتكطنة كالرمينية كغالك  رمراضاأل
اف لجنة الحقكؽ  14كجاء في التعميؽ رقـ 

االجترماعية كالثقافية قد فسرت ىذا النص عمى 
انشاء برارمج الكقاية كالتعميـ لمككادر )انو يعني 

السيرما فيركس نقص ، الصحية الرمتصمة بالسمكؾ
الرمناعة البشرية )االيدز( كتمؾ التي تؤثر سمبان 
عمى الصحة االنجابية كالجنسية كتعزيز 
الرمحددات االجترماعية لمصحة الجيدة رمثؿ 
السالرمة الرمينية كالتعميـ كالتنرمية االقتصادية 

كيشرمؿ الحؽ في العالج ، كالرمساكاة بيف الجنسيف
كانشاء نظاـ لمرعاية الطبية العادلة في حاالت 

كالرمخاطر الصحية الرمرماثمة ، كاالكبئة، الحكادث
كتقديـ االغاثة في حاالت الككارث كالرمساعدة 

ية في حاالت الطكارئ كتشير رمكافحة نساناإل
الجيكد التي تبذليا الدكؿ بصكرة إلى  رمراضاأل

جرماعية رمف اجؿ حرماية ارمكر رمف بينيا أك  فردية
اتاحة التكنمكجيا ذات الصمة باستخداـ كتحسيف 
نظـ رمراقبة االكبئة كجرمع البيانات عمى اساس 

تعزيز برارمج التحصيف كغيرىا أك  رمفصؿ كتنفيذ
، (1)الرمعدية  رمراضاستراتيجيات رمكافحة األرمف 

( 4()ق()5رما نصت عميو الرمادة )إلى  باإلضافة
رمف اتفاقية القضاء عمى جرميع اشكاؿ الترمييز 

( رمف اتفاقية 24كالرمادة ) 1979ضد الرمرأة لعاـ 

                                                           

عيت اللجٌت الوعٌيت ببلحموق االلتظبديت واالجتوب - (4)

, 0222والثمبفيت , الذورة الثبًيت والعشروى , 

 . 44التعليك رلن 

 -1)التي نصت عمى  1989حقكؽ الطفؿ لعاـ 
تعترؼ الدكؿ االطراؼ في الترمتع بأعمى رمستكل 

كبحقو في الترمتع في رمرافؽ ، بمكغوصحي يرمكف 
إلعادة التأىيؿ الصحي كبذؿ  رمراضعالج األ

الدكؿ قصارل جيدىا لتضرمف اال يحـر ام طفؿ 
كؿ عمى خدرمات الرعاية رمف حقو في الحص

( الفقرة )ج( فقد 2ارما الرمادة ) (الصحية ىذه
كسكء التغذية  رمراضرمكافحة األ)نصت عمى 

عف ، يةلاألك الرعاية الصحية  إطارحتى في 
طريؽ ارمكر رمنيا تطبيؽ التكنمكجيا الرمتاحة 

 (2) (بسيكلة
 المطمب الثاني

 5002الموائح الصحية الدولية لعام 
تضطمع رمنظرمة الصحة العالرمية بإدارة 

عمى  رمراضالنظاـ العالرمي لرمكافحة انتشار األ
كيرمنح دستكر الرمنظرمة في ، الصعيد الدكلي

العالرمية ( جرمعية الصحة 1( الفقرة )21الرمادة )
سمطة اقرار االنظرمة في عدة رمجاؿ لتحقيؽ 

كقد ، رمراضاىدافيا في رمجاالت انتشار األ
نصت الرمادة عمى رما يمي )لجرمعية الصحة 

 : سمطة إقرار األنظرمة الرمتعمقة برما يمي
)أ( االشتراطات الصحية كاجػراءات الحجػر 

يراد بيا  الصػحي كغيرىػا رمػف اإلجػراءات التػي
 )عمى الصعيد الدكلي  رمراضرمنع انتشار األ

كأسباب الكفاة  رمراض)ب( التسرميات الرمتعمقة باأل
 كرمرمارسات الصحة العارمة؛ 

)ج( الرمعايير الرمتعمقة بطرؽ التشخيص لتطبيقيا 
 عمى الصعيد الدكلي؛ 

                                                           

 .4414( هي اتفبليت حموق الطفل لعبم 04الوبدة ) (0)
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)د( الرمعػػايير الرمتعمقػػة بسػػالرمة كنقػػاء كفعاليػػة 
ػا يرماثميا رمف الرمنتجػػات الحياتيػػة كالصػػيدلية كرمػ

 رمنتجات رمتداكلة في التجارة الدكلية؛ 
)ق( اإلعػالف عػف الرمنتجػات الحياتيػة كالصػيدلية 
كرمػا يرماثميػا رمػف رمنتجػات رمتداكلػة في التجارة 

 ).1()الدكلية كبياف أكصافيا
فقد تضرمنت الية نفاذ االنظرمة  (22ارما الرمادة) 

الصادرة رمف جرمعية الصحة العالرمية في الدكؿ 
)األنظرمػة : االعضاء حيث نصت عمى رما يمي 

تعتبػر نافػذة  21التػي يػتـ إقرارىػا طبقػا لمرمػادة 
بالنسػبة لجرميػع الػدكؿ األعضاء بعد تمقػي إشػعار 
بتصػديؽ جرمعيػة الصػحة عمييػا. كتسػتثنى رمػف 
ذلػؾ الػدكؿ االعضاء التي قد تبمغ الرمػدير العػاـ 

ا عمييػا فػػي خػػالؿ بتحفظاتيػأك  برفضػيا إياىػا
 ).2الرمدة الرمحددة في اإلشعار( )

كقد اقرت المكائح الصحية الدكلية رمف قبؿ  
كسبقتيا ، 1969جرمعية الصحة العالرمية في عاـ 

المكائح الصحية الدكلية التي اقرتيا جرمعية 
ثـ عدلت ، 1901الصحة العالرمية الرابعة عاـ 

، 1981كعاـ ، 1973ثـ في عاـ ، 1969عاـ 
كاصبحت تشرمؿ  أرمراضكانت تشرمؿ ستة  حيث

الحرمى الصفراء كالطاعكف )ىي  أرمراضثالث 
كبالنظر لزيادة حركة السفر الدكلي ، (3)(كالككليرا

فضال عف ظيكر تيديدات ، كالتجارة الدكلية
رمرضية كرمخاطر صحية عمى الصعيد الدكلي 
دعت جرمعية الصحة العالرمية الثارمنة كاالربعكف 

                                                           

الطبعت التبصعت واألربعوى , الوثبئك االصبصيت (4)

 .2دصتور هٌظوت الظحت العبلويت ,ص 0202,

 .1ص, الوظذر ًفضه (0)

هٌظوت , بعت الثبلثتالط, اًظر اللوائح الظحيت الذوليت (3)

 .1ص, الظحت العبلويت

المكائح الصحية الدكلية تنقيح إلى  1995عاـ 
تنقيحا جكىريان كبعد التشاكر رمع  1969عاـ 

كبعد ظيكر ، الدكؿ االعضاء كالرمنظرمة الدكلية
في القرف ، اكؿ طارئة صحية عالرمية عرمكرمية

سارس( انشات جرمعية )الحادم كالعشركف 
، فريقان عرمالن حككرميان لكافة 2003الصحة عاـ 

تنقيح  الدكؿ االعضاء رمف اجؿ استعراض رمسكدة
المكائح كتـ اقرار المكائح الضحية الدكلية عاـ 

كدخمت حيز النفاذ ، 32/5/2005في، 2005
 . (4) 15/6/2007في 

الحيمكلة دكف انتشار إلى ) كتيدؼ المكائح الجديدة
الرمرض عمى الصعيد الدكلي كالحرماية رمنو 
كرمكافحتو كرمكاجيتو باتخاذ تدابير في رمجاؿ 

تناسب رمع عمى نحك ي، الصحة العرمكرمية
كيقتصر ، الرمخاطر الرمحدقة بالصحة العرمكرمية

عمييا رمع تجنب التدخؿ غير الضركرم في 
، (5)(حركة الرمركر الدكلي كالتجارة الدكلية

بضركرة  كاكجبت المكائح الصحية الدكلية العالرمية
في الرمادة ، الرمعدية رمراضاالبالغ عف تفشي األ

ا كالتي نصت عمى رم ( رمف المكائح1( الفقرة )6)
تتكلى كؿ دكلة طرؼ تقييـ االحداث التي )يمي

تقع في اراضييا بتطبيؽ الرمبادئ التكجييية 
. كتخطر  2التخاذ القرارات الكاردة في الرمرفؽ 

كؿ دكلة طرؼ رمنظرمة الصحة العالرمية باستخداـ 
اكفأ كسيمة اتصاؿ رمتاحة عف طريؽ رمركز 
االتصاؿ الكطني الرمعني بالمكائح الصحية الدكلية 

رمف تقييـ رمعمكرمات ، ساعة 24ضكف كفي غ
الصحة العرمكرمية بجرميع االحداث التي تشكؿ 

                                                           

 .4الوظذر ًفضه ,ص (4)

 .0225( هي اللوائح الظحيت الذوليت لعبم 0الوبدة ) (5)
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طارئة صحية عرمكرمية تثير قمقان دكليان كفقان 
أم تدبير ك  لمرمبادئ التكجييية التخاذ القرارات

 .(1)(... صحي يتـ تنفيذه استجابة لتمؾ االحداث
( رمف ذات الرمادة نصت عمى رما 2ارما الفقرة )

ة الطرؼ بعد ارساؿ أم تكاصؿ الدكل)يمي 
اخطار لرمكافاة الرمنظرمة في الكقت الرمناسب 
بالرمعمكرمات الدقية كالرمفصمة الرمتعمقة برمجاؿ 

كذلؾ بالقدر الكافي الرمتاح ليا ، الصحة العرمكرمية
النتائج ك  قدر االرمكاف برما فييا تحديد الحاالت

كرمصدر كنكع الخطر الرمحترمؿ كعدد ، الرمختبرية
ؼ التي تؤثر في الحاالت كالكفيات كالظرك 

تبمغ ك  انتشار الرمرض كالتدابير الصحية الرمتخذة
عند المزكـ عف الصعكبات التي تكاجييا كالدعـ 
الالـز في االستجابة لرمقتضيات الطكارئ 

 .(2) (الصحية العرمكرمية التي تثير قمقا دكليان 
ك يقع التزاـ الدكلة باإلخطار في صرميـ الجيكد 

كيرمكف ، كبائيةال رمراضلمتغمب عمى األ الدكلية
االستدالؿ عمى ىذا االلتزاـ رمف عدة رمصادر 

رمنيا كاجب ، فضال عف المكائح الصحية الدكلية
فبالرغـ ، في الصحة نسافحؽ اإلك  ،تعاكف الدكؿ

رمف اف الدكلة رمسؤكلة عمى الحفاظ عمى الصحة 
اال اف جيكدىا ، العارمة ضرمف السيادة اإلقميرمية

في ىذا  قد تككف غير رمجدية دكف تعاكف دكلي
كيرمكف اف يسترمد كاجب تعاكف الدكؿ ، الجانب

( رمف رميثاؽ االرمـ الرمتحدة 3( الفقرة)1رمف الرمادة )
ككاجب ، (56)ك (55،فضال عف الرمكاد ) 3

                                                           

 .43اللوائح الظحيت الذوليت ,ص (4)

 .43الوظذر ًفضه ,ص (0)

هي الويثبق علي اى همبطذ االهن  (4وتٌض الوبدة) (3)

حل تحميك التعبوى الذولي علي  .--3الوتحذة هي

الوضبئل الذوليت راث الظبغت االلتظبديت واالجتوبعيت 

الرمعدية  رمراضالدكلة باإلخطار عف تفشي األ
يشكؿ جزءان رمف التزارمات الدكلة في الحؽ 

( 12تحقؽ رمسؤكليتيا برمكجب الرمادة )ك  بالصحة
يد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية رمف الع

 (4).1966كاالجترماعية كالثقافية لعاـ 
 المطمب الثالث

الخاص بالتأهب لألنفمونزا الجائحة  طاراإل
إلى  لتبادل فيروسات االنفمونزا والتوصل
 المقاحات والفوائد االخرى

اف احترماؿ ظيكر خطر جائحة إنفمكنزا 
 تو كتأثيرهرمرة اخرل رمكجكد عمى الدكاـ لكف تكقي

التخطيط فإف  ال يرمكف التنبؤ بيرما .كرمع ذلؾ
الرمسبؽ كالتأىب أرمر أساسي لمتخفيؼ رمف النتائج 
السمبية ألكبئة اإلنفمكنزا في الرمستقبؿ. كىذا 
يشرمؿ بناء القدرات لمكشؼ عف طكارئ الصحة 

، 2011العارمة ذات االىترماـ الدكلي.في عاـ 
عضاء أنشأت رمنظرمة الصحة العالرمية كالدكؿ األ

( PIPاالستعداد لرمكاجية جائحة اإلنفمكنزا ) إطار
كأداة دكلية جديدة لتعزيز تقاسـ فيركسات 
اإلنفمكنزا رمع إرمكانية حدكث جائحة بشرية رمع 

كحصكليـ عمى ، زيادة استعداد البمداف النارمية
المقاحات كغيرىا رمف اإلرمدادات ذات الصمة 
                                                                                    

يت وعلي تعزيز احترام حموق ًضبًوالثمبفيت واإل

والحريبث األصبصيت للٌبس جويعب والتشجيع  ًضبىاإل

أو  اللغتأو  علي رلك إطاللب بال توييز بضبب الجٌش

 .الذيي وال تفريك بيي الرجبل والٌضبء

بًوى الذولي العبم همبلت بعٌواى هزيذ عي الم (4)

اصش االلتزام عي تفشي االوبئت : الوعذيت هراعواأل

 لي االوولعع

: https: //www.ejiltalk.org/more-on-public-

international-law-and-infectious-

diseases-foundations-of-the-obligation-

to-report-epidemic-outbreaks/ 
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بالجائحة في حالة حدكثيا كسعى الجرميع برما 
 رمنظرمة الصحة العالرمية كالدكؿ األعضاء - يـفي

 -كالرمجترمع الرمدني كأصحاب الرمصمحة اآلخريف 
نحك ىدؼ رمشترؾ إلعداد العالـ بشكؿ أفضؿ 
لالستجابة لمكباء القادـ كتقميؿ الشؾ في القدرة 

 (1)الجرماعية عمى رمشاركة الفيركسات كالرمنافع .
الدكؿ االعضاء بتبادؿ  طاركقد الـز اإل

كعمى قدـ الرمساكاة كسائر  H5N1فيركسات 
، التي قد تسبب جكائح بشرية، فيركسات االنفمكنزا

كاف يتـ التبادؿ ، كرما اكجبت تبادؿ الرمنافع أيضان 
رمع الرمراكز الرمتعاكنة رمع الرمنظرمة كالرمختبرات 
التابعة لمرمنظرمة الرمعنية، فضالن عف استحداث 
لقاحات رمضادة ليا كتحديث ككاشؼ التشخيص 

بارات كترصد رمقاكرمة الفيركسات كلكاـز االخت
الخاص  طاركرما الـز اإل (2)لألدكية الرمضادة .

بالتأىب اف ينفذ بطريقة تتكافؽ رمع القكانيف 
النافذة الكطنية رمنيا  كالمكائح كااللتزارمات

الخاص بعدـ  طارقد اعترؼ اإل،  (3)كالدكلية
رمالئرمة رمؤسسات صنع لقاحات رمرض االنفمكنزا 

كعدـ قدرة بعض ، نارميةكخاصة في البمداف ال

                                                           
(1) Review of the Pandemic Influenza 

Preparedness Framework for the sharing 

of influenza viruses and access to 

vaccines and other benefits Report of 

the 2016 Pandemic Influenza 

Preparedness Framework Review 

Group , Advance Copy – 18 November 

2016 , p.4. 

الجبئحت لتببدل الخبص ببلتأهب لألًفلوًزا  طبراإل (0)

اللمبحبث والفوائذ إلي  فيروصبث االًفلوًزا والتوطل

 .3هٌظوت الظحت العبلويت ,ص, االخرى

 .3الوظذر ًفضه ,ص (3)

الدكؿ االعضاء عمى تحرمؿ تكاليؼ تمؾ 
 (4)الحصكؿ عمييا . أك  المقاحات

كالرمنافع في ىذا  H5N1كااللتزاـ بتبادؿ فيركس 
يرمكناف الدكؿ االعضاء رمف تقييـ ، الصدد

كيتيح اتخاذ االجراءات لمحد ، الرمخاطر الرمحترممة
رمف احترماؿ حدكث جائحة كتيسير استحداث 

 (5)لمقاحات ككسائؿ التشخيص .كانتاج ا

                                                           

 .4الوظذر ًفضه ,ص (4)

 .5الوظذر ًفضه ,ص (5)
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 الخاتمة
بعد االنتياء رمف البحث ندرج اىـ رما جاء بو  

 : رمف نتائج كتكصيات 
تركزت الجيكد الدكلية في رمكافحة  -1

رمف  األكؿالرمعدية في النصؼ  رمراضاأل
القرف العشريف في عقد االتفاقيات الدكلية 
التي تضرمنت التأكيد عمى كاجب اإلخطار 

الرمعدية كاتخاذ  رمراضعند تفشي األ
التدابير الصحية ضد السفف كالطائرات 
القادرمة رمف الدكؿ التي ينتشر فييا الرمرض 
كايجاد رمنظرمة دكلية رمختصة في رمجاؿ 

 الصحة .
 الرمعدية الناشئة رمراضينصرؼ رمفيكـ األ -2

التي لـ يتـ تحديدىا  رمراضاألإلى 
اك تمؾ التي ظيرت سابقا في  رمطمقا ن

  ديدة .الجأك  الرمناطؽ التقميدية
اكلت الكثائؽ الصحية الدكلية التي تتعارمؿ   -3

الرمعدية الدكؿ الرمنخفضة  رمراضرمع األ
السيرما ، كالرمتكسطة الدخؿ اىترمارمان خاصان 

 فيرما يتعمؽ برمسائؿ الحصكؿ عمى المقاحات
االدكية الرمضادة لمفيركسات كرمجرمكعات ك 

 التشخيص كالفكائد االخرل .
تيدؼ المكائح الصحية الدكلية لعمـ   -4

عمى  رمراضعدـ تفشي األإلى  2005
كالحرماية رمنيا كتجنب ، الصعيد الدكلي

التدخؿ غير الضركرم في حركة الرمركر 
 الدكلي كالتجارة الدكلية.

يسترمد التزاـ الدكلة باإلخطار عف تفشي   -5
الرمعدية رمف رمصادر رمتعددة  رمراضاأل

في  نسافكرميثاؽ االرمـ الرمتحدة كحؽ اإل
 لية .كالمكائح الصحية الدك  الصحة
 التوصيات

ضركرة رمالئرمة التدابير الكاردة في  -1
التشريعات الكطنية لتتالئـ رمع الكثائؽ 
الدكلية الصحية الصادرة رمف رمنظرمة 

 الصحة العالرمية .
العرمؿ الجرماعي عمى إلى  ينبغي المجكء -2

الرمستكل الدكلي التخاذ التدابير الالزرمة 
الرمعدية  رمراضلمحد رمف خطكرة األ

 لجتيا .كالكقاية رمنيا كرمعا
إلى  اقارمة رمؤترمر دكلي عاـ ييدؼ  -3

ية إطار اعترماد اتفاقية إلى  التكصؿ
 الرمعدية رمراضدكلية لرمكافحة األ

 الكقاية رمنيا.ك 
تضرميف الرمعايير الدكلية لمحرماية رمف  -4

كالكقاية رمنو في التشريعات  رمراضاأل
 الكطنية ذات الصمة بالصحة العارمة .
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ABSTRACT:  

Infectious diseases are among 

the most prominent challenges 

facing the world today, as they leave 

harmful effects on public health, 

whether internally or across borders, 

and cause deaths since the beginning 

of human history. The world has 

witnessed many crises caused by 

these diseases in the past, which 

necessitated Uniting international 

efforts to combat these diseases, 

whether current or future, and 

despite the fact that the international 

custom is a source of international 

health measures in this regard, 

international agreements are the 

main historical source for combating 

infectious diseases, so several 

agreements have emerged after 

several conferences were held 

initially From the year 1851, which 

witnessed the first conference To 

combat infectious diseases, then 

international agreements came after, 

until that they culminated in the 

issuance of the International Health 

Regulations in 2005 after being 

subject to the amendments.low or 

middle income countries among the 

countries most affected by infectious 

diseases and their different health 

and economic effects. Therefore, 

international health documents give 

these countries special attention by 

providing assistance in diagnosis and 

treatment. 

Key words: public health, 

international agreements, 

international health regulations. 

 


